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RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság javaslata előírja, hogy a tartalomszolgáltatók kötelesek hordozhatóságot 

biztosítani a fogyasztók számára, azaz lehetővé tenni, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban 

legálisan megszerzett digitális tartalmakat magukkal vigyék, ha az Európai Unión belül 

mozognak. A rendelet egy olyan jogi vélelmet (fictio iuris) tartalmaz, amely lehetővé teszi 

ennek a meglévő jogok sérelme nélküli megvalósítását. 

 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság alapvető jelentőségűnek tekinti a belső piac 

erősítését és az indokolatlan akadályok lebontását célzó javaslatokat. 

Mindazonáltal szem előtt kell tartani az európai audiovizuális iparág pénzügyi 

fenntarthatóságát és óvni kell kulturális ajánlatának sokféleségét, valamint figyelembe kell 

venni a szerzői és egyéb szomszédos jogok védelmét és a mögöttes területiségi elvet. 

Az előadó ezért fontosnak tartja, hogy a hordozhatóság ne veszélyeztesse ezeket az 

előfeltételeket, és ne fordulhasson át egyfajta európai határokon átnyúló hozzáférésbe. 

 

Hatály 

 

A Bizottság előírja, hogy a rendelet azokra a szolgáltatókra alkalmazandó, akik díjfizetés 

ellenében kínálnak előfizetőiknek hozzáférést. 

Az előadó támogatja ezt a megközelítést, és ezáltal azt, hogy az ingyenes tartalmak 

szolgáltatóit kizárják a rendelet alkalmazási köréből. Ha egy szolgáltatás ingyenes, nem tűnik 

igazolhatónak a lakóhely azonosítására vonatkozó kötelezettség, és ennél fogva a fictio iuris 

alkalmazása követelményeinek teljesítése.  

Az előadó ezenkívül hasznosnak tartja tisztázni, hogy egy kötelező díj – mint egyes 

országokban a rádió- és a televízió-előfizetési díj – megfizetése e rendelet értelmében nem 

minősül szerződésnek. 

 

Fogalommeghatározások 

 

A szabályozási bizonytalanságok megelőzése érdekében az előadó fontosnak tartja a 

„lakóhely szerinti tagállam” fogalmának pontosabb meghatározását. 

Az előadó véleménye szerint a hordozhatóság megvalósítása céljából a rendeletnek elegendő 

kritériumot kell tartalmaznia a tartózkodási hely egyértelmű meghatározásához. 

Az előadó továbbá úgy véli, hogy a lakóhely szerinti tagállam megjelölésének kizárólagosnak 

kell lennie, megakadályozva ezzel azt, hogy egy személy egynél több tagállamot ilyenként 

jelöljön meg. 

 

A Bizottság úgy véli, hogy egy személy nem a lakóhelye szerinti tagállamban való 

tartózkodását nem kell adott számú napban korlátozni. Az előadó osztja ezt a megközelítést, 

mivel úgy véli, hogy máskülönben sérülnének a polgárok azon csoportjainak jogai, akikre az 

irányelv elsődlegesen irányul. A lakóhely meghatározására vonatkozó egyértelmű kritériumok 

előírása elegendő a visszaéléseknek és a szabályok megkerülésének megelőzéséhez. 

Az előadó ezért hasznosnak véli pontosítani, hogy a másik tagállamban való tartózkodás célja 

lehet a szabadság eltöltése, lehet munkavégzés (például a határ menti ingázók esetében) vagy 

tanulmányok folytatása (pl. Erasmus ösztöndíjas hallgatók esetében). 
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A túlzott ellenőrzés és a magánélethez való jog megsértésének elkerülése érdekében az előadó 

egyetért azzal, hogy ne tegyék lehetővé a felhasználók tartózkodási helyének folyamatos 

ellenőrzését. 

 

A lakóhely azonosítása 

 

A felhasználó szokásos tartózkodási helyének meghatározása a hordozhatóság megfelelő 

működésének előfeltétele, enélkül a rendszer ki lenne téve a visszaéléseknek és a vonatkozó 

szerzői jogi jogszabályok megkerülése lehetőségének. 

 

Annak érdekében, hogy a rendelet egyértelmű és hatékony eszközöket állapítson meg, az 

előadó javaslatot tesz néhány olyan kritériumra, amely segítségével meghatározható a 

lakóhely. Javasolja továbbá, hogy a Bizottság a fogyasztók és az iparág képviselőivel 

folytatott konzultációt követően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén határozzon meg 

egy részletesebb listát. Az azonosítást célzó eszközöknek hatékonynak, de a rendelet céljával 

arányosnak kell lenniük, azaz nem gyűjthetnek a cél megvalósulásához nem feltétlenül 

szükséges információt, és nem róhatnak indokolatlan terhet a felhasználókra. 

 

A lakóhely azonosítására sor kerül a szolgáltatási szerződés aláírásával egy időben, de később 

is, annak ellenőrzése céljából, hogy nem történt-e változás, folyamatos, de nem állandó 

módon, ezáltal elkerülve a túlságosan nagy beavatkozással járó megfigyelést. 

 

Lehetőség az ingyenes tartalmak szolgáltatói számára 

 

Azokat, akik nem díjfizetés ellenében nyújtanak szolgáltatást, ki kell zárni e jogszabály 

alkalmazási köréből. 

Az előadó azonban úgy véli, hogy ha úgy kívánják, lehetővé kell tenni a számukra, hogy 

kiterjedjen rájuk a rendelet hatálya, és ennélfogva azt, hogy az előírt jogi vélelmet (fictio 

iuris) alkalmazva biztosíthassák a hordozhatóságot felhasználóik számára. 

Ez esetben e rendelet minden előírását be kell tartaniuk, azaz fel kell készülniük egy olyan 

azonosítási rendszer alkalmazására, amellyel ugyanolyan egyértelműen és bizonyossággal 

meghatározhatják a felhasználóik lakóhelyét, mint amit a rendelet a díjfizetés ellenében 

szolgáltatók számára előír. Ez a követelmény elengedhetetlen a digitális tartalmakhoz fűződő 

jogok tulajdonosaival szembeni visszaélések és az őket esetlegesen érő gazdasági károk 

kiküszöböléséhez. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Proposal for a regulation 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A belső piac olyan belső határok 

nélküli térség, amely többek között a 

szolgáltatások és a személyek szabad 

mozgásán alapul, ezért szükséges arról 

rendelkezni, hogy a fogyasztók a 

tartalmakhoz (például zenéhez, játékokhoz, 

filmekhez vagy sporteseményekhez) 

hozzáférést biztosító online 

tartalomszolgáltatásokat ne csak a 

lakóhelyük szerinti tagállamban vehessék 

igénybe, hanem akkor is, amikor 

ideiglenesen az Unió egy másik 

tagállamában tartózkodnak. Ezért fel kell 

számolni az online 

tartalomszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

és az azok igénybevétele előtti 

akadályokat. 

(1) Az egységes piac kiteljesítésének, 

valamint a személyek és szolgáltatások 

szabad mozgására vonatkozó elvek 

hatékony érvényesítésének és így az 

európai identitás és polgárság 

fejlődésének egyik fontos eleme, hogy 

szerte az Európai Unióban garantálják a 

fogyasztók részére a lakóhely szerinti 

tagállamban megkötött előfizetői 

szerződések alapján az online 

tartalomszolgáltatásokhoz való 

zökkenőmentes hozzáférést. Lehetővé kell 

tenni, hogy a fogyasztók a tartalmakhoz 

(például zenéhez, játékokhoz, filmekhez 

vagy sporteseményekhez) hozzáférést 

biztosító online tartalomszolgáltatásokat ne 

csak a lakóhelyük szerinti tagállamban 

vehessék igénybe, hanem akkor is, amikor 

például üzleti vagy szabadidős utazási 

vagy tanulmányi célból ideiglenesen az 

Unió egy másik tagállamában 

tartózkodnak. Ezért ilyen esetekben fel kell 

számolni az online 

tartalomszolgáltatásokhoz való határokon 

átnyúló hozzáférés és igénybevétel előtti 

akadályokat. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(2) A hordozható eszközök, köztük a 

táblagépek és okostelefonok elterjedése 

egyre inkább megkönnyíti az ilyen online 

tartalomszolgáltatások használatát azáltal, 

hogy ezek az eszközök a fogyasztó 

tartózkodási helyétől függetlenül 

biztosítanak hozzáférést az ilyen 

szolgáltatásokhoz. A fogyasztók részéről 

gyorsan növekvő igény tapasztalható az 

iránt, hogy a tartalomhoz és az innovatív 

online szolgáltatásokhoz ne csak 

lakóhelyük szerinti országban férhessenek 

hozzá, hanem akkor is, ha ideiglenesen az 

Unió egy másik tagállamában 

tartózkodnak. 

(2) A technológia és az innovatív 

szolgáltatásoknak a hordozható eszközök, 

köztük táblagépek és okostelefonok 

elterjedését eredményező fejlődése egyre 

inkább megkönnyíti az ilyen online 

tartalomszolgáltatások használatát azáltal, 

hogy ezek az eszközök a fogyasztó 

tartózkodási helyétől függetlenül 

biztosítanak hozzáférést az ilyen 

szolgáltatásokhoz. A fogyasztók részéről 

gyorsan növekvő igény tapasztalható az 

iránt, hogy a tartalmakhoz és az innovatív 

online szolgáltatásokhoz ne csak a 

lakóhelyük szerinti tagállamban 

férhessenek hozzá, hanem akkor is, ha 

ideiglenesen az Unió egy másik 

tagállamában tartózkodnak, a belső piaci 

fogyasztók javát szolgálva. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A fogyasztók egyre több 

szerződéses megállapodást kötnek 

szolgáltatókkal online 

tartalomszolgáltatások tárgyában. 

Ugyanakkor, az ideiglenesen az Unió egy 

másik tagállamában tartózkodó fogyasztók 

gyakran nem férnek hozzá online 

tartalomszolgáltatásokhoz vagy nem tudják 

azokat igénybe venni, jóllehet, lakóhelyük 

szerinti országukban erre jogot szereztek. 

(3) A fogyasztók egyre több 

szerződéses megállapodást kötnek 

szolgáltatókkal online 

tartalomszolgáltatások tárgyában. 

Ugyanakkor, az ideiglenesen az Unió egy 

másik tagállamában tartózkodó fogyasztók 

gyakran nem férnek hozzá továbbra is az 

online tartalomszolgáltatásokhoz vagy nem 

tudják azokat továbbra is igénybe venni, 

jóllehet, a lakóhelyük szerinti tagállamban 

erre jogot szereztek, ami korlátozza az 

online szolgáltatásokhoz való hozzáférési 

jogosultságukat és esetlegesen 

hátrányokat okozhat. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Számos olyan akadály létezik, 

amely gátolja e szolgáltatásoknak az 

ideiglenesen egy másik tagállamban 

tartózkodó fogyasztók számára történő 

biztosítását. Egyes online szolgáltatások az 

uniós jog értelmében szerzői és/vagy 

szomszédos jogokkal védett tartalmakat, 

például zenét, játékokat vagy filmeket 

foglalnak magukban. Az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatósága előtti akadályok különösen 

abból fakadnak, hogy a szerzői és/vagy 

szomszédos jogokkal védett tartalom, 

például audiovizuális alkotások 

közvetítésére való jogosultság területi 

engedélyhez kötött, továbbá, hogy az 

online szolgáltatók dönthetnek úgy, hogy 

csak bizonyos piacokat szolgálnak ki. 

(4) Számos olyan akadály létezik, 

amely gátolja e szolgáltatásoknak az 

ideiglenesen egy másik tagállamban 

tartózkodó fogyasztók számára történő 

biztosítását. Egyes online szolgáltatások az 

uniós jog értelmében szerzői és/vagy 

szomszédos jogokkal védett tartalmakat, 

például zenét, játékokat vagy filmeket 

foglalnak magukban. Az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatósága előtti akadályok különösen 

abból fakadnak, hogy a szerzői és/vagy 

szomszédos jogokkal védett tartalom, 

például audiovizuális alkotások 

közvetítésére való jogosultság területi 

engedélyhez kötött, továbbá, hogy az 

online szolgáltatók dönthetnek úgy, hogy 

csak bizonyos piacokat szolgálnak ki. A 

területi engedélyek mindazonáltal 

kulcsszerepet játszanak a különböző uniós 

piacokhoz igazodó kulturális tartalmak 

finanszírozásában és előállításában, 

különösen az audiovizuális területen és a 

filmiparban, döntően hozzájárulva 

Európa kulturális sokszínűségéhez. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ezért az online 

tartalomszolgáltatásokat egyre inkább 

csomagokban értékesítik, amelyekben a 

szerzői vagy szomszédos jogokkal nem 

védett tartalom nem különíthető el a 

szerzői vagy szomszédos jogokkal védett 

tartalomtól anélkül, hogy a fogyasztók 

számára biztosított szolgáltatás értéke ne 

csökkenne jelenősen. Kifejezetten ez a 

helyzet a kiemelt tartalommal, például a 

sporteseményekkel, vagy a fogyasztók 

jelentős érdeklődésére számot tartó más 

(6) Ezért az online 

tartalomszolgáltatásokat egyre inkább 

csomagokban értékesítik, amelyekben a 

szerzői vagy szomszédos jogokkal nem 

védett tartalom nem különíthető el a 

szerzői vagy szomszédos jogokkal védett 

tartalomtól anélkül, hogy a fogyasztók 

számára biztosított szolgáltatás értéke ne 

csökkenne jelenősen. Kifejezetten ez a 

helyzet a kiemelt tartalommal, például a 

sporteseményekkel, vagy a fogyasztók 

jelentős érdeklődésére számot tartó más 
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eseményekkel. Annak érdekében, hogy a 

szolgáltatók teljeskörű hozzáférést 

biztosíthassanak a fogyasztók számára 

online tartalomszolgáltatásaikhoz, 

elengedhetetlen, hogy e rendelet kiterjedjen 

az online tartalomszolgáltatások által 

használt ilyen tartalomra is, és ennélfogva 

alkalmazni lehessen a 2010/13/EU irányelv 

értelmében vett audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra, valamint a 

műsorszolgáltató szerveztek teljes 

közvetítéseire. 

eseményekkel. Annak érdekében, hogy a 

szolgáltatók a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamtól eltérő tagállamban való 

ideiglenes tartózkodása időtartamára 

teljes körű hozzáférést biztosíthassanak a 

fogyasztók számára online 

tartalomszolgáltatásaikhoz, 

elengedhetetlen, hogy e rendelet kiterjedjen 

az online tartalomszolgáltatások által 

használt ilyen tartalomra is, és ennélfogva 

alkalmazni lehessen a 2010/13/EU irányelv 

értelmében vett audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra, valamint a 

műsorszolgáltató szerveztek teljes 

közvetítéseire. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ennélfogva e rendelet célja, hogy 

kiigazítsa a jogi keretet annak garantálása 

érdekében, hogy a jogok licenciába adása 

többé ne jelentsen akadályt az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatósága előtt az Unióban, és hogy e 

határokon átnyúló hordozhatóságot 

biztosítani lehessen. 

(12) Ennélfogva e rendelet célja, hogy 

egy szilárd mechanizmus alapján 

kiigazítsa a jogi keretet annak garantálása 

érdekében, hogy a jogokra vonatkozó 

engedélyek megadása többé ne jelentsen 

akadályt az online tartalomszolgáltatások 

határokon átnyúló hordozhatósága előtt az 

Unióban, és hogy e határokon átnyúló 

hordozhatóságot az előfizetőt terhelő 

további költség nélkül biztosítani lehessen. 

A határokon átnyúló hordozhatóságot 

meg kell különböztetni a határokon 

átnyúló szabad hozzáféréstől. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 (12a) A jelenlegi adószabályokkal való 

ellentmondások és az aránytalan 

adminisztratív terhek elkerülése 

érdekében ez a rendelet nem érintheti 

semmilyen adózással kapcsolatos 

rendelkezés alkalmazását. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) E rendeletet ezért alkalmazni kell 

azon online tartalomszolgáltatásokra, 

amelyeket a szolgáltató, miután 

megszerezte az adott területre vonatkozó 

jogosultságot a jogtulajdonostól, 

szerződés alapján biztosít előfizetői 

számára bármilyen eszközzel, ideértve az 

azonnali adatátvitelt, a letöltést, vagy 

bármely, e tartalom felhasználását lehetővé 

tevő technikát. A tartalommal kapcsolatos 

figyelmeztetések fogadására irányuló 

regisztráció vagy a HTML-sütik puszta 

elfogadása nem tekinthető szerződésnek az 

e rendelet értelmében vett online 

tartalomszolgáltatás biztosítása 

szempontjából. 

(13) E rendeletet ezért alkalmazni kell 

azon online tartalomszolgáltatásokra, 

amelyeket a szolgáltató, miután a 

jogosulttól megszerezte az adott területre 

vonatkozó megfelelő jogokat, szerződés 

alapján biztosít előfizetői számára 

bármilyen módon, ideértve az azonnali 

adatátvitelt, a letöltést, vagy bármely, e 

tartalom online felhasználását lehetővé 

tevő technikát. A tartalommal kapcsolatos 

figyelmeztetések fogadására irányuló 

regisztráció vagy a HTML-sütik puszta 

elfogadása nem tekinthető szerződésnek az 

e rendelet értelmében vett online 

tartalomszolgáltatás biztosítása 

szempontjából. 

 

Módosítás  9 

Proposal for a regulation 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A rendeletet csak az olyan online 

tartalomszolgáltatásra kell alkalmazni, 

amelyhez az előfizetők ténylegesen 

hozzáférnek vagy amelyet ténylegesen 

használhatnak a szokásos tartózkodási 

helyük szerinti tagállamban, anélkül, hogy 

(15) A rendeletet csak az olyan online 

tartalomszolgáltatásra kell alkalmazni, 

amelyhez az előfizetők ténylegesen 

hozzáférnek vagy amelyet ténylegesen 

használhatnak a lakóhelyük szerinti 

tagállamban, anélkül, hogy ez adott 
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ez adott helyszínre korlátozódna, mivel 

nem helyénvaló előírni a hordozható 

szolgáltatásokat a lakóhely szerinti 

országban nem kínáló szolgáltatók 

számára, hogy ezt tegyék a határokon túl. 

helyszínre korlátozódna, mivel nem 

helyénvaló előírni a hordozható 

szolgáltatásokat az előfizető lakóhelye 

szerinti tagállamban nem kínáló 

szolgáltatók számára, hogy ezt tegyék a 

határokon túl. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) E rendeletet azokra az online 

tartalomszolgáltatásokra kell alkalmazni, 

amelyeket díjfizetés ellenében nyújtanak. E 

szolgáltatások biztosítói helyzetüknél 

fogva azonosíthatják az előfizetőik 

lakóhelye szerinti tagállamot. Az online 

tartalomszolgáltatás igénybevételének 

jogát akkor kell díjfizetés ellenében 

megszerzettnek tekinteni, ha e kifizetést 

közvetlenül az online tartalomszolgáltató 

felé teljesítik, vagy másik fél, például 

olyan szolgáltató felé, aki távközlési 

szolgáltatást és egy másik szolgáltató által 

működtetett online tartalomszolgáltatást 

kombináló csomagot kínál. 

(16) E rendeletet azokra az online 

tartalomszolgáltatásokra kell alkalmazni, 

amelyeket díjfizetés ellenében nyújtanak. E 

szolgáltatások biztosítói helyzetüknél 

fogva azonosíthatják az előfizetőik 

lakóhelye szerinti tagállamát. Az online 

tartalomszolgáltatás igénybevételének 

jogát akkor kell díjfizetés ellenében 

megszerzettnek tekinteni, ha e kifizetést 

közvetlenül az online tartalomszolgáltató 

felé teljesítik, vagy másik fél, például 

olyan szolgáltató felé, aki távközlési 

szolgáltatást és egy másik szolgáltató által 

működtetett online tartalomszolgáltatást 

kombináló csomagot kínál. Az általánosan 

kötelező díjak, például a 

műsorszolgáltatási licencdíjak megfizetése 

nem tekinthető online 

tartalomszolgáltatáshoz való hozzájutás  

céljából teljesített díjfizetésnek. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) E rendelet alkalmazási köre 

kiterjed azokra az online 

tartalomszolgáltatásokra is, amelyeket 

díjfizetés nélkül nyújtanak, amennyiben a 

szolgáltatók azonosítják az előfizetőik 

(17) Lehetővé kell tenni, hogy e 

rendelet hatálya – saját döntésük alapján 

– kiterjedhessen azokra a szolgáltatókra 

is, amelyek online 

tartalomszolgáltatásaikat díjfizetés nélkül 
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lakóhelye szerinti tagállamot. Azoknak a 

díjfizetés nélkül nyújtott online 

tartalomszolgáltatásoknak, amelyek 

szolgáltatói nem azonosítják az előfizetőik 

lakóhelye szerinti tagállamot, kívül kell 

esniük e rendelet alkalmazási körén, mivel 

felvételük döntő változást jelentene e 

szolgáltatások teljesítésének módjában és 

aránytalan költségekkel járna. Ami az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállam 

azonosítását illeti, az olyan információ, 

mint a licencdíjfizetés a lakóhely szerinti 

tagállamban nyújtott más 

szolgáltatásokért, az internetes vagy 

telefonkapcsolatra vonatkozó szerződés 

megléte, az IP-cím vagy az azonosítás más 

módjai akkor vehetők alapul, ha 

ésszerűen utalnak a szolgáltató számára 

az előfizetőik lakóhelye szerinti 

tagállamra. 

nyújtják, amennyiben a szolgáltatók 

azonosítják az előfizetőik lakóhelye 

szerinti tagállamot. Azoknak a díjfizetés 

nélkül nyújtott online 

tartalomszolgáltatásoknak, amelyek 

szolgáltatói nem azonosítják az előfizetőik 

lakóhelye szerinti tagállamot, kívül kell 

esniük e rendelet alkalmazási körén, mivel 

a hatály rájuk való kiterjesztése döntő 

változást jelentene e szolgáltatások 

teljesítésének módjában és aránytalan 

költségekkel járna. Ahhoz, hogy e 

szolgáltatók élhessenek ezzel a 

lehetőséggel, ugyanazoknak a 

kötelezettségeknek kell megfelelniük, mint 

amelyeket e rendelet a díjfizetés ellenében 

online tartalomszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatókra meghatároz. Ezenkívül 

tájékoztatniuk kell az előfizetőiket, a 

szerzői és a szomszédos jogok érintett 

jogosultjait, valamint az online 

tartalomszolgáltatás keretében 

szolgáltatott tartalommal kapcsolatos 

egyéb jogok jogosultjait arról a 

döntésükről, hogy élnek ezzel a 

lehetőséggel. Ezt a tájékoztatást a 

szolgáltató honlapján is meg lehet tenni. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az online tartalomszolgáltatások 

határokon átnyúló hordozhatóságának 

biztosításához elő kell írni, hogy az online 

tartalomszolgáltatók lehetővé tegyék 

előfizetőik számára a szolgáltatásnak az 

ideiglenes tartózkodásuk szerinti 

tagállamban való igénybevételét azzal, 

hogy hozzáférést biztosítanak ugyanahhoz 

a tartalomhoz, ugyanolyan típusú és számú 

eszközökkel, ugyanannyi felhasználó 

számára, ugyanolyan funkcionalitások 

mellett, mint a lakóhely szerinti 

tagállamban. Ez a kötelezettség kötelező 

(18) A 3. cikk (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettség teljesítése érdekében az 
online tartalomszolgáltatások határokon 

átnyúló hordozhatóságának biztosításához 

elő kell írni, hogy az online 

tartalomszolgáltatók tegyék lehetővé 

előfizetőik számára a szolgáltatásnak az 

ideiglenes tartózkodásuk szerinti 

tagállamban való igénybevételét azzal, 

hogy hozzáférést biztosítanak ugyanahhoz 

a tartalomhoz, ugyanolyan típusú és számú 

eszközökkel, ugyanannyi felhasználó 

számára, ugyanolyan funkcionalitások 
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erejű, ezért a felek azt nem zárhatják ki, 

attól nem térhetnek el, és nem 

változtathatják meg annak joghatását. A 

szolgáltató bármely olyan intézkedése, 

amely megakadályozná az előfizetőt abban, 

hogy a szolgáltatáshoz hozzáférjen vagy 

azt igénybe vegye, míg ideiglenesen egy 

másik tagállamban tartózkodik, például a 

szolgáltatás funkcionalitásainak vagy a 

szolgáltatásnyújtás minőségének 

korlátozása az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságának biztosításával 

kapcsolatos kötelezettség megkerülését 

jelentené, így ellentétes lenne e rendelettel. 

mellett, mint a lakóhely szerinti 

tagállamban. Ez a kötelezettség kötelező 

erejű, ezért a felek azt nem zárhatják ki, 

nem korlátozhatják, attól nem térhetnek el, 

és nem változtathatják meg annak 

joghatását. A szolgáltató bármely olyan 

intézkedése, amely megakadályozná az 

előfizetőt abban, hogy a szolgáltatáshoz 

hozzáférjen vagy azt igénybe vegye, míg 

ideiglenesen egy, a lakóhelye szerinti 

tagállamtól eltérő tagállamban tartózkodik 

– például a szolgáltatás funkcionalitásainak 

vagy a szolgáltatásnyújtás minőségének 

korlátozása – az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságának biztosításával 

kapcsolatos kötelezettség megkerülését 

jelentené, így ellentétes lenne e rendelettel. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Annak előírása, hogy az 

ideiglenesen nem a lakóhelyük szerinti 

tagállamban tartózkodó előfizetők számára 

nyújtott online tartalomszolgáltatások 

teljesítése ugyanolyan minőségű legyen, 

mint a lakóhely szerinti tagállamban, a 

szolgáltatók számára és végső soron a 

fogyasztók számára nagy költségeket 

jelentene. Ezért nem helyénvaló e 

rendeletben előírni, hogy az online 

tartalomszolgáltató olyan intézkedéseket 

hozzon, amelyek az ideiglenesen másik 

tagállamban tartózkodó előfizető által 

választott helyi online hozzáférés által 

biztosított minőséget meghaladó 

szolgáltatási minőséget garantáljanak. 

Ilyen esetekben a szolgáltató nem vonható 

felelősségre, ha a szolgáltatás minősége 

alacsonyabb. Mindazonáltal, ha a 

szolgáltató kifejezetten vállalja bizonyos 

szolgáltatási minőség garantálását az 

előfizetők számára, míg azok ideiglenesen 

(19) A tartalomszolgáltatóknak 

biztosítaniuk kell előfizetőik megfelelő 

tájékoztatását az online 

tartalomszolgáltatásoknak az előfizető 

lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban történő igénybevételének 

feltételeiről. Annak előírása, hogy az 

ideiglenesen nem a lakóhelyük szerinti 

tagállamban tartózkodó előfizetők számára 

nyújtott online tartalomszolgáltatások 

teljesítése ugyanolyan minőségű legyen, 

mint a lakóhely szerinti tagállamban, a 

szolgáltatók számára és végső soron a 

fogyasztók számára nagy költségeket 

jelentene. Ezért bár e rendelet nem határoz 

meg olyan aránytalan követelményeket, 

hogy az online tartalomszolgáltató 

ugyanolyan, az ideiglenesen másik 

tagállamban tartózkodó előfizető által 

választott helyi online hozzáférés által 

biztosított minőséget meghaladó 

szolgáltatási minőséget garantáljon, az 
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másik tagállamban tartózkodnak, a 

szolgáltatót e megállapodás köti. 
online tartalomszolgáltatóknak az 

előfizetőket előzetesen értesíteniük kell 

bármely olyan lehetséges minőségbeli 

változásról, amelyet a lakóhely szerinti 

tagállamtól eltérő tagállamban az online 

tartalmakhoz való hozzáférés során 

tapasztalhatnak. Ezt a tájékoztatást a 

szolgáltató honlapján is meg lehetne 

tenni. Ilyen esetekben a szolgáltató nem 

tartozik felelősséggel azért, ha a 

szolgáltatás minősége alacsonyabb, 

amennyiben ennek okai objektív 

tényezőknek, például a nem megfelelő 

nemzeti infrastruktúrának 

tulajdoníthatók. Másfelől ha a szolgáltató 

kifejezetten vállalja bizonyos szolgáltatási 

minőség garantálását az előfizetők 

számára, míg azok ideiglenesen másik 

tagállamban tartózkodnak, a szolgáltatót e 

megállapodás köti. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az online tartalomszolgáltatók teljesítésék a 

szolgáltatásaik határokon átnyuló 

hordozhatóságának biztosításával 

kapcsolatos kötelezettséget anélkül, hogy 

jogokat szereznének másik tagállamban, 

indokolt előírni, hogy az előfizetőiknek a 

lakóhelyük szerinti tagállamban 

hordozható online tartalomszolgáltatásokat 

jogszerűen kínáló szolgáltatók e 

szolgáltatásokat minden esetben jogosultak 

ezen előfizetőik számára nyújtani, ha azok 

ideiglenesen egy másik tagállamban 

tartózkodnak. Ezt annak meghatározásával 

lehet elérni, hogy az ilyen online 

tartalomszolgáltatás biztosítását, az ahhoz 

való hozzáférést és annak igénybevételét 

úgy kell tekinteni, mint amelyre az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállamban 

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az online tartalomszolgáltatók teljesítésék a 

szolgáltatásaik határokon átnyúló 

hordozhatóságának biztosításával 

kapcsolatos kötelezettséget anélkül, hogy 

jogokat szereznének másik tagállamban, 

indokolt előírni, hogy az előfizetőiknek a 

lakóhelyük szerinti tagállamban 

hordozható online tartalomszolgáltatásokat 

jogszerűen kínáló szolgáltatók e 

szolgáltatásokat minden esetben jogosultak 

ezen előfizetőik számára nyújtani, ha azok 

ideiglenesen egy másik tagállamban 

tartózkodnak. Ezt annak meghatározásával 

lehet elérni, hogy az ilyen online 

tartalomszolgáltatás biztosítását, az ahhoz 

való hozzáférést és annak igénybevételét 

úgy kell tekinteni, mint amelyre az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállamban 

kerül sor. Ez a rendelet, különösen pedig 
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kerül sor. az online tartalomszolgáltatást, az ahhoz 

való hozzáférést és annak igénybevételét 

az előfizető lakóhelye szerinti tagállamhoz 

kötő jogi mechanizmus nem akadályozza 

meg a szolgáltatót abban, hogy az 

ideiglenesen másik tagállamban 

tartózkodó előfizető számára olyan online 

tartalomszolgáltatást kínáljon, amelyet a 

szolgáltató ebben a másik tagállamban 

nyújt. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A szolgáltatók nem lehetnek 

felelősek azon szerződéses rendelkezések 

megsértéséért, amelyek ellentétesek azzal a 

kötelezettségükkel, hogy lehetővé kell 

tenniük előfizetőik számára a szolgáltatás 

ideiglenes tartózkodási helyük szerinti 

tagállamban való igénybevételét. Ezért az 

olyan szerződéses kikötéseket, amelyek 

tiltják vagy korlátozzák az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságát, ki nem kényszeríthetőnek 

kell minősíteni. 

(22) Az online tartalomszolgáltatókat 

nem szabad felelősségre vonni azon 

szerződéses rendelkezések megsértéséért, 

amelyek arra irányuló kötelezettségükbe 

ütköznek, hogy lehetővé tegyék előfizetőik 

számára a szolgáltatás ideiglenes 

tartózkodási helyük szerinti tagállamban 

való igénybevételét. Ezért az olyan 

szerződéses kikötéseket, amelyek tiltják 

vagy korlátozzák az ilyen online 

tartalomszolgáltatások Unión belüli 

hordozhatóságát, ki nem kényszeríthetőnek 

kell minősíteni. Az online 

tartalomszolgáltatók és az e szolgáltatások 

nyújtásában érintett jogosultak számára 

nem szabad megengedni, hogy e rendelet 

alkalmazását azáltal kerüljék meg, hogy 

egy harmadik ország jogát választják a 

közöttük, vagy a szolgáltatók és az 

előfizetők között létrejött szerződésekre 

alkalmazandó jognak. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 (22a) A lakóhely szerinti tagállam 

fogalmából következik, hogy az előfizető 

tényleges és állandó lakóhellyel 

rendelkezik az adott tagállamban, ahová 

rendszeresen visszatér. E rendelet 

alkalmazásában az előfizetőnek csak egy 

lakóhely szerinti tagállama van. Az online 

tartalomszolgáltatóknak úgy kell 

tekinteniük, hogy az általuk az e rendelet 

szerint azonosított és hitelesített lakóhely 

szerinti tagállam az egyetlen lakóhely 

szerinti tagállam. A szolgáltatókat nem 

helyénvaló annak ellenőrzésére kötelezni, 

hogy előfizetőik más tagállamban is 

rendelkeznek-e online 

tartalomszolgáltatásra irányuló 

előfizetéssel. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A tartalomszolgáltatóknak 

biztosítaniuk kell előfizetőik megfelelő 

tájékoztatását az online 

tartalomszolgáltatásoknak az előfizetők 

lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban történő igénybevételének 

feltételeiről. A rendelet feljogosítja a 

jogtulajdonosokat, hogy 

megkövetelhessék, hogy a szolgáltató 

hatékony eszközöket vegyen igénybe 

annak ellenőrzésére, hogy a szolgáltatást e 

rendelettel összhangban nyújtják-e. Fontos 

ugyanakkor annak biztosítása, hogy az 

ehhez szükséges eszközök ésszerűek 

legyenek, és ne lépjenek túl a rendeltetésük 

teljesítéséhez szükséges mértéken. A 

szükséges technikai és szervezeti 

intézkedésekre példa lehet a hely állandó 

megfigyelése helyett az IP-címek 

(23) Elengedhetetlen, hogy a 

tartalomszolgáltatóknak biztosítsák 

előfizetőik megfelelő tájékoztatását az 

online tartalomszolgáltatásoknak az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállamtól 

eltérő tagállamban történő 

igénybevételének feltételeiről. A rendelet 

kötelezi a szolgáltatókat arra, hogy 

hatékony eszközöket vegyenek igénybe 

annak ellenőrzésére, hogy a szolgáltatást e 

rendelettel összhangban nyújtják-e. Fontos 

ugyanakkor annak biztosítása, hogy az 

azonosításhoz szükséges eszközök 

ésszerűek és arányosak legyenek, ne 

legyenek tolakodó jellegűek és ne lépjenek 

túl a rendeltetésük teljesítéséhez szigorúan 

szükséges mértéken. Ezek az eszközök 

továbbá nem jelenthetnek túlzott terhet az 

előfizetők számára. A szolgáltató dönt 
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mintavételezése, a magánszemélyek 

átlátható tájékoztatása az azonosításhoz 

használt módszerekről és az azonosítás 

céljáról, illetve megfelelő biztonsági 

intézkedések. Tekintve, hogy az azonosítás 

szempontjából nem a hely számít, hanem 

hogy az előfizető melyik tagállamban veszi 

igénybe a szolgáltatást, nem kell erre a 

célra pontos helymeghatározó adatokat 

gyűjteni és feldolgozni. Ugyanígy, ha az 

előfizető azonosítása elegendő a 

szolgáltatás teljesítéséhez, akkor ezt nem 

kell előírni. 

arról a 3b. cikkben foglalt lista alapján, 

hogy az azonosítás mely eszközeit 

alkalmazza. A szükséges technikai és 

szervezeti intézkedésekre példa lehet a 

magánszemélyek átlátható tájékoztatása az 

azonosításhoz használt módszerekről és az 

azonosítás céljáról, illetve megfelelő 

biztonsági intézkedések. Tekintve, hogy az 

azonosítás szempontjából nem a konkrét 

hely vagy a konkrét tagállam számít, 

hanem az, hogy a tartalomhoz a lakóhely 

szerinti tagállamban férnek-e hozzá vagy 

sem, nem kell erre a célra pontos 

helymeghatározó adatokat gyűjteni és 

feldolgozni. Ugyanígy, ha az előfizető 

azonosítása elegendő a szolgáltatás 

teljesítéséhez, akkor ezt nem kell előírni. A 

szolgáltatónak nem szabad lekövetnie az 

előfizető tagállamon belüli pontos helyét 

internetprotokoll-cím (IP-cím) 

mintavételezésevagy más geolokációs 

eszköz útján. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) Az előfizető számára lehetővé kell 

tenni, hogy hozzáférhessen a lakóhelye 

szerinti tagállamra vonatkozó, az 

előfizetéskor azonosított és 

nyilvántartásba vett információkhoz. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23b) E rendelet alkalmazásában 

szokásos tartózkodási helyeként a 
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fogyasztó nem jelölhet meg egynél több 

tagállamot.  

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23c) Annak a szolgáltatónak, amely e 

rendeletnek megfelelően megállapította a 

lakóhely szerinti tagállamot, e rendelet 

alkalmazásában joga kell, hogy legyen azt 

feltételezni, hogy az azonosított lakóhely 

szerinti tagállam az előfizető egyetlen 

lakóhely szerinti tagállama. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 d preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23d) A technológiai fejlődés és 

különösen az iparág és a fogyasztók 

igényeinek kellő figyelembevétele 

érdekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 290. cikkével 

összhangban jogi aktusokat fogadjon el az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállamának 

azonosítására szolgáló eszközök listájának 

módosításáról. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően, többek között szakértői 

szinten1a. A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg megkap minden 

dokumentumot, és szakértőik 
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rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 

 _________________ 

 1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat és figyelembe veszi az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában 

elismert elveket. Ennek megfelelően, ezt a 

rendeletet e jogokkal és elvekkel 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni, 

különös tekintettel a magán- és a családi 

élet tiszteletben tartásához való jogra, a 

személyes adatok védelméhez fűződő 

jogra, a véleménynyilvánítás szabadságára 

és a vállalkozás szabadságára. A személyes 

adatok e rendelet szerinti feldolgozása 

során tiszteletben kell tartani az alapvető 

jogokat, többek között a magán- és a 

családi élet tiszteletben tartásához való 

jogot és a személyes adatok védelméhez 

fűződő jogot, amelyeket az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke állapít 

meg, továbbá meg kell felelni a 95/46/EK 

irányelvnek27 és a 2002/58/EK 

irányelvnek28. A szolgáltatóknak 

különösen biztosítaniuk kell, hogy az e 

rendelet szerinti személyesadat-

feldolgozás szükséges és arányos legyen 

az elérni kívánt célhoz viszonyítva. 

(24) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat és figyelembe veszi az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában 

elismert elveket. Ennek megfelelően, ezt a 

rendeletet e jogokkal és elvekkel 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni, 

különös tekintettel a magán- és a családi 

élet tiszteletben tartásához való jogra, a 

személyes adatok védelméhez fűződő 

jogra, a tulajdonhoz való jogra, többek 

között a szellemi tulajdonhoz fűződő 

jogokra, a véleménynyilvánítás 

szabadságára és a vállalkozás 

szabadságára. A személyes adatok e 

rendelet szerinti kezelése során tiszteletben 

kell tartani az alapvető jogokat, többek 

között a magán- és a családi élet 

tiszteletben tartásához való jogot és a 

személyes adatok védelméhez fűződő 

jogot, amelyeket az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 7. és 8. cikke állapít meg, 

továbbá meg kell felelni a 95/46/EK 

irányelvnek27 és a 2002/58/EK 

irányelvnek28. 

__________________ __________________ 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. 

október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31–50. o.). 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. 

október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31–50. o.). 
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28 A 2006/24/EK irányelv és a 

2009/136/EK irányelv által módosított, az 

elektronikus hírközlési ágazatban a 

személyes adatok kezeléséről, 

feldolgozásáról és a magánélet védelméről 

szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 

irányelv) (HL L 201., 2002.7. 31., 37. o.). 

28 A 2006/24/EK irányelv és a 

2009/136/EK irányelv által módosított, az 

elektronikus hírközlési ágazatban a 

személyes adatok kezeléséről, 

feldolgozásáról és a magánélet védelméről 

szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 

irányelv) (HL L 201., 2002.7. 31., 37. o.). 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet általános megközelítést vezet be 

annak garantálására, hogy az online 

tartalomszolgáltatások előfizetői az 

Unióban e szolgáltatásokhoz akkor is 

hozzáférjenek és azokat akkor is igénybe 

vehessék, ha ideiglenesen egy másik 

tagállamban tartózkodnak. 

E rendelet olyan jogi keretet vezet be, 

amely biztosítja, hogy az online 

tartalomszolgáltatások előfizetői az 

Unióban e szolgáltatásokhoz akkor is 

hozzáférjenek és azokat akkor is igénybe 

vehessék az elért és igénybe vett 

tartalomra vonatkozó összes kapcsolódó 

szerzői és szomszédos jog tiszteletben 

tartása mellett, ha ideiglenesen a 

lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő 
tagállamban tartózkodnak. E hozzáférést a 

lakóhely szerinti tagállam előzetes 

tényleges azonosítása feltételéhez kell 

kötni. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „lakóhely szerinti tagállam” az a 

tagállam, amelyben az előfizető szokásos 

tartózkodási hellyel rendelkezik; 

c) „lakóhely szerinti tagállam” az a 

3b. cikkben foglaltak alapján 

meghatározott tagállam, amelyben az 

előfizető  lakóhellyel rendelkezik; 
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „ideiglenes tartózkodás” az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállamon 

kívüli tartózkodása; 

d) „valamely tagállamban való 

ideiglenes tartózkodás” az előfizető 

lakóhelye szerinti tagállamon kívüli nem 

állandó tartózkodása; 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „online tartalomszolgáltatás” az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

56. és 57. cikkében meghatározott olyan 

szolgáltatás, amelyet a szolgáltató 

jogszerűen biztosít online a lakóhely 

szerinti tagállamban hordozhatósági 

alapon, és amely a 2010/13/EU irányelv 

értelmében vett audiovizuális 

médiaszolgáltatás, vagy olyan szolgáltatás, 

amelynek elsődleges jellemzője a 

művekhez, egyéb védett tartalmakhoz vagy 

műsorszolgáltató szervezetek 

közvetítéseihez való hozzáférésnek vagy 

ezek felhasználásának a biztosítása lineáris 

alapon vagy igény szerint,  

e) „online tartalomszolgáltatás” az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

56. és 57. cikkében meghatározott olyan 

szolgáltatás, amelyet a szolgáltató 

jogszerűen biztosít online a lakóhely 

szerinti tagállamban hordozhatósági 

alapon, és amely a 2010/13/EU irányelv 

értelmében vett audiovizuális 

médiaszolgáltatás, vagy olyan szolgáltatás, 

amelynek elsődleges jellemzője a 

művekhez, egyéb védett tartalmakhoz vagy 

műsorszolgáltató szervezetek 

közvetítéseihez való hozzáférésnek vagy 

ezek felhasználásának a biztosítása lineáris 

alapon vagy egyedi lehívásra, amelyet 

kölcsönösen elfogadott feltételek alapján 

nyújtanak az előfizetőnek; 

amelyet kölcsönösen elfogadott feltételek 

alapján nyújtanak az előfizetőnek vagy 

 

(1)  díjfizetés ellenében; vagy  

(2)  díjfizetés nélkül, feltéve, hogy a 

szolgáltató azonosítja az előfizető 

lakóhelye szerinti tagállamot; 
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Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az online tartalom szolgáltatója 

lehetővé teszi egy adott tagállamban 

ideiglenesen tartózkodó előfizető számára, 

hogy az online tartalomszolgáltatáshoz 

hozzáférjen és azt használja. 

(1) A díjfizetés ellenében nyújtott 

online tartalom szolgáltatója lehetővé teszi 

a valamely tagállamban ideiglenesen 

tartózkodó előfizető számára, hogy a 

lakóhelye szerinti tagállamban 

rendelkezésre álló online 

tartalomszolgáltatáshoz hozzáférjen és azt 

használja. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés nem érinti a 

szolgáltató azon jogát, hogy úgy 

határozzon, hogy az előfizető számára 

hozzáférést biztosít ahhoz a helyi 

repertoárhoz is, amelyre vonatkozóan a 

szolgáltató az ideiglenes tartózkodási hely 

szerinti tagállamban engedéllyel 

rendelkezik. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az online tartalom szolgáltatója 

tájékoztatja az előfizetőt az (1) bekezdés 

szerint nyújtott online tartalomszolgáltatás 

által képviselt minőségről. 

(3) Mindazonáltal az online tartalom 

szolgáltatója, amennyiben ez a 

rendelkezésére álló adatok alapján 

lehetséges, a szerződés megkötését 

megelőzően vagy az e rendelet 

alkalmazásának időpontja előtt megkötött 

szerződések esetében az alkalmazás 
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kezdetének időpontját megelőzően kellő 

időben megfelelően tájékoztatja az 

előfizetőt az (1) bekezdés szerint nyújtott 

online tartalomszolgáltatás által képviselt 

minőségről, valamint a hordozhatóság e 

rendelettel összhangban meghatározott 

feltételeiről. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 A határokon átnyúló hordozhatóság 

opcionális lehetővé tétele 

 (1)  A díjfizetés nélkül nyújtott online 

tartalomszolgáltatás szolgáltatója úgy 

határozhat, hogy az ideiglenesen valamely 

tagállamban tartózkodó előfizetői számára 

lehetővé teszi az online 

tartalomszolgáltatáshoz való hozzáférést 

és annak igénybevételét, feltéve, hogy a 

szolgáltató e rendelettel összhangban 

hatékonyan azonosítja az előfizető 

lakóhelye szerinti tagállamot. 

 (2)  A szolgáltatónak a 

szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt 

tájékoztatnia kell az előfizetőket, a szerzői 

és a szomszédos jogok érintett jogosultjait, 

valamint az online tartalomszolgáltatás 

keretében szolgáltatott tartalommal 

kapcsolatos egyéb jogok jogosultjait arról 

a döntéséről, hogy az (1) bekezdés alapján 

online tartalomszolgáltatást biztosít. Az 

előfizetők tájékoztatása során a 

szolgáltatók megfelelő és arányos 

eszközöket alkalmaznak. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 
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3 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. cikk 

 A lakóhely szerinti tagállam 

azonosításának eszközei 

 (1)  A díjfizetés ellenében nyújtott 

online tartalom szolgáltatójának hatékony 

eszközöket vesz igénybe az előfizetői 

lakóhelye szerinti tagállamának 

azonosítására. Ennek során olyan 

azonosítási eszközöket alkalmaz, amelyek 

arányosak és észszerűek, és amelyek nem 

lépnek túl az e rendelet céljának 

eléréséhez szükséges mértéken. Ezek az 

eszközök nem jelenthetnek túlzott terhet 

az előfizetők számára. 

 (2)  Az e cikk (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettség teljesítése érdekében a 

szolgáltató a következő azonosítási 

eszközöket alkalmazza: 

 a) az előfizető számlázási vagy 

postacíme; 

 b) személyazonosító igazolvány vagy 

egyéb érvényes okmány, amely igazolja az 

előfizető lakóhely szerinti tagállamát, 

ideértve lehetőség szerint az elektronikus 

azonosítási szolgáltatások igénybevételét 

is; 

 c) az előfizető banki adatai, például 

bankszámlaszáma, hitelkártya- vagy 

betétikártyaszáma; 

 d) bizonyíték arra, hogy az előfizető 

internet- vagy telefonkapcsolatra 

vonatkozó szerződésben szerződő fél az 

adott tagállamban; 

 e) bizonyíték arra, hogy az előfizető 

licencdíjat fizet a tagállamban nyújtott 

más szolgáltatásokért, például 

közszolgálati műsorszolgáltatásért;  

 f) bizonyíték az előfizetőnek nyújtott 

szolgáltatások biztosítására szolgáló set-

top box vagy hasonló készülék telepítési 

helyére vonatkozóan; 



 

PE583.879v02-00 24/30 AD\1105013HU.docx 

HU 

 g) bizonyíték a nemzeti, regionális 

vagy helyi választói névjegyzékbe vételre, 

ha ez nyilvánosan hozzáférhető; 

 (3)  A szolgáltató határoz arról, hogy a 

(2) bekezdésben említett azonosítási 

eszközök közül melyiket alkalmazza. 

 (4)  Ha a lakóhely szerinti tagállam 

egyetlen azonosítási mód alapján nem 

azonosítható kellő bizonyossággal, a 

szolgáltató legfeljebb kettő eszköz 

kombinációját alkalmazza. Ok nélkül nem 

kerülhet sor a lakóhely szerinti tagállam 

ismételt azonosítására. 

 (5)  A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 7b. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében 

említett, az előfizető lakóhelye szerinti 

tagállam azonosítására szolgáló eszközök 

felsorolásának módosítása céljából, hogy 

azt a technológiai fejlemények figyelembe 

vétele érdekében naprakésszé tegye. Az 

említett felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadása során a Bizottság 

köteles szakértőkkel, valamint és az iparág 

és a fogyasztók képviselőivel konzultálni 

az e cikk (1) bekezdésében rögzített elvek 

tiszteletben tartásának biztosítása 

érdekében. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Nem kényszeríthető ki az olyan 

szerződéses rendelkezés, köztük a szerzői 

és szomszédos jogok tulajdonosa, más, az 

online tartalomszolgáltatásban foglalt 

tartalom felhasználása szempontjából 

releváns jogtulajdonos és a szolgáltató, 

illetve a szolgáltató és az előfizető közötti 

szerződéses rendelkezés, amely ellentétes a 

3. cikk (1) bekezdésével és a 4. cikkel. 

(1) Nem kényszeríthető ki az olyan 

szerződéses rendelkezés, köztük a szerzői 

és szomszédos jogok jogosultja, más, az 

online tartalomszolgáltatásban foglalt 

tartalomhoz való hozzáférés és annak 
felhasználása szempontjából releváns 

jogosult és az online tartalomszolgáltató, 

illetve e szolgáltató és az előfizetői közötti 

szerződésben foglalt olyan rendelkezés, 
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amely e rendelettel ellentétes. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az e rendeletben meghatározott 

kötelezettségek nem minősülnek jogos 

indoknak a költségek, díjak vagy tarifák 

korrekciójára, vagy az előfizető, a 

szolgáltató vagy a jogosultak közötti 

pénzügyi kapcsolatok bármely egyéb 

módosítására. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés ellenére a szerzői 

és szomszédos jogok tulajdonosa, vagy az 

online tartalomszolgáltatásban foglalt 

tartalomhoz fűződő jogok tulajdonosa 

előírhatja, hogy a szolgáltató igénybe 

vegyen olyan hatékony eszközöket, 

amelyekkel ellenőrizheti, hogy az online 

tartalomszolgáltatást a 3. cikk (1) 

bekezdésével összhangban nyújtják-e, 

feltéve, hogy az előírt eszközök ésszerűek 

és nem lépik túl a rendeltetésük 

teljesítéséhez szükséges mértéket. 

törölve 

 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (2a) E rendelet rendelkezéseit az online 

tartalomszolgáltatók és a szerzői és a 

szomszédos jogok jogosultjai, illetve az 

online tartalomszolgáltatás keretében 

szolgáltatott tartalomhoz való 

hozzáféréssel és annak felhasználásával 

kapcsolatos egyéb jogok jogosultjai között 

létrejött szerződésekre, továbbá a 

szolgáltató és az előfizető közötti 

szerződésekre alkalmazandó jogtól 

függetlenül kell alkalmazni. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A személyes adatok e rendelet keretében 

történő, különösen az 5. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott ellenőrzési 

célú feldolgozását a 95/46/EK irányelvvel 

és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban 

kell elvégezni. 

A személyes adatok e rendelet keretében 

történő feldolgozását a 95/46/EK 

irányelvvel és a 2002/58/EK irányelvvel 

összhangban kell elvégezni. A 

szolgáltatóknak biztosítaniuk kell 

különösen azt, hogy a személyes adatok e 

rendeleten alapuló kezelése az elérni 

kívánt célhoz képest szükséges és arányos 

legyen. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet az alkalmazásának napját 

megelőzően megkötött szerződésekre és 

megszerzett jogokra is alkalmazandó, 

amennyiben ezek relevánsak az online 

tartalomszolgáltatás 3. cikk szerinti, az 

említett napot követő biztosítása, az ahhoz 

való hozzáférés vagy annak igénybevétele 

szempontjából. 

Ez a rendelet az alkalmazásának napját 

megelőzően megkötött szerződésekre és 

megszerzett jogokra is alkalmazandó, 

amennyiben ezek relevánsak az online 

tartalomszolgáltatás 3. és 3a. cikk szerinti, 

az említett napot követő biztosítása, az 

ahhoz való hozzáférés vagy annak 

igénybevétele szempontjából. 
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Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7a. cikk 

 Értékelés 

 (1)  A Bizottság e rendelet 

hatálybalépése után három évvel, majd azt 

követően háromévente értékeli a rendelet 

alkalmazását, és arról jelentést készít az 

Európai Parlament és a Tanács számára. 

 (2)  A (2) bekezdésben említett 

jelentésben ki kell térni többek között a 

lakóhely szerinti tagállam azonosítására 

szolgáló eszközök – ezen belül is az 

újonnan létrejött iparági standardok és 

gyakorlati megoldások – 

hatékonyságának értékelésére, valamint 

adott esetben a felülvizsgálat 

szükségességére. A jelentésben vizsgálni 

kell különösen azt, hogy a jogosultak 

bevételei jelentősen megváltoztak-e, és 

növekedtek-e a fogyasztók által fizetendő 

díjak. A Bizottság jelentését adott esetben 

jogalkotási vagy nem jogalkotási javaslat 

kíséri. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 b cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 7b. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A Bizottság az e cikkben 

meghatározott feltételek mellett 

felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadására. 

 (2) A Bizottság 3b. cikk (5) 
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bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól 

…*-tól/-től kezdődő hatállyal. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 3b. 

cikk (5) bekezdésében említett 

felhatalmazást. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban 

meghatározott felhatalmazást. A határozat 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követő napon, vagy a benne 

megjelölt későbbi időpontban lép 

hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

 (4) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál az egyes 

tagállamok által kijelölt szakértőkkel. 

 (5) A Bizottság a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

 (6) A 3b. cikk (5) bekezdése 

értelmében elfogadott felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép 

hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak a jogi aktusról való 

értesítését követő [két hónap]-on belül 

sem az Európai Parlament, sem a Tanács 

nem emelt ellene kifogást, illetve ha az 

említett időtartam lejártát megelőzően 

mind az Európai Parlament, mind a 

Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, 

hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai 

Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam [két 

hónap]-pal meghosszabbodik. 

 ________________ 

 * E rendelet hatálybalépésének időpontja. 
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