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Módosítás   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 53. 

cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 53. 

cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, 

valamint 168. cikke (1) és (5) bekezdésére, 

Or. en 

 

Módosítás   21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 53. 

cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 53. 

cikke (1) bekezdésére, 62. és 168. cikkére, 

Or. ro 

 

Módosítás   22 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 53. 

cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 53. 

cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 168. 

cikkére, 
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Or. en 

 

Módosítás   23 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 53. 

cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 53. 

cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 168. 

cikkére, 

Or. en 

 

Módosítás   24 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek a nemzeti parlamentek 

Európai Unióban betöltött szerepéről 

szóló 1. jegyzőkönyvére, 

Or. el 

 

Módosítás   25 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 b bevezető hivatkozás (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
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2. jegyzőkönyvére, 

Or. el 

 

Módosítás   26 

Notis Marias 

 

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 

videómegosztó platformok mára már 

megvetették a lábukat a piacon. 

(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. Az 

audiovizuális média helyzetképe a televízió 

és az interneten forgalmazott 

szolgáltatások egyre erőteljesebb 

konvergenciája miatt gyors ütemben 

változik. 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 

videómegosztó platformok mára már 

megvetették a lábukat a piacon. 

_________________ _________________ 

27Az Európai Parlament és a Tanács 2007. 

december 11-i 2007/65/EK irányelve a 

tagállamok törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási intézkedésekben 

27Az Európai Parlament és a Tanács 2007. 

december 11-i 2007/65/EK irányelve a 

tagállamok törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási intézkedésekben 
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megállapított, televíziós műsorszolgáltató 

tevékenységre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 

89/552/EGK tanácsi irányelv 

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

o.). 

megállapított, televíziós műsorszolgáltató 

tevékenységre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 

89/552/EGK tanácsi irányelv 

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

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.). 

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. 

március 10-i 2010/13/EU irányelve 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. 

március 10-i 2010/13/EU irányelve 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.). 

Or. el 

 

Módosítás   27 

Marc Joulaud 

 

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 

(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 
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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. 

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, a 

közösségi hálózatok és a videomegosztó 

platformok mára már megvetették a 

lábukat a piacon. 

_________________ _________________ 

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.). 

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. 

március 10-i 2010/13/EU irányelve 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. 

március 10-i 2010/13/EU irányelve 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.). 

Or. fr 
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Módosítás   28 

Marc Joulaud 

 

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 

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. 

(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. Mivel a közösségi hálózatok 

fontos eszközt jelentenek a fogyasztók 

számára az információkhoz való 

hozzáférés tekintetében, és azok egyre 

inkább a felhasználók által készített vagy 

rendelkezésre bocsátott audiovizuális 

tartalmakon alapulnak, a közösségi 

hálózatokat is az irányelv hatálya alá kell 

vonni, amennyiben megfelelnek 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 
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felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy 

betartsa ennek az irányelvnek a 

rendelkezéseit. 

Or. fr 

 

Módosítás   29 

Lynn Boylan 

 

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 követésére 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 jól kialakított nem hatósági 

eszközöket figyelembe fogja venni. Az 

irányelv által összehangolt területeken 

elfogadott társszabályozó kódexekben 

tanácsos ezeket az elveket követni. 
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_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015)0215. 

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

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

regulation 

 

Or. en 

 

Módosítás   30. 

Notis Marias 

 

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 követésére és 

értékelésére. Az arányosság fenntartására 

tekintettel alkalmazott fokozatos 

szankciókat általában a rendszer 

kikényszerítésének eredményes 

eszközeiként tartják nyilván. Az irányelv 

(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 jogalkotási 

intézkedésekhez hasznos további vagy 

kiegészítő eszközt kínáló 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 követésére és 

értékelésére. Az arányosság fenntartására 

tekintettel alkalmazott fokozatos 

szankciókat általában a rendszer 
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által összehangolt területeken elfogadott 

ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos 

ezeket az elveket követni. 

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)0215. 

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. el 

 

Módosítás   31 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A következetesség valamint a 

vállalkozások és a tagállami hatóságok 

biztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” 

fogalmát a megfelelő mértékben tanácsos 

összehangolni azzal a meghatározással, 

amely a Tanács 2008. november 28-án 

kelt, a rasszizmus és az idegengyűlölet 

egyes formái és megnyilvánulásai elleni, 

büntetőjogi eszközökkel történő 

küzdelemről szóló 2008/913/IB 

kerethatározatában szerepel, amely szerint 

a gyűlöletbeszéd „nyilvánosság előtt 

erőszakra vagy gyűlöletre uszítás”. Ennek 

magában kell foglalnia az erőszakra vagy 

gyűlöletre uszítás alapját adó okok 

összehangolt kezelését. 

(8) A következetesség valamint a 

vállalkozások és a tagállami hatóságok 

biztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” 

fogalmát a megfelelő mértékben tanácsos 

összehangolni azzal a meghatározással, 

amely a Tanács 2008. november 28-án 

kelt, a rasszizmus és az idegengyűlölet 

egyes formái és megnyilvánulásai elleni, 

büntetőjogi eszközökkel történő 

küzdelemről szóló 2008/913/IB 

kerethatározatában szerepel, amely szerint 

a gyűlöletbeszéd „nyilvánosság előtt 

erőszakra vagy gyűlöletre uszítás”, 

következésképpen szankciókat von maga 

után. Ennek magában kell foglalnia az 

erőszakra vagy gyűlöletre uszítás alapját 

adó okok összehangolt kezelését. 

Or. el 

 

Módosítás   32 

Lynn Boylan 
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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 valamely veszélyeztetett 

csoporthoz tartozó személy, például a 

kiskorú is képes lehessen tájékozott döntést 

hozni arról, milyen tartalmat nézzen, az 

audiovizuális médiaszolgáltatónak 

elegendő tájékoztatást kell nyújtania az 

olyan tartalomról, amely a veszélyeztetett 

csoportok, köztük a kiskorúak 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   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

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 elegendő tájékoztatást 

kell nyújtania az olyan tartalomról, amely a 

kiskorú fizikai vagy szellemi 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. 
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Or. en 

 

Módosítás   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A fogyatékossággal élőknek és az 

időseknek a társadalmi és kulturális 

életben való részvételhez és az abba 

történő bevonáshoz való joga 

összekapcsolódik a hozzáférhető 

audiovizuális médiaszolgáltatások 

nyújtásával. A tagállamoknak ezért 

megfelelő és arányos intézkedéseket kell 

hozniuk annak biztosítására, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók aktívan törekedjenek a 

tartalmak látás- vagy hallássérültek 

számára történő mielőbbi hozzáférhetővé 

tételére. 

Or. en 

 

Módosítás   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Fontos, hogy szabályozási 

intézkedések korlátozzák annak a 

lehetőségét, hogy a bármilyen 

szempontból (társadalmi, gazdasági, 

pszichológiai, egészségügyi vagy egyéb 

szempontból) kiszolgáltatott személyek 

olyan elképzeléseknek vagy értékeknek 

legyenek kitéve, amelyek miatt még 

kiszolgáltatottabbnak érzik magukat. 

Ugyanilyen fontos az olyan meggyőző 
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jellegű fellépések elkerülése, amelyek 

valamely termék vagy szolgáltatás 

fogyasztását vagy igénybevételét az adott 

kiszolgáltatottság egyértelmű és magától 

értetődő gyógyírjaként állítják be. 

Or. en 

 

Módosítás   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A látás- vagy hallássérültek 

médiaszolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének javítására vonatkozó 

meglévő rendelkezéseket meg kell 

erősíteni, biztosítandó az előrelépést és a 

tagállamok és a médiaszolgáltatók 

erőfeszítéseinek folyamatosságát. 

Or. en 

 

Módosítás   37 

Renate Sommer 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamokat tanácsos lenne annak 

törölve 
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biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

tekintetében a magas só-, cukor- vagy 

zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti 

vagy nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásoknak más okból nem 

megfelelő élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettséget. 

Or. en 

 

Módosítás   38 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamokat tanácsos lenne annak 

biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

tekintetében a magas só-, cukor- vagy 

zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy 

nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásoknak más okból nem 

megfelelő élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettséget. 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a veszélyeztetett csoportokat, például 

a gyermekeket célzó televíziós élelmiszer-

reklámokkal összefüggésben a tápanyag-

összetételük alapján megkülönböztessék az 

élelmiszereket. A tagállamokat tanácsos 

lenne annak biztosítására ösztönözni, hogy 

a szabályozások és a társszabályozó 

kódexek hatékonyan megelőzzék a 

veszélyeztetett csoportok, például a 

kiskorúak és a gyermekek tekintetében a 

magas só-, cukor- vagy zsírtartalmú, illetve 

az ezeknek a nemzeti vagy nemzetközi 

táplálkozástani iránymutatásoknak más 

okból nem megfelelő élelmiszerekre és 

italokra vonatkozó audiovizuális 

kereskedelmi közleményeknek való 

kitettséget. 

Or. en 
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Módosítás   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamokat tanácsos lenne annak 

biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

tekintetében a magas só-, cukor- vagy 

zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy 

nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásoknak más okból nem 

megfelelő élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettséget. 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamokat tanácsos lenne annak 

biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek, például az „EU-

vállalás” (EU Pledge) és egyéb, a 

Bizottság által létrehozott Táplálkozás, 

Testmozgás és Egészség Európai Uniós 

Platform keretében kidolgozott 

kezdeményezések hatékonyan csökkentsék 

a gyermekek tekintetében a magas só-, 

cukor- vagy zsírtartalmú, illetve az 

ezeknek a nemzeti vagy nemzetközi 

táplálkozástani iránymutatásoknak más 

okból nem megfelelő élelmiszerekre és 

italokra vonatkozó audiovizuális 

kereskedelmi közleményeknek való 

kitettséget. 

Or. en 

 

Módosítás   40 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is (10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 
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léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamokat tanácsos lenne annak 

biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

tekintetében a magas só-, cukor- vagy 

zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy 

nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásoknak más okból nem 

megfelelő élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettséget. 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamoknak a lehető legkisebbre kell 

csökkenteniük a kiskorúak és a gyermekek 

tekintetében a WHO Európai Regionális 

Irodájának tápanyagprofil-modellje 

szerinti magas só-, cukor- vagy 

zsírtartalmú élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettséget. 

Or. en 

 

Módosítás   41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamokat tanácsos lenne annak 

biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

tekintetében a magas só-, cukor- vagy 

zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy 

nemzetközi táplálkozástani 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamokat tanácsos lenne annak 

biztosítására ösztönözni, hogy a kódexek 

minimálisra csökkentsék a kiskorúak és a 

gyermekek tekintetében a magas só-, 

cukor- vagy zsírtartalmú, illetve ezekkel a 

nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásoknak más okból nem 
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iránymutatásoknak más okból nem 

megfelelő élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettséget. 

megfelelő élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettséget. 

Or. ro 

 

Módosítás   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamokat tanácsos lenne annak 

biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

tekintetében a magas só-, cukor- vagy 

zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy 

nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásoknak más okból nem 

megfelelő élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettséget. 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

táplálkozási iránymutatások, például a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 

hogy a gyermekeket célzó televíziós 

élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 

tápanyag-összetételük alapján 

megkülönböztessék az élelmiszereket. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

ön- és társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

tekintetében a magas só-, cukor- vagy 

zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy 

nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásoknak más okból nem 

megfelelő élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettséget. 

Or. it 

 

Módosítás   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A tagállamoknak továbbá 

gondoskodniuk kell arról, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek arra irányuljanak, 

hogy hatékonyan csökkentsék a kiskorúak 

és a gyermekek szerencsejáték 

promóciójáról szóló kereskedelmi 

közleményeknek való kitettségét. Uniós és 

nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és 

társszabályozó rendszerek, melyek célja a 

szerencsejáték felelős reklámozása, 

ideértve az audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket is. Ezeket a rendszereket 

érdemes továbbra is ösztönözni, különös 

tekintettel azokra, amelyek révén a 

szerencsejátékról szóló audiovizuális 

kereskedelmi közlemények a felelős 

használatra vonatkozó üzenettel 

egészülnek ki. 

Or. it 

 

Módosítás   44 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Arra is tanácsos lenne ösztönözni 

továbbá a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak arról, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

alkoholtartalmú italokról szóló 

kereskedelmi közleményeknek való 

kitettségét. Uniós és nemzeti szinten is 

léteznek bizonyos ön- és társszabályozó 

rendszerek, melyek célja az alkoholos 

italok felelős forgalmazása, ideértve az 

audiovizuális kereskedelmi közleményeket 

is. Ezeket a rendszereket érdemes 

továbbra is ösztönözni, különös tekintettel 

(11) A tagállamoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy magatartási kódexek 

biztosítsák az alkoholtartalmú italokról 

szóló kereskedelmi közlemények felelős 

voltát. A kiskorúak és a gyermekek 

alkoholos italokról szóló kereskedelmi 

közleményeknek való kitettségét a lehető 

legkisebbre kell csökkenteni. 
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azokra, amelyek révén az alkoholos 

italokról szóló kereskedelmi közlemények 

a felelős italfogyasztásra vonatkozó 

üzenettel egészülnek ki. 

Or. en 

 

Módosítás   45 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Arra is tanácsos lenne ösztönözni 

továbbá a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak arról, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

alkoholtartalmú italokról szóló 

kereskedelmi közleményeknek való 

kitettségét. Uniós és nemzeti szinten is 

léteznek bizonyos ön- és társszabályozó 

rendszerek, melyek célja az alkoholos 

italok felelős forgalmazása, ideértve az 

audiovizuális kereskedelmi közleményeket 

is. Ezeket a rendszereket érdemes 

továbbra is ösztönözni, különös tekintettel 

azokra, amelyek révén az alkoholos 

italokról szóló kereskedelmi közlemények 

a felelős italfogyasztásra vonatkozó 

üzenettel egészülnek ki. 

(11) Tanácsos lenne ösztönözni a 

tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, 

hogy a szabályozások és a társszabályozó 

kódexek hatékonyan megelőzzék és 

csökkentsék a veszélyeztetett csoportok, 

például a kiskorúak és a gyermekek 

alkoholtartalmú italokról szóló 

kereskedelmi közleményeknek való 

kitettségét. 

Or. en 

 

Módosítás   46 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(11) Arra is tanácsos lenne ösztönözni 

továbbá a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak arról, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

alkoholtartalmú italokról szóló 

kereskedelmi közleményeknek való 

kitettségét. Uniós és nemzeti szinten is 

léteznek bizonyos ön- és társszabályozó 

rendszerek, melyek célja az alkoholos 

italok felelős forgalmazása, ideértve az 

audiovizuális kereskedelmi közleményeket 

is. Ezeket a rendszereket érdemes továbbra 

is ösztönözni, különös tekintettel azokra, 

amelyek révén az alkoholos italokról szóló 

kereskedelmi közlemények a felelős 

italfogyasztásra vonatkozó üzenettel 

egészülnek ki. 

(11) Arra is tanácsos lenne ösztönözni 

továbbá a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak arról, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

alkoholtartalmú italokról szóló nem 

megfelelő audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettségét. Uniós és 

nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és 

társszabályozó rendszerek, melyek célja az 

alkoholos italok felelős forgalmazása, 

ideértve az audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket is. Ezeket a rendszereket 

érdemes továbbra is ösztönözni, különös 

tekintettel azokra, amelyek révén az 

alkoholos italokról szóló kereskedelmi 

közlemények a felelős italfogyasztásra 

vonatkozó üzenettel egészülnek ki. 

Or. el 

 

Módosítás   47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Arra is tanácsos lenne ösztönözni 

továbbá a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak arról, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

alkoholtartalmú italokról szóló 

kereskedelmi közleményeknek való 

kitettségét. Uniós és nemzeti szinten is 

léteznek bizonyos ön- és társszabályozó 

rendszerek, melyek célja az alkoholos 

italok felelős forgalmazása, ideértve az 

audiovizuális kereskedelmi közleményeket 

is. Ezeket a rendszereket érdemes továbbra 

is ösztönözni, különös tekintettel azokra, 

amelyek révén az alkoholos italokról szóló 

kereskedelmi közlemények a felelős 

italfogyasztásra vonatkozó üzenettel 

(11) Hasonlóképpen, amennyiben adott 

tagállam a társszabályozás mellett dönt, 

azt hatékonyan kell használni a kiskorúak 

és a gyermekek alkoholtartalmú italokról 

szóló kereskedelmi közleményeknek való 

kitettségének csökkentésére. Uniós és 

nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és 

társszabályozó rendszerek, melyek célja az 

alkoholos italok felelős forgalmazása, 

ideértve az audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket is. Ezeket a rendszereket 

érdemes továbbra is ösztönözni, különös 

tekintettel azokra, amelyek révén az 

alkoholos italokról szóló kereskedelmi 

közlemények a felelős italfogyasztásra 

vonatkozó üzenettel egészülnek ki. 
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egészülnek ki. 

Or. ro 

 

Módosítás   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Arra is tanácsos lenne ösztönözni 

továbbá a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak arról, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

alkoholtartalmú italokról szóló 

kereskedelmi közleményeknek való 

kitettségét. Uniós és nemzeti szinten is 

léteznek bizonyos ön- és társszabályozó 

rendszerek, melyek célja az alkoholos 

italok felelős forgalmazása, ideértve az 

audiovizuális kereskedelmi közleményeket 

is. Ezeket a rendszereket érdemes továbbra 

is ösztönözni, különös tekintettel azokra, 

amelyek révén az alkoholos italokról szóló 

kereskedelmi közlemények a felelős 

italfogyasztásra vonatkozó üzenettel 

egészülnek ki. 

(11) A tagállamoknak hasonlóképpen 

gondoskodniuk kell arról is, hogy az ön- és 

társszabályozó kódexek hatékonyan 

csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 

alkoholtartalmú italokról szóló 

audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettségét. Uniós és 

nemzeti szinten is léteznek bizonyos ön- és 

társszabályozó rendszerek, melyek célja az 

alkoholos italok felelős forgalmazása, 

ideértve az audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket is. Ezeket a rendszereket 

érdemes továbbra is ösztönözni, különös 

tekintettel azokra, amelyek révén az 

alkoholos italokról szóló kereskedelmi 

közlemények a felelős italfogyasztásra 

vonatkozó üzenettel egészülnek ki. 

Or. it 

 

Módosítás   49 

Lynn Boylan 

 

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 

(12) Annak érdekében, hogy az Unióban 

elháruljanak a határokon átívelő 

szolgáltatások szabad forgalma elől az 
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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. 

akadályok, gondoskodni kell különösen a 

fogyasztók és a közegészség védelmét 

célzó társszabályozó intézkedések 

eredményességéről. A jól érvényesített és 

nyomon követett uniós szintű magatartási 

kódexek jó eszköznek bizonyulhatnak egy 

következetesebb és eredményesebb 

megközelítés biztosításához. 

Or. en 

 

Módosítás   50 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

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 társszabályozó intézkedések 

eredményességéről. A jól érvényesített és 

nyomon követett uniós szintű magatartási 

kódexek jó eszköznek bizonyulhatnak egy 

következetesebb és eredményesebb 

megközelítés biztosításához. 

Or. en 

 

Módosítás   51 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A tagállamokhoz felhívást intéztek 

a „főműsoridőt” alkotó időtartamok 
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keretének kidolgozására, az ezen irányelv 

szabályainak alkalmazásakor történő 

használatra, amely a kiskorúak 

védelméhez kapcsolódik. 

Or. da 

 

Módosítás   52 

Marc Joulaud 

 

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. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás   53 

Lynn Boylan 

 

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 

törölve 
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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. 

Or. en 

 

Módosítás   54 

Christel Schaldemose 

 

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. 

törölve 

Or. da 

 

Módosítás   55 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az audiovizuális (14) A támogatott programok tartalmát 
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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. 

tilos az audiovizuális médiaszolgáltató 

szerkesztői függetlenségét kikezdő módon 

befolyásolni. 

Or. en 

 

Módosítás   56 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A termékmegjelenítés 

liberalizációjával nem sikerült az 

audiovizuális kereskedelmi közlemények e 

formájának terjedését az elvárt mértékben 

elérni. Különösen a termékmegjelenítés 

néhány kivételtől eltekintve érvényes 

általános tilalma az, amivel nem sikerült 

jogbiztonságot teremteni az audiovizuális 

médiaszolgáltatók számára. Ezért minden 

audiovizuális médiaszolgáltatásban, 

kivételekkel ugyan, de engedélyezni kell a 

törölve 
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termékmegjelenítést. 

Or. en 

 

Módosítás   57 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15. preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A termékmegjelenítés 

liberalizációjával nem sikerült az 

audiovizuális kereskedelmi közlemények e 

formájának terjedését az elvárt mértékben 

elérni. Különösen a termékmegjelenítés 

néhány kivételtől eltekintve érvényes 

általános tilalma az, amivel nem sikerült 

jogbiztonságot teremteni az audiovizuális 

médiaszolgáltatók számára. Ezért minden 

audiovizuális médiaszolgáltatásban, 

kivételekkel ugyan, de engedélyezni kell a 

termékmegjelenítést. 

(15) A termékmegjelenítést alapvetően 

meg kell tiltani. Mindazonáltal bizonyos 

műsortípusok esetében pozitív lista 

alapján helyénvaló eltérést biztosítani. A 

tagállamok számára lehetővé kell tenni, 

hogy ezeket az eltéréseket részben vagy 

egészben ne alkalmazzák, például azáltal, 

hogy a termékmegjelenítést csak olyan 

műsorszámokban engedélyezik, amelyeket 

nem kizárólag abban a tagállamban 

gyártottak. 

Or. da 

 

Módosítás   58 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A termékmegjelenítés 

liberalizációjával nem sikerült az 

audiovizuális kereskedelmi közlemények e 

formájának terjedését az elvárt mértékben 

elérni. Különösen a termékmegjelenítés 

néhány kivételtől eltekintve érvényes 

általános tilalma az, amivel nem sikerült 

jogbiztonságot teremteni az audiovizuális 

médiaszolgáltatók számára. Ezért minden 

(15) A termékmegjelenítés 

liberalizációjával nem sikerült az 

audiovizuális kereskedelmi közlemények e 

formájának terjedését az elvárt mértékben 

elérni. Különösen a termékmegjelenítés 

néhány kivételtől eltekintve érvényes 

általános tilalma az, amivel nem sikerült 

jogbiztonságot teremteni az audiovizuális 

médiaszolgáltatók számára. Ezért minden 
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audiovizuális médiaszolgáltatásban, 

kivételekkel ugyan, de engedélyezni kell a 

termékmegjelenítést. 

audiovizuális médiaszolgáltatásban, 

kivételekkel ugyan, de engedélyezni kell a 

termékmegjelenítést, mivel bevételt 

jelenthet az audiovizuális 

médiaszolgáltatóknak. 

Or. el 

 

Módosítás   59 

Lynn Boylan 

 

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 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. 

(16) A termékmegjelenítést alapvetően 

nem tanácsos megengedni. 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 műsorokban. Ha a 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 
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Módosítás   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

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 

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. 

(16) A termékmegjelenítést nem 

tanácsos megengedni hírműsorokban, 

aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, 

fogyasztói ügyekkel foglalkozó 

műsorokban, vallási műsorokban, illetve 

sem oktató-, sem sport- vagy más jellegű 
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. 

Or. nl 

 

Módosítás   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A termékmegjelenítést nem 

tanácsos megengedni hírműsorokban, 

(16) A termékmegjelenítést nem 

tanácsos megengedni hírműsorokban, 
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aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, 

fogyasztói ügyekkel foglalkozó 

műsorokban, vallási műsorokban, illetve 

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. 

aktuális témákkal foglalkozó műsorokban, 

fogyasztói ügyekkel foglalkozó 

műsorokban, vallási műsorokban és 

gyermekműsorokban. 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 

családi műsorokban, így például a zenei 

showműsorokban és a 

sportközvetítésekben. 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 

Indokolás 

A hirdetési korlátozások által érintett műsorok tekintetében alapvető fontosságú a felnőttek és 

gyermekek által is nézett családi műsorok ide sorolása, ami gyakori televíziózási szokásoknak 

felel meg. 

 

Módosítás   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

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 

azokban a műsorokban, amelyeknek 

(16) A termékmegjelenítést be kellene 

tiltani hírműsorokban, aktuális témákkal 

foglalkozó műsorokban, fogyasztói 

ügyekkel foglalkozó műsorokban, vallási 

műsorokban, illetve azokban a 

műsorokban, amelyeknek jelentős 
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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. 

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. 

Or. it 

 

Módosítás   63 

Christel Schaldemose 

 

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. 

(17) A termékmegjelenítést tartalmazó 

műsoroknak arra kell törekedniük, hogy 

világosan tájékoztassák a nézőt a 

termékmegjelenítés tényéről, és arról is 

gondoskodniuk kell, hogy az audiovizuális 

médiaszolgáltató szerkesztői függetlensége 

ne csorbuljon. 

Or. da 
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Módosítás   64 

Notis Marias 

 

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. 

(17) Gyakorlatban nehezen 

alkalmazhatónak bizonyult az a szabály, 

hogy a termék nem kaphat indokolatlanul 

nagy hangsúlyt. 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. 

Or. el 

 

Módosítás   65 

Lynn Boylan 

 

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, 

(17) A termékmegjelenítést továbbra is 

általánosságban tiltani kell. Amennyiben 

valamely jogszabály eltérést határoz meg, 

a termékmegjelenítést tartalmazó 

műsoroknak arra kell törekedniük, hogy 

világosan tájékoztassák a nézőt a 

termékmegjelenítés tényéről, és arról is 

gondoskodniuk kell, hogy az audiovizuális 

médiaszolgáltató szerkesztői függetlensége 

ne csorbuljon. 
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hogy világosan tájékoztassák a nézőt a 

termékmegjelenítés tényéről, és arról is 

gondoskodniuk kell, hogy az audiovizuális 

médiaszolgáltató szerkesztői függetlensége 

ne csorbuljon. 

Or. en 

 

Módosítás   66 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az új szolgáltatások számának 

növekedése folytán a néző szélesebb 

választékkal szembesül, így a 

műsorszolgáltatók nagyobb 

rugalmasságot kapnak arra, hogy reklám- 

és televíziós vásárlási blokkokat 

iktassanak be, ha annak a program 

integritására nincs indokolatlanul káros 

hatása. Ugyanakkor az európai 

televíziózás különleges jellegének 

megőrzése érdekében, továbbra is tanácsos 

korlátozni a filmszínházban történő 

bemutatásra szánt filmalkotások és a 

televízió céljára készült filmek, valamint 

egyes, továbbra is védendő 

műsorkategóriák megszakításának 

lehetőségét. 

(18) Ugyanakkor az európai televíziózás 

különleges jellegének megőrzése 

érdekében, továbbra is tanácsos korlátozni 

a filmszínházban történő bemutatásra szánt 

filmalkotások és a televízió céljára készült 

filmek, valamint egyes, továbbra is 

védendő műsorkategóriák megszakításának 

lehetőségét. 

Or. da 

 

Módosítás   67 

Marc Joulaud 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(18) Az új szolgáltatások számának 

növekedése folytán a néző szélesebb 

választékkal szembesül, így a 

műsorszolgáltatók nagyobb 

rugalmasságot kapnak arra, hogy reklám- 

és televíziós vásárlási blokkokat 

iktassanak be, ha annak a program 

integritására nincs indokolatlanul káros 

hatása. Ugyanakkor az európai 

televíziózás különleges jellegének 

megőrzése érdekében, továbbra is tanácsos 

korlátozni a filmszínházban történő 

bemutatásra szánt filmalkotások és a 

televízió céljára készült filmek, valamint 

egyes, továbbra is védendő 

műsorkategóriák megszakításának 

lehetőségét. 

(18) Még ha az új szolgáltatások 

számának növekedése folytán a néző 

szélesebb választékkal szembesül is, 

továbbra is fenn kell tartani a 

műsorszámok integritásának és a 

fogyasztóknak a védelmét a reklám- és 

televíziós vásárlási blokkok túlságosan 

gyakori beiktatásával szemben. 

Következésképpen az európai televíziózás 

különleges jellegének megőrzése 

érdekében továbbra is tanácsos korlátozni a 

filmszínházban történő bemutatásra szánt 

filmalkotások és a televízió céljára készült 

filmek, valamint egyes, továbbra is 

védendő műsorkategóriák megszakításának 

lehetőségét. 

Or. fr 

 

Módosítás   68 

Marc Joulaud 

 

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. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás   69 
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Lynn Boylan 

 

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. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   70 

Christel Schaldemose 

 

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) Az irányelv nem növeli a 

megengedett reklámidő teljes mennyiségét. 

Az óránkénti korlátot óránkénti 20%-os 

reklámidő-korlátozásban kell fenntartani. 

Or. da 
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Módosítás   71 

Marc Joulaud 

 

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 

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. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás   72 

Christel Schaldemose 

 

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 

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 

törölve 
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engedélyezett maximális adásidőbe. 

Or. da 

 

Módosítás   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Különösen azokkal a 

videomegosztó platformokkal 

kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, 

amelyeknek a felhasználói, különösen a 

kiskorúak egyre több audiovizuális 

tartalmat tekintenek meg. Ebben az 

összefüggésben a videomegosztó 

platformon tárolt káros tartalom és 

gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 

ad okot. A kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében ezekre az ügyekre 

nézve arányos szabályokat szükséges 

alkotni. 

(26) Különösen azokkal a 

videomegosztó platformokkal 

kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, 

amelyeknek a felhasználói, különösen a 

kiskorúak egyre több audiovizuális 

tartalmat tekintenek meg. Ebben az 

összefüggésben a videomegosztó 

platformon tárolt káros tartalom és 

gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 

ad okot. A kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében ezekre az ügyekre 

nézve arányos szabályokat szükséges 

alkotni, különös tekintettel a 

pornográfiára és az öncélú erőszakra. 

Or. en 

 

Módosítás   74 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Különösen azokkal a 

videomegosztó platformokkal 

kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, 

amelyeknek a felhasználói, különösen a 

kiskorúak egyre több audiovizuális 

(26) Különösen azokkal az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal, 

köztük videomegosztó platformokkal 

kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, 

amelyeknek a felhasználói, különösen a 
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tartalmat tekintenek meg. Ebben az 

összefüggésben a videomegosztó 

platformon tárolt káros tartalom és 

gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 

ad okot. A kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében ezekre az ügyekre 

nézve arányos szabályokat szükséges 

alkotni. 

veszélyeztetett csoportok, például a 

kiskorúak egyre több audiovizuális 

tartalmat tekintenek meg. Ebben az 

összefüggésben a videomegosztó 

platformon tárolt káros tartalom és 

gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 

ad okot. A kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében ezekre az ügyekre 

nézve arányos szabályokat szükséges 

alkotni. 

Or. en 

 

Módosítás   75 

Marc Joulaud 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Különösen azokkal a 

videomegosztó platformokkal 

kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, 

amelyeknek a felhasználói, különösen a 

kiskorúak egyre több audiovizuális 

tartalmat tekintenek meg. Ebben az 

összefüggésben a videomegosztó 

platformon tárolt káros tartalom és 

gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 

ad okot. A kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében ezekre az ügyekre 

nézve arányos szabályokat szükséges 

alkotni. 

(26) Különösen azokkal a 

videomegosztó platformokkal és közösségi 

hálózatokkal kapcsolatosan jelentkeznek új 

kihívások, amelyeknek a felhasználói, 

különösen a kiskorúak egyre több 

audiovizuális tartalmat tekintenek meg. 

Ebben az összefüggésben a videomegosztó 

platformon tárolt káros tartalom és 

gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 

ad okot. A kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra, gyűlöletre vagy terrorizmusra 

való uszítástól való védelme érdekében 

ezekre az ügyekre nézve arányos 

szabályokat szükséges alkotni. 

Or. fr 

 

Módosítás   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 
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Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Különösen azokkal a 

videomegosztó platformokkal 

kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, 

amelyeknek a felhasználói, különösen a 

kiskorúak egyre több audiovizuális 

tartalmat tekintenek meg. Ebben az 

összefüggésben a videomegosztó 

platformon tárolt káros tartalom és 

gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 

ad okot. A kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében ezekre az ügyekre 

nézve arányos szabályokat szükséges 

alkotni. 

(26) Különösen azokkal a 

videomegosztó platformokkal és közösségi 

médiával kapcsolatosan jelentkeznek új 

kihívások, amelyeknek a felhasználói, 

különösen a kiskorúak egyre több 

audiovizuális tartalmat tekintenek meg. 

Ebben az összefüggésben a videomegosztó 

platformon elérhető káros tartalom és 

gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 

ad okot. A kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra, gyűlöletre vagy terrorizmusra 

való uszítástól való védelme érdekében 

ezekre az ügyekre nézve arányos 

szabályokat szükséges alkotni. 

Or. en 

Indokolás 

Szerepeltetni kell a terrorizmusra való uszítást, mivel az különbözik a Bizottság által arra 

vonatkozóan megadott fogalommeghatározástól, hogy mi képez „erőszakra vagy gyűlöletre 

való uszítást”. Továbbá, az audiovizuális tartalmak, videomegosztó platformok és a közösségi 

média terrorista csoportok részéről közvetítőként, propagandacélokra való intenzív 

felhasználása szükségessé teszi az e tartalmak elleni küzdelmet szolgáló követelményeket. 

 

Módosítás   77 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Ami a videómegosztó 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 

(27) Ami a videómegosztó 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 
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társadalommal összefüggő 

szolgáltatásokban megjelenő félrevezető és 

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. 

társadalommal összefüggő 

szolgáltatásokban megjelenő félrevezető és 

erőszakos gyakorlatokat. A videómegosztó 

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, és minden audiovizuális 

médiára alkalmazandó. Ezért az ebben az 

irányelvben lefektetett intézkedések 

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

a 2014/40/EU irányelv szabályait. 

Or. el 

 

Módosítás   78 

Lynn Boylan 

 

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 

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 

(27) Ami az audiovizuális 

médiaszolgáltatóknál, így például 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Módosítás   79 

Marc Joulaud 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
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 és 

a közösségi portálokon tárolt tartalom 

jelentős hányada nem 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 az olyan tartalommal szemben, 

amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi 

fejlődésüket károsíthatja, általában a 

polgárokat pedig részesítsék védelemben 

az olyan tartalommal szemben, amely 

terrorizmusra uszít vagy 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. fr 
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Módosítás   80 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
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 hatékony 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 jelentős hányada nem 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 hatékony intézkedésekkel 

gondoskodjanak a védelemről a 

veszélyeztetett csoportok, például a 

kiskorúak esetében az 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   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A videomegosztó platformokon 

tárolt tartalom jelentős hányada immár a 

(28) A videomegosztó platformokon 

tárolt tartalom jelentős hányada immár a 
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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. 

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 hatékony intézkedésekkel 

kell gondoskodniuk 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. it 

 

Módosítás   82 

Lynn Boylan 

 

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 társadalommal összefüggő 

szolgáltatásokat nyújtó egyes szolgáltatók 

felmentést kapnak a felelősség alól az 

törölve 
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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., 

2000.07.17., 1. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás   83 

Lynn Boylan 

 

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 az audiovizuális 

médiaszolgáltatókat, így például 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 
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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. 

hozzáállás, a tagállamokat nem tanácsos 

feljogosítani arra, hogy az audiovizuális 

médiaszolgáltatóknak, így például a 

videomegosztó platformok szolgáltatóinak 

az irányelvben rendelteknél szigorúbb 

intézkedések megtételét írják elő a 

veszélyeztetett csoportoknak, például 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 2011/93/EU irányelvének35 25. 

cikke előírja és engedélyezi. Emellett az 

audiovizuális médiaszolgáltatóknak, így 

például a videomegosztó platformok 

szolgáltatóinak legyen lehetősége továbbra 

is önkéntes alapon szigorúbb 

intézkedéseket foganatosítani. 

_________________ _________________ 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

december 13-i 2011/93/EU irányelve 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. 

december 13-i 2011/93/EU irányelve 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   84 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 preambulumbekezdés 
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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 

videómegosztó 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. 

(30) Az irányelv szerinti megfelelő 

intézkedések végrehajtása során az a helyes 

eljárás, ha aktívan bevonjuk a 

videómegosztó 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 videómegosztó 

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. 

_________________ _________________ 

35Az 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.). 

35Az 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. el 
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Módosítás   85 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Amikor a kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében az irányelv szerint 

megfelelő intézkedésekre sor kerül, 

tanácsos az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített vonatkozó 

alapjogokat körültekintően mérlegelni. Ez 

különösen a magán- és családi élet 

tiszteletben tartásához és a személyes 

adatok védelméhez fűződő jogra, a szólás- 

és tájékozódási szabadságra, a vállalkozás 

szabadságához és a megkülönböztetéstől 

való mentességhez fűződő jogra, valamint 

a gyermek jogaira vonatkozik. 

(31) Amikor a veszélyeztetett 

csoportoknak, például a kiskorúaknak a 

káros tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében az irányelv szerint 

megfelelő intézkedésekre sor kerül, 

tanácsos az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített vonatkozó 

alapjogokat körültekintően mérlegelni. Ez 

különösen a magán- és családi élet 

tiszteletben tartásához és a személyes 

adatok védelméhez fűződő jogra, a szólás- 

és tájékozódási szabadságra, a vállalkozás 

szabadságához és a megkülönböztetéstől 

való mentességhez fűződő jogra, valamint 

a valamely veszélyeztetett csoport tagjait 

megillető jogra, így például a gyermek 

jogaira vonatkozik. 

Or. en 

 

Módosítás   86 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Amikor a kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében az irányelv szerint 

megfelelő intézkedésekre sor kerül, 

tanácsos az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített vonatkozó 

(31) Amikor a kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében az irányelv szerint 

megfelelő intézkedésekre sor kerül, 

tanácsos az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített vonatkozó 
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alapjogokat körültekintően mérlegelni. Ez 

különösen a magán- és családi élet 

tiszteletben tartásához és a személyes 

adatok védelméhez fűződő jogra, a szólás- 

és tájékozódási szabadságra, a vállalkozás 

szabadságához és a megkülönböztetéstől 

való mentességhez fűződő jogra, valamint 

a gyermek jogaira vonatkozik. 

alapjogokat körültekintően mérlegelni, és 

minden audiovizuális 

médiaszolgáltatásnak figyelembe kell 

azokat vennie. Ez különösen a magán- és 

családi élet tiszteletben tartásához és a 

személyes adatok védelméhez fűződő 

jogra, a szólás- és tájékozódási 

szabadságra, a vállalkozás szabadságához 

és a megkülönböztetéstől való 

mentességhez fűződő jogra, valamint a 

gyermek jogaira vonatkozik. 

Or. el 

 

Módosítás   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Amikor a kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében az irányelv szerint 

megfelelő intézkedésekre sor kerül, 

tanácsos az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített vonatkozó 

alapjogokat körültekintően mérlegelni. Ez 

különösen a magán- és családi élet 

tiszteletben tartásához és a személyes 

adatok védelméhez fűződő jogra, a szólás- 

és tájékozódási szabadságra, a vállalkozás 

szabadságához és a megkülönböztetéstől 

való mentességhez fűződő jogra valamint a 

gyermek jogaira vonatkozik. 

(31) Amikor a kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében az irányelv szerint 

megfelelő intézkedésekre sor kerül, 

tanácsos az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített vonatkozó 

alapjogokat körültekintően mérlegelni. Ez 

különösen a magán- és családi élet 

tiszteletben tartásához és a személyes 

adatok védelméhez fűződő jogra, a 

magántulajdonhoz való jogra, a szólás- és 

tájékozódási szabadságra, a vállalkozás 

szabadságához és a megkülönböztetéstől 

való mentességhez fűződő jogra valamint a 

gyermek jogaira vonatkozik. 

Or. nl 

Módosítás   88 

Marc Joulaud 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Amikor a kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak az 

erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 

való védelme érdekében az irányelv szerint 

megfelelő intézkedésekre sor kerül, 

tanácsos az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában rögzített vonatkozó 

alapjogokat körültekintően mérlegelni. Ez 

különösen a magán- és családi élet 

tiszteletben tartásához és a személyes 

adatok védelméhez fűződő jogra, a szólás- 

és tájékozódási szabadságra, a vállalkozás 

szabadságához és a megkülönböztetéstől 

való mentességhez fűződő jogra, valamint 

a gyermek jogaira vonatkozik. 

(31) Amikor a kiskorúaknak a káros 

tartalomtól és az összes polgárnak a 

terrorizmusra, az erőszakra és a gyűlöletre 

való uszítástól való védelme érdekében az 

irányelv szerint megfelelő intézkedésekre 

sor kerül, tanácsos az Európai Unió 

Alapjogi Chartájában rögzített vonatkozó 

alapjogokat körültekintően mérlegelni. Ez 

különösen a magán- és családi élet 

tiszteletben tartásához és a személyes 

adatok védelméhez fűződő jogra, a szólás- 

és tájékozódási szabadságra, a vállalkozás 

szabadságához és a megkülönböztetéstől 

való mentességhez fűződő jogra, valamint 

a gyermek jogaira vonatkozik. 

Or. fr 

 

Módosítás   89 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Az irányelv hatálya alá tartozó 

videomegosztó platformok szolgáltatói a 

2000/31/EK irányelv 2. cikk a) pontjában 

meghatározott információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokat nyújtják. 

Ezekre a szolgáltatókra emiatt kiterjednek 

azok a szabályok, amelyeket ugyanannak 

az irányelvnek a 3. cikke rögzít a belső 

piacról, amennyiben a szolgáltató 

székhelye valamelyik tagállamban van, A 

kiskorúak és a polgárok védelmét biztosító 

intézkedések eredményességének 

megóvása és az egyenlő versenyfeltételek 

lehetőség szerinti legnagyobb mérvű 

biztosítása érdekében helyénvaló 

gondoskodni arról, hogy a tagállamokban 

székhellyel nem rendelkező videomegosztó 

(32) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

audiovizuális médiaszolgáltatók, például a 

videomegosztó platformok szolgáltatói a 

2000/31/EK irányelv 2. cikkének a) 

pontjában meghatározott információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 

nyújtják. Ezekre a szolgáltatókra emiatt 

kiterjednek azok a szabályok, amelyeket 

ugyanannak az irányelvnek a 3. cikke 

rögzít a belső piacról, amennyiben a 

szolgáltató székhelye valamelyik 

tagállamban van. A veszélyeztetett 

csoportok, például a kiskorúak és a 

polgárok védelmét biztosító intézkedések 

eredményességének megóvása és az 

egyenlő versenyfeltételek lehetőség szerinti 

legnagyobb mérvű biztosítása érdekében 
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platformok szolgáltatóira is ugyanazok a 

szabályok legyenek érvényesek, mint 

amelyeket ez az irányelv rögzít, 

amennyiben ezeknek a szolgáltatóknak van 

tagállamokban székhellyel rendelkező 

anya- vagy leányvállalata vagy olyan 

csoporthoz, jogalanyhoz tartoznak 

amelynek van valamelyik tagállamban 

székhelye. Ennek érdekében intézkedni 

kell annak meghatározására, hogy 

vélelmezhetően melyik tagállamban van e 

szolgáltatók székhelye. Az itt és a 

2000/31/EK irányelvben a székhelyre 

vonatkozóan rögzített szabályokat 

alkalmazva a Bizottság kapjon 

tájékoztatást minden tagállamtól a 

joghatóságuk alá tartozó szolgáltatókról. 

helyénvaló gondoskodni arról, hogy a 

tagállamokban székhellyel nem rendelkező 

audiovizuális médiaszolgáltatókra, 

például a videomegosztó platformok 

szolgáltatóira is ugyanazok a szabályok 

legyenek érvényesek, mint amelyeket ez az 

irányelv rögzít, amennyiben ezeknek a 

szolgáltatóknak van tagállamokban 

székhellyel rendelkező anya- vagy 

leányvállalata vagy olyan csoporthoz, 

jogalanyhoz tartoznak, amelynek van 

valamelyik tagállamban székhelye. Ennek 

érdekében intézkedni kell annak 

meghatározására, hogy vélelmezhetően 

melyik tagállamban van e szolgáltatók 

székhelye. Az itt és a 2000/31/EK 

irányelvben a székhelyre vonatkozóan 

rögzített szabályokat alkalmazva a 

Bizottság kapjon tájékoztatást minden 

tagállamtól a joghatóságuk alá tartozó 

szolgáltatókról. 

Or. en 

 

Módosítás   90 

Notis Marias 

 

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 

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 

(33) A tagállamok szabályozó hatóságai 

csak akkor érhetik el a strukturális 

függetlenség megfelelő szintjét, ha külön 

jogalanyként létesültek. A tagállamoknak 

tehát biztosítaniuk kell a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak mind a 

kormánytól és közjogi intézményektől, 

mind pedig az ágazattól való 

függetlenségét, azok függetlenségének és 

ezáltal határozataik pártatlanságának 

biztosítása érdekében. A függetlenség e 

követelménye nem érinti azt a lehetőséget, 

hogy a tagállamok különböző szektorok – 

így az audiovizuális és a 
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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. 

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. el 

Módosítás   91 

Lynn Boylan 

 

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 

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 

(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 

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 végrehajtását. A Bizottság 

felkérésére az ERGA megadja véleményét 

többek között a következő témákban: a 

joghatóság és a veszélyeztetett csoportok, 

például a kiskorúak védelmének és a 

gyűlöletbeszédnek a területére vonatkozó 

uniós magatartási kódexek, valamint a 

magas zsír-, só/nátrium- vagy 

cukortartalmú élelmiszerekre vonatkozó 
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audiovizuális kereskedelmi közlemények. audiovizuális kereskedelmi közlemények. 

Or. en 

 

Módosítás   92 

Marc Joulaud 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – a a pont – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. 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 jelentős mennyiségű 

olyan műsorszám vagy a felhasználó által 

előállított videó tárolásával vagy 

rendelkezésre bocsátásának lehetőségével 
jár, amelyért a videomegosztó platform 

szolgáltatója nem tartozik szerkesztői 

felelősséggel; 

Or. fr 

 

Módosítás   93 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a szöveg a következő ponttal 

egészül ki: 

 „ab) »veszélyeztetett csoportok« azok a 

személyek, akik képességeik 

korlátozottságából, például 

fogyatékosságukból, életkorukból vagy 

betegségükből adódóan esetlegesen nem 

képesek kritikusan értékelni a 

médiatartalmat és megvédeni magukat a 
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káros tartalomtól;” 

Or. en 

 

Módosítás   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) »műsorszám« hangos vagy néma 

mozgóképek sorozata, amely egy 

médiaszolgáltató által kialakított 

műsorrendben vagy műsorkínálatban 

önálló egységet alkot, ideértve a egész 

estés filmet, a rövid videót, a 

sporteseményt, a vígjátékot, a 

dokumentumfilmet, a gyermekműsort és az 

eredeti drámát; 

b) »műsorszám« hangos vagy néma 

mozgóképek sorozata, amely egy 

médiaszolgáltató által kialakított 

műsorrendben vagy műsorkínálatban 

önálló egységet alkot, ideértve az egész 

estés filmet, a rövid videót, a 

sporteseményt, a vígjátékot, a 

dokumentumfilmet, a gyermekműsort, a 

szórakoztató műsort, a valóságshow-t és 

az eredeti drámát; 

Or. fr 

Indokolás 

A hirdetések tekintetében korlátozások alá eső vagy alkalmazkodást szükségessé tevő 

műsorszámok vonatkozásában a „műsorszám” fogalommeghatározását feltétlenül ki kell 

terjeszteni azokra a családi műsorokra, például szórakoztató műsorokra és valóságshow-kra, 

amelyeket egyszerre néznek felnőttek és gyermekek is. 

 

Módosítás   95 

Margrete Auken 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok az ezen irányelv által A tagállamok az ezen irányelv által 
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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. 

összehangolt területeken jogszabályokat 

vezetnek be és a jogrendszerük által 

lehetővé tett mértékben nemzeti szinten 

elfogadott magatartási kódexek révén 

ösztönözhetik a társszabályozást. 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. 

Or. en 

 

Módosítás   96 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 

A tagállamok az ezen irányelv által 

összehangolt területeken jogszabályokat 

vezetnek be és a jogrendszerük által 

lehetővé tett mértékben nemzeti szinten 

elfogadott magatartási kódexek révén 

ösztönzik a társszabályozást. 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 
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szükség esetén eredményes és arányos 

szankciókról. 

szükség esetén eredményes és arányos 

szankciókról. 

Or. en 

 

Módosítás   97 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont 

A 2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 tagállamok az ezen irányelv által 

összehangolt területeken a jogrendszerük 

által lehetővé tett mértékben ösztönzik a 

nemzeti szinten elfogadott magatartási 

kódexek révén létrejövő társszabályozási 

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. 

Or. da 

 

Módosítás   98 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont 

A 2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 kódexek aláírói kötelesek a Bizottság 

részére benyújtani a 6a. cikk (3) 

bekezdésében említett uniós magatartási 

kódextervezeteket, és a létező uniós 

magatartási kódexek módosításait vagy 

bővítéseit. 

Or. da 

Módosítás   99 

Marc Joulaud 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2010/13/EU irányelv 

6 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 gyűlöletre való 

uszítást. 

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 terrorizmusra, erőszakra vagy 

gyűlöletre való uszítást. 

Or. fr 

 

Módosítás   100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2010/13/EU irányelv 

6 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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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 gyűlöletre való 

uszítást. 

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, gyűlöletre vagy 

terrorizmusra való uszítást. 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a (26) preambulumbekezdéshez benyújtott módosítás indokolását. 

 

Módosítás   101 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. A 6. cikk a következő albekezdéssel 

egészül ki: 

 „A tagállamok megkövetelik a 

joghatóságuk alá tartozó 

műsorszolgáltatóktól, hogy a társadalom 

számára nagy fontosságú eseményeket a 

korlátozott képességű emberek, köztük a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

hozzáférhető módon közvetítsék.” 

Or. en 

 

Módosítás   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2010/13/EU irányelv 

6 a cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók és 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók 

ténylegesen egyértelmű információt 

biztosítsanak a nézőnek a műsor előtt és 

alatt, valamint bármilyen megszakítás 

előtt és után az olyan tartalomról, amely 

károsíthatja vagy megzavarhatja a 

kiskorúakat, és különösen károsíthatja 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. 

Or. en 

 

Módosítás   103 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2010/13/EU irányelv 

6 a cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók 

elégséges információt biztosítsanak a 

nézőnek az olyan tartalomról, amely 

károsíthatja a veszélyeztetett csoportok, 

például 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. 
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Or. en 

 

Módosítás   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2010/13/EU irányelv 

6 a cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók 

elégséges információt biztosítsanak a 

nézőnek az olyan tartalomról, amely 

károsíthatja a kiskorúak fizikai, értelmi 

vagy erkölcsi fejlődését. Ennek érdekében 

a tagállamok olyan jelölési rendszert 

alkalmaznak, amely felhívja a figyelmet az 

audiovizuális médiaszolgáltatás 

tartalmának a jellegére. 

Or. en 

Indokolás 

A 12. cikkel való összhang érdekében. 

 

Módosítás   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2010/13/EU irányelv 

6 a cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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 

(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 mozdítania uniós 
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magatartási kódexek kidolgozását.; magatartási kódexek elfogadását. 

Or. en 

 

Módosítás   106 

Lynn Boylan 

 

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 tagállamok biztosítják, hogy az 

audiovizuális médiaszolgáltatók 

fokozatosan hozzáférhetővé tegyék a 

szolgáltatásaikat a fogyatékossággal élő 

személyek számára. Ezen irányelv 

hatálybalépését követően a tagállamok 

biztosítják, hogy az audiovizuális 

médiaszolgáltatók hozzáférhetővé tegyék a 

siketek és a nagyothallók számára történő 

feliratozást, a hangzó leírást, a beszélt 

feliratot vagy a hangzó feliratot, valamint 

a jelnyelvi tolmácsolást. 

 (2) A hozzáférhető szolgáltatásokat 

különféle műsorok, többek között 

gyermekműsorok esetében is, valamint a 

nap során különféle időpontokban kell 

biztosítani, a hozzáférhető tartalomnak a 

nagyközönség számára legkevésbé 

megszokott idősávokba történő 

összpontosítása nélkül. A tagállamok arra 

ösztönzik az audiovizuális 

médiaszolgáltatókat, hogy konzultáljanak 

a felhasználói szervezetekkel, köztük a 

fogyatékossággal élő személyeket 

képviselő szervezetekkel arra 

vonatkozóan, hogy mely programokat kell 

prioritásként hozzáférhetővé tenni. 
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 (3) A tagállamok biztosítják, hogy az 

audiovizuális médiaszolgáltatók a 

szolgáltatásnyújtáshoz használt 

honlapjukat, online alkalmazásaikat és 

mobilalapú szolgáltatásaikat, köztük 

mobilalkalmazásaikat a felhasználói 

észlelés, működtetés és megértés lehetővé 

tétele érdekében következetes és megfelelő 

módon hozzáférhetővé tegyék, és ezt olyan 

szilárd módon biztosítsák, amely 

megkönnyíti az uniós és nemzetközi 

szinten rendelkezésre álló különböző 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal való átjárhatóságot. 

 (4) A tagállamok biztosítják, hogy az 

audiovizuális médiaszolgáltatók elérhető 

információkat kínáljanak 

szolgáltatásaikról, és különösen 

felsorolják és elmagyarázzák a 

szolgáltatások akadálymentesítési 

funkcióinak használati módját, ideértve 

azoknak a harmadik felek által kínált 

támogató technológiákkal és egyéb 

akadálymentesítési szolgáltatásokkal való 

kiegészítő jellegét. 

 (5) Az audiovizuális médiaszolgáltatók 

által nyilvánosságra hozott vészhelyzeti 

információkat, köztük a természeti 

katasztrófákkal kapcsolatos nyilvános 

közleményeket és bejelentéseket a 

fogyatékossággal élők számára is 

hozzáférhető módon, többek között a 

siketek és nagyothallók számára készült 

feliratok, jelnyelvi tolmácsolás, valamint a 

vizuális információkat illetően hangos 

üzenetek és hangos kísérőszövegek útján 

kell biztosítani.” 

Or. en 

 

Módosítás   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 
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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 biztosítják, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók folyamatosan és 

fokozatosan hozzáférhetőbbé tegyék 

szolgáltatásaikat a látás- vagy hallássérült 

személyek számára. 

 (2) E cikk végrehajtása tekintetében a 

tagállamok ön- és társszabályozási 

magatartási kódexek kidolgozását 

ösztönzik. 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 évvel]-ig és azt 

követően ötévente jelentést nyújt be e cikk 

alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, 

a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak.” 

Or. en 

Indokolás 

Ezt a rendelkezést nemcsak meg kell tartani, hanem meg is kell erősíteni. 

 

Módosítás   108 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

A 2010/13/EU irányelv 

7 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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10. A 7. cikket el kell hagyni; 10. A 7. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

 A tagállamok a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezményben foglalt kötelezettségeikkel 

összhangban intézkedéseket hoznak 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók által nyújtott 

szolgáltatásokat fokozatosan 

hozzáférhetővé teszik a látás- vagy 

hallássérült személyek részére. 

Or. da 

 

Módosítás   109 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -aa) az (1) bekezdés a következő ponttal 

egészül ki: 

 „ea) a gyermekközönségnek szóló 

műsorokat nem kísérhetik magas só-, 

cukor- vagy zsírtartalmú élelmiszerekre és 

italokra vonatkozó audiovizuális 

kereskedelmi közlemények a műsor alatt, 

vagy közvetlenül a műsor előtt vagy után 

bejátszott reklámblokk formájában, illetve 

nem foglalhatók bele ilyen műsorokba, és 

sugárzásuk tilos azokban az idősávokban, 

amikor a legmagasabb a nézettség a 

gyermekközönség körében;” 

Or. en 

 

Módosítás   110 
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Margrete Auken 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – bevezető rész 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (2) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

a) a (2) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

 „(2) A tagállamoknak jogszabályokat kell 

bevezetniük, hogy hatékonyan 

minimalizálják a gyermekek és a 

kiskorúak olyan élelmiszerekre és italokra 

vonatkozó kereskedelmi közleményeknek 

való kitettségét, amelyek olyan 

táplálkozási vagy élettani hatással bíró 

tápanyagokat és egyéb anyagokat – 

különösen zsírt, telített zsírt, 

transzzsírsavakat, sót/nátriumot és 

cukrokat – tartalmaznak, amelyek túlzott 

mértékű bevitele a teljes étrendben nem 

ajánlott. A jogszabályoknak ki kell 

terjedniük a televíziós 

műsorszolgáltatásra, a lekérhető 

audiovizuális médiaszolgáltatásokra, a 

videomegosztó platformokra és a 

közösségimédia-platformokra, és célul 

kell kitűzniük többek között az ilyen 

közlemények megtiltását azokban az 

idősávokban, amikor a gyermekek és 

kiskorúak szokásosan a képernyő előtt 

ülnek. 

 Az élelmiszerek és az italok tápanyag-

összetételük alapján történő 

megkülönböztetéséhez a WHO Európai 

Regionális Irodájának tápanyagprofil-

modelljét kell használni.” 

Or. en 

 

Módosítás   111 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont – bevezető rész 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (2) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

a) a (2) bekezdést el kell hagyni. 

Or. en 

 

Módosítás   112 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak és a 

Bizottságnak ösztönözniük kell ön- és 

társszabályozó magatartási kódexek 

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. 

törölve 

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 
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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.; 

 

Or. en 

 

Módosítás   113 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek 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. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   114 

Renate Sommer 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek 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. 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek kidolgozását a nem 

megfelelő audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket illetően. 

Or. en 

 

Módosítás   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek 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. 

A tagállamoknak intézkedéseket kell 

elfogadniuk, hogy minimalizálják a 

serdülők kitettségét az olyan 

élelmiszerekre és alkoholmentes italokra 

vonatkozó kereskedelmi közleményekkel 

szemben, amelyek olyan táplálkozási vagy 

élettani hatással bíró tápanyagokat és 

egyéb anyagokat tartalmaznak, különösen 

zsírt, transzzsírsavakat, sót/nátriumot és 

cukrokat, amelyek túlzott mértékű bevitele 

a teljes étrendben nem ajánlott. A 

Bizottságnak és a tagállamoknak az első 

albekezdésben meghatározott célkitűzés 
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megvalósítása érdekében figyelembe kell 

venniük a WHO Európai Regionális 

Irodájának tápanyagprofil-modelljét. 

Or. en 

 

Módosítás   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 pont – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek 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. 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek kidolgozását az olyan 

élelmiszerekre és italokra vonatkozó, 

gyermekműsorokat vagy 

gyermekközönséget megcélzó tartalmakat 
kísérő vagy azokban foglalt, nem 

megfelelő audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket illetően, amelyek olyan 

táplálkozási vagy élettani hatással bíró 

tápanyagokat és egyéb anyagokat 

tartalmaznak, különösen zsírt, 

transzzsírsavakat, sót/nátriumot és 

cukrokat, amelyek túlzott mértékű bevitele 

a teljes étrendben nem ajánlott. 

Or. en 

 

Módosítás   117 

Frédérique Ries 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek 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. 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

biztosítaniuk kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek kidolgozását az olyan 

élelmiszerekre és italokra vonatkozó, 

gyermekműsorokat vagy családi 

műsorokat kísérő vagy azokban foglalt, 

nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket illetően, amelyek olyan 

táplálkozási vagy élettani hatással bíró 

tápanyagokat és egyéb anyagokat 

tartalmaznak, különösen zsírt, telített zsírt, 

transzzsírsavakat, sót/nátriumot és 

cukrokat, amelyek túlzott mértékű bevitele 

a teljes étrendben nem ajánlott. 

Or. en 

Indokolás 

A hirdetési korlátozások által érintett műsorok tekintetében alapvető fontosságú a felnőttek és 

gyermekek által is nézett családi műsorok ide sorolása, ami gyakori televíziózási szokásoknak 

felel meg. 

 

Módosítás   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek 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. 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.) 
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Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a rendelkezés angol nyelvű szövegének egyértelműbbé tétele. 

 

Módosítás   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek 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. 

A tagállamok és a Bizottság gondoskodik 

ön- és társszabályozó magatartási kódexek 

kidolgozásáról 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. 

Or. it 

 

Módosítás   120 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2) A nemzeti szinten meghatározandó, 

gyermekekre vonatkozó főműsoridőkben, 

de legalább 21 óráig tilosak az olyan 
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élelmiszerekre és italokra vonatkozó 

kereskedelmi közlemények, amelyek olyan 

táplálkozási vagy élettani hatással bíró 

tápanyagokat és egyéb anyagokat – 

különösen zsírt, telített zsírt, 

transzzsírsavakat, sót vagy nátriumot és 

cukrokat – tartalmaznak, amelyeknek 

túlzott mértékű bevitele a teljes étrendben 

nem ajánlott. 

 Az ilyen élelmiszerek azonosításához a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje alkalmazandó. 

Or. en 

 

Módosítás   121 

Renate Sommer 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU 

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   122 

Lynn Boylan 
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Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 magyar nyelvű változatot nem érinti.) 
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Or. en 

Indokolás 

Az irányelv nem teszi kötelezővé ilyen kódexek bevezetését, de egyértelművé kell tenni, hogy 

amennyiben léteznek, követni kell őket. 

 

Módosítás   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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.”; 

A Bizottság és az ERGA gondoskodik az 

ön- és társszabályozási rendszerekre 

vonatkozó bevált gyakorlatok cseréjéről a 

teljes Unióban. Indokolt esetben a 

Bizottságnak elő kell segítenie az uniós 

magatartási kódexek kidolgozását.”; 

Or. it 

 

Módosítás   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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.; 

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 mozdítania uniós 

magatartási kódexek elfogadását. 

Or. en 
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Módosítás   126 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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.; 

A Bizottságnak és az ERGA-nak 

ösztönöznie kell a társszabályozási 

rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok 

cseréjét a teljes Unióban. Indokolt esetben 

a Bizottságnak elő kell segítenie az uniós 

magatartási kódexek kidolgozását. 

Or. en 

 

Módosítás   127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont 

A 2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ösztönzi a tagállamokat arra, hogy 

kérjék fel az audiovizuális szolgáltatókat, 

hogy ne adják tovább azokat az 

információkat, amelyeknek 

nyilvánosságra hozatala pénzügyi károkat 

okozna, vagy amelyeknek nyilvánosságra 

hozatala pánikot kelthetne, félrevezetné 

vagy manipulálná a nyilvánosságot az 

illetékes hatóságok által lefolytatott 

vizsgálatok, auditok vagy hivatalos 

ellenőrzések eredményének hivatalos 

bejelentését megelőzően, mivel fennáll 

annak lehetősége, hogy ezek az 

információk hamisnak bizonyulnak és 

hátrányos pénzügyi hatást gyakorolnak a 
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belső piacra. 

 Mentesség vonatkozik azokra az esetekre, 

ahol nyilvános visszavonás szükséges, 

amelyet az illetékes hatóság hivatalosan, 

vagy egy gazdasági szereplő spontán 

módon bejelent, valamint azokra az 

esetekre, amelyekben a fogyasztók 

figyelmét nyilvánosan felhívják a 

potenciális kockázatokra. 

Or. ro 

 

Módosítás   128 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 2 a és 2 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az alábbi bekezdések kerülnek 

beillesztésre: 

 „(2a) A magas zsír-, cukor- vagy 

sótartalmú élelmiszereket a WHO 

Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modelljét használva kell 

azonosítani. 

 (2b) Az (1) bekezdés e) és ea) pontjának 

alkalmazásában a tagállamok a nemzeti 

viszonyoknak megfelelően 

meghatározzák, hogy saját területükön 

melyek a legnézettebb időszakok a 

gyermekek körében." 

Or. en 

 

Módosítás   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) az (1) bekezdés e) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

„e) az alkoholtartalmú italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemény 

nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, és 

nem bátoríthat az ilyen italok mértéktelen 

fogyasztására;” 

„e) minimalizálni kell a gyermekek és a 

kiskorúak alkoholtartalmú italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleménynek való kitettségét, és ezek a 

közlemények nem bátoríthatnak az ilyen 

italok mértéktelen fogyasztására, továbbá 

nem kísérhetnek gyermekközönségnek 

szóló műsorokat a műsorszám alatt vagy 

közvetlenül a műsorszám előtt vagy után 

bejátszott reklámblokk formájában, illetve 

nem foglalhatók bele ilyen 

műsorszámokba, és sugárzásuk tilos 

azokban az idősávokban, amikor a 

legmagasabb a nézettség a 

gyermekközönség körében;” 

Or. en 

 

Módosítás   130 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) az (1) bekezdés e) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

„e) az alkoholtartalmú italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemény 

nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, és 

nem bátoríthat az ilyen italok mértéktelen 

fogyasztására;” 

„e) az alkoholtartalmú italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemény 

nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, nem 

bátoríthat az ilyen italok mértéktelen 

fogyasztására, továbbá nem kísérhet 

gyermekközönségnek szóló műsorokat a 

műsorszám alatt vagy közvetlenül a 
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műsorszám előtt vagy után bejátszott 

reklámblokk formájában, illetve nem 

foglalható bele ilyen műsorszámokba, és 

sugárzása tilos azokban az idősávokban, 

amikor a legmagasabb a nézettség a 

gyermekközönség körében;” 

Or. en 

 

Módosítás   131 

Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az (1) bekezdés e) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

 „e) az alkoholtartalmú italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemény 

nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, 

kerülnie kell a kiskorúaknak való 

kitettséget, és nem bátoríthat az ilyen 

italok fogyasztására;” 

Or. en 

 

Módosítás   132 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az (1) bekezdés a következő ponttal 

egészül ki: 

 „ea) a nemzeti szinten meghatározandó, 
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gyermekekre vonatkozó főműsoridőben, 

de legalább 21 óráig tilos az 

alkoholtartalmú italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemények 

sugárzása;” 

Or. en 

 

Módosítás   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(3) A tagállamoknak intézkedéseket 

kell elfogadniuk a serdülők 

alkoholtartalmú italokra vonatkozó 

kereskedelmi közleményekkel szembeni 

kitettségének minimalizálása érdekében. 

A serdülőket megcélzó műsorszámokat 

megelőző, követő vagy megszakító 

kereskedelmi közlemények 7 és 23 óra 

között tilosak. A szabályozási intézkedések 

elfogadásának sérelme nélkül a 

tagállamok és a Bizottság ösztönzik ön- és 

társszabályozási kezdeményezések, köztük 

magatartási kódexek elfogadását, hogy 

tovább minimalizálják a serdülők 

kitettségét a jelentős arányban 

kiskorúakból álló közönséget megcélzó 

műsorszámokat kísérő vagy azokban 

foglalt ilyen kereskedelmi közleményekkel 

szemben. 

Or. en 

 

Módosítás   134 

Margrete Auken 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(3) A tagállamoknak jogszabályokat 

kell bevezetniük az alkoholtartalmú 

italokra vonatkozó nem megfelelő 

audiovizuális kereskedelmi közlemények 

megelőzése, valamint a gyermekek és a 

kiskorúak alkoholtartalmú italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közleményekkel szembeni kitettségének 

hatékony minimalizálása érdekében. A 

jogszabályoknak ki kell terjedniük a 

televíziós műsorszolgáltatásra, a lekérhető 

audiovizuális médiaszolgáltatásokra, a 

videomegosztó platformokra és a 

közösségimédia-platformokra, és célul 

kell kitűzniük többek között az ilyen 

közlemények megtiltását azokban az 

idősávokban, amikor a gyermekek és 

kiskorúak szokásosan a képernyő előtt 

ülnek. 

Or. en 

 

Módosítás   135 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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 

(3) A tagállamoknak és a Bizottságnak 

biztosítaniuk kell társszabályozó 

magatartási kódexek kidolgozását az 

alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem 

megfelelő audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket illetően. 
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csökkenteniük a kiskorúak kitettségét az 

alkoholtartalmú italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi 

közleményekkel szemben. 

Or. en 

 

Módosítás   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(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, és 

nem bátoríthatnak az ilyen italok 

mértéktelen fogyasztására. 

Or. en 

Indokolás 

Ki kell térni a mértéktelen alkoholfogyasztásra is. 

 

Módosítás   137 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(3) A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell társszabályozó 

magatartási kódexek kidolgozását az 

alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem 

megfelelő audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket illetően. Az ilyen 

kódexeknek hatékonyan kell csökkenteniük 

a veszélyeztetett csoportok, így például a 

kiskorúak kitettségét az alkoholtartalmú 

italokra vonatkozó audiovizuális 

kereskedelmi közleményekkel szemben. 

Or. en 

 

Módosítás   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(3) A tagállamok és a Bizottság 

gondoskodik ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek kidolgozásáról 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. 

Or. it 

 

Módosítás   139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok és a Bizottság 

gondoskodik ön- és társszabályozó 

magatartási kódexek kidolgozásáról a 

szerencsejátékra vonatkozó nem megfelelő 

audiovizuális kereskedelmi közleményeket 

illetően. Az ilyen kódexeknek hatékonyan 

kell csökkenteniük a kiskorúak kitettségét 

a szerencsejátékra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi 

közleményekkel szemben. 

Or. it 

 

Módosítás   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) 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.”; 

(4) A Bizottság és az ERGA 

gondoskodik az ön- és társszabályozási 

rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok 

cseréjéről a teljes Unióban. Indokolt 

esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az 

uniós magatartási kódexek kidolgozását.”; 

Or. it 

Módosítás   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) 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. 

(4) 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 mozdítania uniós 

magatartási kódexek elfogadását. 

Or. en 

 

Módosítás   142 

Ian Duncan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) 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. 

(4) A Bizottságnak és az ERGA-nak 

ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási 

rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok 

cseréjét a teljes Unióban. Szükség esetén a 

Bizottságnak és az ERGA-nak elő kell 

mozdítania uniós magatartási kódexek 

elfogadását. 

Or. en 

Indokolás 

A kódexek megszövegezéséért és elfogadásáért továbbra is az aláíró felek felelnek. 

 

Módosítás   143 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) 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. 

(4) A Bizottságnak és az ERGA-nak 

ösztönöznie kell a társszabályozási 

rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok 

cseréjét a teljes Unióban. Indokolt esetben 

a Bizottságnak elő kell segítenie az uniós 

magatartási kódexek kidolgozását. 

Or. en 

 

Módosítás   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az (1) bekezdés helyébe a 

következő szöveg lép: 

 „(1) A tagállamok joghatósága alá tartozó 

médiaszolgáltatók által közölt 

audiovizuális kereskedelmi közlemények 

akkor megengedettek, ha megfelelnek a 

következő követelményeknek: 

 a) az audiovizuális kereskedelmi 

közleménynek mint olyannak könnyen 

felismerhetőnek kell lennie a nézők 

számára. Tilos a burkolt audiovizuális 

kereskedelmi közlemény bármilyen 

formája; 

 b) az audiovizuális kereskedelmi 

közlemény nem alkalmazhat tudatosan 

nem észlelhető technikákat; 

 c) az audiovizuális kereskedelmi 

közlemény: 

 i. nem sértheti az emberi méltóságot; 

 ii. az Európai Unió Alapjogi Chartájának 

21. cikkében előírtak szerint nem 

tartalmazhat, nem tűrhet el, illetve nem 

támogathat semmilyen 
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megkülönböztetést; 

 iii. nem bátoríthat az egészségre vagy a 

biztonságra ártalmas magatartásra; 

 iv. nem bátoríthat környezetvédelmi 

szempontból káros magatartásra; 

 v. nem bátoríthat az állatjólétre nézve 

ártalmas magatartásra; 

 d) tilos a cigarettára és más 

dohánytermékekre vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemény 

minden formája; 

 e) tilos a szerencsejátékot, fogadást és a 

fogadások begyűjtését bemutató és/vagy 

népszerűsítő audiovizuális kereskedelmi 

közlemény minden formája; 

 f) tilos i. az emberi felhasználásra szánt 

vényköteles gyógyszerekre, ii. az 

anabolikus, gyulladásgátló, fertőzés 

elleni, rákellenes, hormonális vagy 

pszichotróp tulajdonságokkal bíró vagy 

ilyen anyagokat tartalmazó 

állatgyógyászati készítményekre, valamint 

iii. a tisztán esztétikai jellegű, nem invazív 

beavatkozások kivételével az invazív 

jellegű orvosi kezelésekre vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemény; 

 g) tilos az audiovizuális kereskedelmi 

közlemény minden olyan formája, amely 

olyan pénzügyi termékeket és 

szolgáltatásokat mutat be és/vagy 

népszerűsít, amelyek károsnak 

bizonyultak a fogyasztók számára, 

különösen azok, amelyek a laikusok 

számára nem könnyen és nem azonnal 

felismerhető belső kockázatokat 

hordoznak; 

 h) tilosak a műsorszámok alatt és között 

sugárzott, gyermekközönséget megcélzó 

audiovizuális kereskedelmi közlemények; 

 i) az audiovizuális kereskedelmi 

közlemény nem okozhatja a serdülők 

fizikai, értelmi vagy erkölcsi károsodását. 

 Ennek megfelelően nem buzdíthat 



 

PE595.453v03-00 86/115 AM\1112182HU.docx 

HU 

serdülőket termék vagy szolgáltatás 

megvásárlására vagy bérbevételére 

tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük 

kihasználásával, nem bátoríthat 

serdülőket arra, hogy rábeszéljék szüleiket 

vagy másokat a reklámozott termék vagy 

szolgáltatás megvásárlására, nem 

használhatja ki a serdülők szüleik, 

tanáraik és más személyek iránti 

különleges bizalmát, és indokolatlanul 

nem ábrázolhat serdülőket veszélyes 

helyzetekben vagy olyan vonzó 

helyzetekben, amelyek nem a reklámozott 

termék természetéhez kapcsolódnak.” 

Or. en 

 

Módosítás   145 

Christofer Fjellner 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az (1) bekezdés a következő ponttal 

egészül ki: 

 „fa) a szerencsejáték-szolgáltatásokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közlemények nem irányulhatnak 

kifejezetten kiskorúakra, és egyértelmű 

üzenetet kell tartalmazniuk, amely 

megjelöli azt a korhatárt, amely alatt a 

szerencsejáték nem megengedett.” 

Or. en 

 

Módosítás   146 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új) 



 

AM\1112182HU.docx 87/115 PE595.453v03-00 

 HU 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. a 9. cikk (1) bekezdésének e) 

pontját el kell hagyni. 

Or. en 

 

Módosítás   147 

Margrete Auken 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

10 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 12a. a 10. cikk (2) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) Audiovizuális médiaszolgáltatásokat 

vagy műsorszámokat nem támogathat 

olyan vállalkozás, amelynek elsődleges 

tevékenysége cigaretta vagy egyéb 

dohánytermék gyártása vagy értékesítése.” 

„(2) Audiovizuális médiaszolgáltatásokat 

vagy műsorszámokat nem támogathat 

olyan vállalkozás, amelynek elsődleges 

tevékenysége cigaretta vagy egyéb 

dohánytermék, alkoholtartalmú ital vagy 

olyan élelmiszer és ital gyártása vagy 

értékesítése, amely olyan táplálkozási vagy 

élettani hatással bíró tápanyagokat és 

egyéb anyagokat – különösen zsírt, telített 

zsírt, transzzsírsavakat, sót/nátriumot és 

cukrokat – tartalmaz, amelyek túlzott 

mértékű bevitele a teljes étrendben nem 

ajánlott. 

 Az élelmiszerek és az italok tápanyag-

összetételük alapján történő 

megkülönböztetéséhez a WHO Európai 

Regionális Irodájának tápanyagprofil-

modelljét kell használni.” 

Or. en 
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Módosítás   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

10 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 12a. a 10. cikk (2) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) Audiovizuális médiaszolgáltatásokat 

vagy műsorszámokat nem támogathat 

olyan vállalkozás, amelynek elsődleges 

tevékenysége cigaretta vagy egyéb 

dohánytermék gyártása vagy értékesítése.” 

„(2) Audiovizuális médiaszolgáltatásokat 

vagy műsorszámokat nem támogathat 

olyan vállalkozás, amelynek elsődleges 

tevékenysége: 

 a) szerencsejáték, fogadás és a fogadások 

begyűjtése; 

 b) cigaretta vagy egyéb dohánytermék, 

alkoholtartalmú italok, illetve 

gyógyszerkészítmények vagy 

gyógykezelések gyártása vagy értékesítése; 

 c) pénzügyi befektetési termékek és 

szolgáltatások értékesítése; 

 d) a WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje alapján a 

reklámozásból kizárt élelmiszerek és 

alkoholmentes italok gyártása vagy 

értékesítése.” 

Or. en 

 

Módosítás   149 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

10 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 12a. a 10. cikk (2) bekezdésének 
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helyébe a következő szöveg lép: 

„Audiovizuális médiaszolgáltatásokat vagy 

műsorszámokat nem támogathat olyan 

vállalkozás, amelynek elsődleges 

tevékenysége cigaretta vagy egyéb 

dohánytermék gyártása vagy értékesítése.” 

Audiovizuális médiaszolgáltatásokat vagy 

műsorszámokat nem támogathat olyan 

vállalkozás, amelynek elsődleges 

tevékenysége cigaretta vagy egyéb 

dohánytermék, alkoholtartalmú ital vagy 

magas zsír-, telítettzsír-, transzzsírsav-, só-

/nátrium- és cukortartalmú élelmiszer és 

ital gyártása vagy értékesítése. 

 Az ilyen élelmiszerek azonosításához a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje alkalmazandó.” 

Or. en 

 

Módosítás   150 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   151 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

A 2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(2) Tilos a termékmegjelenítés. 

Or. da 

 

Módosítás   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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. 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.) 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a rendelkezés angol nyelvű szövegének egyértelműbbé tétele. 

 

Módosítás   153 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

A 2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A termékmegjelenítést tartalmazó 

műsorszámoknak az alábbi 

követelménynek meg kell felelniük: 

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, ha egy 

tagállam másként nem határoz, a 

termékmegjelenítés a következő esetekben 

megengedett: 

Or. da 

 

Módosítás   154 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

A 2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tartalmuk és televíziós 

műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük 

semmilyen körülmények között nem 

befolyásolható oly módon, hogy ez 

hatással legyen a médiaszolgáltató 

felelősségére és szerkesztői 

függetlenségére; 

a) a filmszínházban történő 

bemutatásra szánt filmalkotások, az 

audiovizuális médiaszolgáltatások céljára 

készült filmek és sorozatok, a 

sportműsorok és a könnyű szórakoztató 

műsorszámok esetén; 

Or. da 

 

Módosítás   155 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

A 2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) közvetlenül nem ösztönözhetik 

áruk vagy szolgáltatások megvásárlását 

vagy bérlését; 

b) ha nem kerül sor fizetésre, hanem 

csak bizonyos árukat vagy 

szolgáltatásokat ingyenesen bocsátanak 

rendelkezésre, például produkciós 

kellékeket és díjakat, azért, hogy azok 
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valamely műsorba bekerüljenek; 

 az a) pontban említett eltérés nem 

vonatkozik a gyermekműsorokra; 

Or. da 

 

Módosítás   156 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

A 2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont és 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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; 

A termékmegjelenítést tartalmazó 

műsorszámoknak legalább az összes 

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 

műsorszámot a nézők félrevezetésének 

elkerülése érdekében a megfelelő módon 

meg kell jelölni a műsorszám elején és 

végén, valamint akkor, amikor a 
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reklámblokk után a műsorszám folytatódik; 

Or. da 

 

Módosítás   157 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

A 2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Kivételes esetekben a tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy lemondanak a c) 

pontban meghatározott követelményekről, 

de csak akkor, ha a kérdéses műsorszámot 

nem maga a médiaszolgáltató vagy egy 

azzal kapcsolatban álló társaság készítette 

vagy rendelte meg. 

Kivételes esetekben a tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy lemondanak a c) 

pontban meghatározott követelményekről, 

de csak akkor, ha a kérdéses műsorszámot 

nem maga a médiaszolgáltató vagy egy 

azzal kapcsolatban álló társaság készítette 

vagy rendelte meg. 

Or. da 

 

Módosítás   158 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 4 bekezdés – b a és b b pont és 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) alkoholtartalmú italok; 

 bb) magas zsír-, telítettzsír-, transzzsírsav-, 

só-/nátrium- és cukortartalmú 

élelmiszerek és alkoholmentes italok. 

 A bb) pontban említett élelmiszerek 

azonosításához a WHO Európai 

Regionális Irodájának tápanyagprofil-

modellje alkalmazandó. 
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Or. en 

 

Módosítás   159 

Margrete Auken 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) alkoholtartalmú ital vagy más, 

olyan vállalkozástól származó termék, 

amelynek elsődleges tevékenysége 

alkoholtartalmú termékek gyártása vagy 

értékesítése; 

Or. en 

 

Módosítás   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) alkoholtartalmú italok; 

Or. en 

 

Módosítás   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) alkoholtartalmú italok; 

Or. en 

Indokolás 

A termékmegjelenítés hatékony marketingtechnika, amely nem tartalmazhat alkoholtartalmú 

italokat. 

 

Módosítás   162 

Margrete Auken 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 4 bekezdés – b b pont és 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) olyan táplálkozási vagy élettani 

hatással bíró tápanyagokat és egyéb 

anyagokat – különösen zsírt, telített zsírt, 

transzzsírsavakat, sót vagy nátriumot és 

cukrokat – tartalmazó élelmiszerek és 

italok, amelyeknek túlzott mértékű 

bevitele a teljes étrendben nem ajánlott. 

 Az élelmiszerek és az italok tápanyag-

összetételük alapján történő 

megkülönböztetéséhez a WHO Európai 

Regionális Irodájának tápanyagprofil-

modelljét kell használni. 

Or. en 

 

Módosítás   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 4 bekezdés – b b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) magas zsír-, transzzsírsav-, só-

/nátrium- és cukortartalmú élelmiszerek 

és alkoholmentes italok. 

Or. en 

 

Módosítás   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 

2010/13/EU irányelv 

12 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 

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 tagállamok meghozzák az összes 

szükséges és megfelelő intézkedést annak 

biztosítására, hogy a joghatóságuk alá 

tartozó audiovizuális médiaszolgáltatók és 

videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

nyújtott olyan műsorok, amelyek 

károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi 

vagy erkölcsi fejlődését, illetve 

károsíthatják az idősebb emberek és 

veszélyeztetett csoportok fizikai, szellemi 

vagy erkölcsi sértetlenségét, csak oly 

módon legyenek elérhetők, amely 

biztosítja, hogy a kiskorúak és az említett 

csoportok tagjai rendes körülmények 

között ne hallgathassák vagy nézhessék 

azokat. Ezen intézkedések közé tartozhat a 

műsorszolgáltatás időpontjának helyes 

megválasztása, illetve az életkor 

ellenőrzését szolgáló vagy egyéb megfelelő 

és hatékony technikai intézkedések 

alkalmazása. Az ilyen intézkedéseknek 

arányosnak kell lenniük a műsorszám 

potenciális ártalmaival. 

Or. en 
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Módosítás   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 

2010/13/EU irányelv 

12 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok megfelelő intézkedéseket 

hoznak annak biztosítására, hogy a 

joghatóságuk alá tartozó 

műsorszolgáltatók által nyújtott televíziós 

adások ne tartalmazzanak olyan 

műsorszámokat, amelyek súlyosan 

károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi 

vagy erkölcsi fejlődését, így különösen 

pornográfiát vagy öncélú erőszakot 

tartalmazó műsorszámokat. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a kiskorúak védelmének erősítése. 

 

Módosítás   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 

2010/13/EU irányelv 

12 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A legkárosabb tartalmak esetén, például 

öncélú erőszak és pornográfia, a 

legszigorúbb intézkedéseket kell 

alkalmazni, úgymint titkosítás és hatékony 

szülői felügyelet. 

Az olyan műsorszámok esetében, amelyek 

súlyosan károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

szellemi vagy erkölcsi fejlődését, így 

különösen a pornográfiát vagy öncélú 

erőszakot bemutató műsorszámok 

esetében a legszigorúbb intézkedéseket 

kell alkalmazni a lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra, úgymint titkosítás 

és hatékony szülői felügyelet. 
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Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a kiskorúak védelmének erősítése. 

 

Módosítás   167 

Marc Joulaud 

 

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 

40%-ban európai alkotásokat kínáljanak a 

katalógusukban, továbbá hogy az ilyen 

művek hangsúlyt kapjanak. 

Or. fr 

 

Módosítás   168 

Marc Joulaud 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont 

2010/13/EU irányelv 

20 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A 20. cikk (2) bekezdésének első 

mondata helyébe a következő szöveg lép: 

törölve 

„A televíziós célra készült filmek (a fikciós 

és nem-fikciós sorozatok, valamint a 

dokumentumműsorok kivételével), a 

filmszínházban történő bemutatásra szánt 

filmalkotások és a hírműsorok közvetítése 

televíziós reklámmal és/vagy televíziós 
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vásárlással minden egyes, műsorrend 

szerinti, legalább 20 perc hosszúságú 

időszakban egyszer szakítható meg.”; 

Or. fr 

 

Módosítás   169 

Margrete Auken 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont 

2010/13/EU irányelv 

23 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

17. a 23. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

„23. cikk  

(1) A televíziós reklámbejátszások és a 

televíziós vásárlási bejátszások napi 

aránya 7:00 és 23:00 óra között nem 

haladhatja meg a 20 %-ot. 

 

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni:  

a) a műsorszolgáltató által saját 

műsorszámairól, a közvetlenül ezekből a 

műsorszámokból származó termékekről 

vagy az ugyanazon médiacsoporthoz 

tartozó más cégek műsorszámairól szóló 

hirdetésekre; 

 

b) a támogatói közleményekre;  

c) a termékmegjelenítésekre.”;  

  

Or. en 

Indokolás 

Az irányelv a jelenlegi formájában úgy rendelkezik, hogy „a televíziós reklámbejátszások és a 

televíziós vásárlási bejátszások aránya egész órától egész óráig tartó időtartamon belül nem 

haladhatja meg a 20%-ot”, tehát óránkénti határértéket állapít meg, ami helyénvalóbb. 
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Módosítás   170 

Lynn Boylan 

 

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. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont 

A 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 egy órán belül 

nem haladhatja meg a 20 %-ot. 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 

el kell végezni a szükséges módosításokat.) 

Or. ro 

 

Módosítás   172 

Marc Joulaud 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont 

2010/13/EU irányelv 

23 cikk – 1 bekezdés 
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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 

adásidejének aránya egész órától egész 

óráig tartó időtartamon belül nem 

haladhatja meg a 20%-ot. 

Or. fr 

 

Módosítás   173 

Christel Schaldemose 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont 

A 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 reklámok és a 

televíziós vásárlási bejátszások egy adott 

órán belüli sugárzási idejének aránya nem 

haladhatja meg a 20%-ot. 

Or. da 

Módosítás   174 

Marc Joulaud 

 

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 és a közvetlenül ezekből a 

műsorszámokból származó termékekről 

szóló hirdetésekre; 

Or. fr 
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Módosítás   175 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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: 

(1) A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. 

cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy az audiovizuális 

médiaszolgáltatók, így például a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

meghozzák a megfelelő intézkedéseket az 

alábbiak érdekében: 

Or. en 

 

Módosítás   176 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a kiskorúak védelme a fizikai, 

szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros 

tartalmaktól; 

a) a veszélyeztetett csoportok, így 

például a kiskorúak védelme a fizikai, 

szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros 

tartalmaktól; 

Or. en 

 

Módosítás   177 

Marc Joulaud 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

28 a cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 szemben erőszakra vagy 

gyűlöletre uszít. 

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 szemben terrorizmusra, 

erőszakra vagy gyűlöletre uszít. 

Or. fr 

Módosítás   178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok meghozzák a 

megfelelő intézkedéseket annak 

biztosítására, hogy a joghatóságuk alá 

tartozó videomegosztóplatform-

szolgáltatók által nyújtott olyan műsorok, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését, csak oly 

módon legyenek elérhetők, amely 

biztosítja, hogy a kiskorúak rendes 

körülmények között ne hallgathassák vagy 

nézhessék azokat. 

 Ezen intézkedések közé tartozhat az 

életkor ellenőrzését szolgáló vagy egyéb 

technikai intézkedések alkalmazása. Az 

ilyen intézkedéseknek arányosnak kell 

lenniük a műsorszám potenciális 

ártalmaival. 

 A legkárosabb tartalmak – például öncélú 

erőszak és pornográfia – esetében a 

legszigorúbb intézkedéseket kell 

alkalmazni, úgymint titkosítás és hatékony 

szülői felügyelet. 
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Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a kiskorúak védelmének erősítése a videomegosztó platformok 

vonatkozásában. 

 

Módosítás   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Azt, hogy mi minősül megfelelő 

intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 

a kérdéses tartalom jellege, az általa 

esetlegesen okozott kár, a védendő 

személyek tulajdonságai, illetve a 

veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 

fényében kell eldönteni, ideértve a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, a 

tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő 

felhasználók és a nyilvánosság jogos 

érdekeit is. 

Azt, hogy mi minősül megfelelő 

intézkedésnek az (1) és az (1a) bekezdés 

értelmében, a kérdéses tartalom jellege, az 

általa potenciálisan okozott ártalom, a 

védendő személyek tulajdonságai, illetve a 

veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 

fényében kell eldöntenie a 

videomegosztóplatform-szolgáltató felett 

joghatósággal rendelkező tagállamnak, 

ideértve a videomegosztóplatform-

szolgáltatók, a tartalmat létrehozó és/vagy 

feltöltő felhasználók és a nyilvánosság 

jogos érdekeit is. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás egyértelműsíti, hogy a feladatért a tagállamok a felelősek. 

 

Módosítás   180 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

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

Azt, hogy mi minősül megfelelő 

intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 

a kérdéses tartalom jellege, az általa 

esetlegesen okozott kár, a védendő 

személyek tulajdonságai, illetve a 

veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 

fényében kell eldönteni, ideértve a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, a 

tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő 

felhasználók és a nyilvánosság jogos 

érdekeit is. 

Azt, hogy mi minősül megfelelő 

intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 

a kérdéses tartalom jellege, az általa 

esetlegesen okozott kár, a védendő 

személyek tulajdonságai, illetve a 

veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 

fényében kell eldönteni, ideértve az 

audiovizuális médiaszolgáltatók, például a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, 

valamint a tartalmat létrehozó és/vagy 

feltöltő felhasználók és a nyilvánosság 

jogos érdekeit is. 

Or. en 

 

Módosítás   181 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a videomegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben meg kell határozni és 

alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 

káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. 

illetve a 12. cikkel; 

a) az audiovizuális médiaszolgáltató, 

például 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 

veszélyeztetett csoportok, például a 

kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi 

fejlődésére káros tartalmak fogalmát, 

összhangban a 6., illetve a 12. cikkel; 

Or. en 

 

Módosítás   182 

Lynn Boylan 

 



 

PE595.453v03-00 106/115 AM\1112182HU.docx 

HU 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

c) életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése az 

audiovizuális médiaszolgáltatások, 

például a videomegosztó platformok 

felhasználói számára azon tartalmakkal 

kapcsolatban, amelyek károsíthatják a 

kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi 

fejlődését; 

Or. en 

 

Módosítás   183 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára az (1) bekezdésben hivatkozott 

tartalom minősítését; 

d) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik az 

audiovizuális médiaszolgáltatások, 

például a videomegosztó platformok 

felhasználói számára az (1) bekezdésben 

hivatkozott tartalom minősítését; 

Or. en 

 

Módosítás   184 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) szülői felügyeleti rendszerek 

biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

e) szülői felügyeleti rendszerek 

biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a veszélyeztetett 

csoportok, így például a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

Or. en 

 

Módosítás   185 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

f) olyan rendszerek létrehozása és 

üzemeltetése, amelyeken keresztül az 

audiovizuális médiaszolgáltatók, például a 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek e szolgáltatások 

felhasználóinak a b) pontban említett 

bejelentések vagy jelölések nyomán 

meghozott intézkedésekről. 

Or. en 

 

Módosítás   186 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

az audiovizuális médiaszolgáltatók, 

például a videomegosztóplatform-
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intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

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. 

Or. en 

 

Módosítás   187 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

tekintetében. A tagállamok nem 

akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

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

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 

az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 

intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 

az audiovizuális médiaszolgáltatók, 

például a videomegosztóplatform-

szolgáltatók tekintetében. A tagállamok 

nem akadályozhatók meg abban, hogy a 

jogellenes tartalmakra vonatkozóan 

szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 

intézkedések elfogadásakor azonban 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

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

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

Or. en 

 

Módosítás   188 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 
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28 a cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

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

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a felhasználó és az 

audiovizuális médiaszolgáltató, például a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

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

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. 

Or. en 

 

Módosítás   189 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az Uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi az audiovizuális 

médiaszolgáltatókat, így például a 

videomegosztóplatform-szolgáltatókat, 

hogy osszák meg egymással a 

társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. 

Or. en 

 

Módosítás   190 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk – 8 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

(8) Az audiovizuális 

médiaszolgáltatóknak, így például 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 

 

Módosítás   191 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

azon nem a területükön letelepedett 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, 

amelyeknek ugyanakkor vagy az 

anyavállalata vagy egy leányvállalata a 

területükön letelepedett, vagy amelyek egy 

csoport tagjai és a csoport egy másik tagja 

a területükön letelepedett, a 2000/31/EK 

irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmében a 

saját területükön letelepedett 

szolgáltatónak minősüljenek. 

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

azon nem a területükön letelepedett 

audiovizuális médiaszolgáltatók, például 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, 

amelyeknek ugyanakkor vagy az 

anyavállalata vagy egy leányvállalata a 

területükön letelepedett, vagy amelyek egy 

csoport tagjai és a csoport egy másik tagja 

a területükön letelepedett, a 2000/31/EK 

irányelv 3. cikk (1) bekezdése értelmében a 

saját területükön letelepedett 
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szolgáltatónak minősüljenek. 

Or. en 

 

Módosítás   192 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

a területükön letelepedett 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 

2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében, illetve az (1) bekezdésben 

rögzített kritériumokat. A tagállamok 

kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti 

listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy 

az illetékes független szabályozó 

hatóságok hozzáférjenek ehhez az 

információhoz. 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

a területükön letelepedett audiovizuális 

médiaszolgáltatók, például 
videomegosztóplatform-szolgáltatók 

listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 

2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében, illetve az (1) bekezdésben 

rögzített kritériumokat. A tagállamok 

kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti 

listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy 

az illetékes független szabályozó 

hatóságok hozzáférjenek ehhez az 

információhoz. 

Or. en 

 

Módosítás   193 

Lynn Boylan 

 

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 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell egy 

olyan nemzeti szintű mechanizmus 

létrehozásáról, amelynek révén a 

médiaszolgáltatások, köztük az 
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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. 

audiovizuális médiaszolgáltatások vagy 

videomegosztó platformok minden olyan 

felhasználója vagy szolgáltatója, 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   194 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a Bizottság felkérésére véleményt 

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

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

(4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve 

az audiovizuális médiaszolgáltatásokra 

vonatkozó minden más ügyben, különös 

tekintettel a kiskorúak védelmére és a 

gyűlöletkeltésre.; 

e) a Bizottság felkérésére véleményt 

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

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

(4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve 

az audiovizuális médiaszolgáltatásokra 

vonatkozó minden más ügyben, különös 

tekintettel a veszélyeztetett csoportok, 

például a kiskorúak védelmére és a 

gyűlöletkeltésre. 

Or. en 

 

Módosítás   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

irányelv elfogadása után négy évvel]-ig, 

majd azt követően háromévente jelentést 

terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról. A 

jelentés valamennyi tagállam 

vonatkozásában értékeli az ön- és 

társszabályozási gyakorlatok 

hatékonyságát, különösen a gyermekeket 

és családokat megcélzó hirdetési 

gyakorlatok fényében. Amennyiben a 

jelentés megállapítja, hogy a például az 

egészségtelen élelmiszerekre és az édesített 

italokra vonatkozó audiovizuális 

kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos 

önszabályozó magatartási kódexek nem 

vezettek a várt eredményre a gyermekek és 

a kiskorúak kitettségének minimalizálása 

tekintetében, a Bizottság 

rendeletjavaslatot terjeszt elő e konkrét 

kérdéskör vonatkozásában. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos egy felülvizsgálati záradék felvétele, különösen a hirdetési gyakorlatok 

vonatkozásában, hogy megfelelően lehessen védeni a gyermekek jogait, egészségét és jólétét. 

 

Módosítás   196 

Lynn Boylan 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [date – no later 

than four years after adoption]-ig, majd 

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

A Bizottság legkésőbb [dátum – az 

irányelv elfogadása után három évvel]-ig, 

majd azt követően háromévente jelentést 

terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról. 
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Or. en 

 

Módosítás   197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

A 2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb [date – no later 

than four years after adoption]-ig, majd 

azt követően háromévente jelentést terjeszt 

az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

elé az irányelv alkalmazásáról. 

A Bizottság legkésőbb [dátum – az 

irányelv elfogadása után három évvel]-ig, 

majd azt követően háromévente jelentést 

terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság elé az irányelv alkalmazásáról. 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 

el kell végezni a szükséges módosításokat.) 

Or. ro 

Módosítás   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont 

2010/13/EU irányelv 

33 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság legkésőbb [az irányelv 

elfogadása után három évvel]-ig jelentést 

készít az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak, amelyben javaslatokat 

fogalmaz meg a kiskorúak egészségre 

káros termékekre vonatkozó kereskedelmi 

közleményekkel szembeni, az interneten és 

a közösségi médiában fennálló 

kitettségének korlátozására irányulóan. 

Or. en 
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