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RÖVID INDOKOLÁS 

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

szilárd szabályozási keretet biztosít, amely ösztönzi a kulturális és kreatív iparágakat és védi a 

kiszolgáltatott, például a kiskorú fogyasztókat azáltal, hogy minimális harmonizációs 

megközelítést alkalmaz az európai audiovizuális médiaszolgáltatások ágazatára vonatkozó 

normák tekintetében. 

Az új technológia, a fogyasztói igény és abból fakadóan a lineáris műsorszórási módszerekről 

a nem lineárisra módszerekre való áttérés fényében az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló irányelv egyenlő esélyek megteremtésére törekszik, lehetővé téve mind az új, mind 

pedig a hagyományos technológiákat használó műsorszolgáltatók és tartalom-előállítók 

számára a kulturális tartalmakkal folytatott versenyt, azok védését, terjesztését és az azokba 

való beruházást. 

Alkalmazási kör 

Az előadó elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy az alkalmazási kör kiszélesítése, 

különösen a videómegosztó platformok esetében, ne sértse a 2000/13/EK irányelvet (az 

elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv), és kizárólag az audiovizuális ágazatra 

vonatkozzon. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv jelenlegi paraméterei 

hasznosak, amennyiben már számos új technológiát felölelnek, melyek meghatározása inkább 

az eredmény típusára, mintsem a terjesztés eszközére összpontosít. 

Az alkalmazási kör kiterjesztésekor biztosítani kell, hogy mindenhol ugyanolyan szintű 

védelmi normák érvényesüljenek. A jelenlegi szabályozás földrajzi hatálya továbbra is 

megfelelő, és elősegíti a műsorszórási szolgáltatások erős egységes piacának kialakulását. 

Fogalommeghatározások 

Összességében véve a 2010/13/EU rendeletben rögzített jelenlegi meghatározások továbbra is 

időszerűek. Megjegyzi, hogy médiakonvergencia esetén hasznos megkülönböztetni a 

szerkesztői felelősséggel járó, illetve azzal nem járó tartalmakat. Ezáltal nem sérül az 

elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv, és nem változik a közvetítő szolgáltatók 

felelősségére vonatkozó szabályok értelmezése. 

Származási ország 

A származási ország elve a rendelet gerince, és ennek aláaknázására irányuló bármely lépés 

negatív hatással lenne az audiovizuális médiaszolgáltatások ágazatára, az egységes piacra és a 

tartalmak határokon átnyúló terjesztésének lehetőségére. A származási ország elve 

egyszerűsíti a műsorszolgáltatókra vonatkozó szabályozási terhet, és egyértelműsíti a tartalom 

tulajdonjogára vonatkozó jogi és szerkesztői felelősséget. 

A Bizottság arra irányuló javaslata, hogy a határokon átnyúló szolgáltatásokra tagállami 

adókat lehessen kivetni, ellentétes a származási ország elvével, és a célország elve irányába 

történő elmozdulás egyik első lépése. Ezért az előadó ezt kihagyta az IMCO 

véleménytervezetéből. Az IMCO bizottságnak el kell köteleznie magát a származási ország 

elve mellett, mivel az az IMCO hatáskörébe tartozó számos szabályozás, így például a 

2000/31/EK irányelv központi eleme.  
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Ugyanakkor a nemzeti szabályok származási ország elvén keresztüli kijátszásával kapcsolatos 

aggodalmakkal is foglalkozni kell. Ezért alaposabban meg kell vizsgálni a nagyobb 

együttműködés, a hatékonyabb és gyorsabb nemzeti szintű jogorvoslat lehetőségeit. 

Kereskedelmi közleményekre vonatkozó szabályok 

Miközben örvendetes a kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos szabályokat érintő 

nagyobb rugalmasság, e rendelkezések módosítása nem gyengítheti a fogyasztóvédelmet. 

Pozitívan értékelendő a termékmegjelenítésekre vonatkozó „indokolt előtérbe kerülés” kitétel 

eltávolítása; korábban e kifejezés szabályozási kétértelműsége korlátozta a 

műsorszolgáltatókat e kereskedelmi bevételi források használatában. 

A perckorlátozást és a mennyiségi korlátokat érintő nagyobb rugalmasság ugyanakkor nem 

veszi figyelembe, hogy Unió-szerte mind hatás, mind percek tekintetében különböző 

módokon történik a hirdetések finanszírozására. Ez nem fogja növelni a lineáris műsorszórás 

hirdetési bevételeit. A rugalmasság e téren túlzsúfolt csúcsidőket fog eredményezni, ami 

gyengíti a hirdetések hatását, és a fogyasztók számára kedvezőtlen, hirdetésekkel telített 

időszakok keletkeznek. A fogyasztók érdekében a véleménytervezet nem tartalmazza a 

hirdetések perckorlátozásának deregulációjára vonatkozó intézkedéseket. 

Európai alkotások 

Az előadó úgy véli, hogy noha ösztönözni kell az európai alkotások támogatását, piaci alapú 

megközelítést kell elfogadni és nem a tartalom hangsúlyára és fellelhetőségére vonatkozó 

előírásokat. A kvóták alkalmazását korlátozni kell és semmiképpen sem szabad túllépni a 

Bizottság javaslatait. A nagyobb kvóták és konkrétabb előírások a kulturális piacok 

protekcionizmusára emlékeztetnek és nem veszik kellőképpen figyelembe azt a nagyobb 

globális piacot, melynek része az uniós egységes digitális piac. Az európai tartalomba történő 

befektetés a verseny és a piaci igény, nem pedig mesterséges referenciaértékek és illetékek 

révén maximálható.  

Nemzeti szabályozó hatóságok 

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv univerzális és átfogó végrehajtásához 

szükség van a nemzeti szabályozó hatóságok hatékonyságának növelésére irányuló bizottsági 

javaslatokra. Bár az ERGA fontos szerepet játszik a szabályozó testületek közötti koordináció 

és kommunikáció terén, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvből fakadó 

feladatok a tagállamok és a nemzeti szabályozó hatóságok között oszlanak meg. A 

tagállamoknak megfelelő forrásokat kell biztosítaniuk e testületek számára, hogy képességeik 

fejlődjenek, és világos jogorvoslati és panasztételi eljárásokat bocsássanak rendelkezésre. 

A kiskorúak védelme 

Szembesülve a médiakonvergencia jelenségével az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

irányelv felülvizsgálatával lehetőség adódik arra, hogy szükség esetén erősödjön a kiskorúak 

védelme a nem lineáris szférában. Fontos, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

irányelv hatályának bármely új meghatározása vagy módosítása a kiskorúak védelmének 

javítására törekedjen, egyúttal pedig biztosítsa a tagállamok számára az illegális 

tevékenységek kezeléséhez szükséges rugalmasságot. 
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Hozzáférhetőség 

Miközben döntő fontosságú a hozzáférhetőség általános érvényűvé tételére irányuló 

erőfeszítések folytatása, az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló hatályos irányelv 7. 

cikkét meg kell tartani és az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagból törölt 

audiovizuális médiaszolgáltatásokra való hivatkozásokkal kell kiigazítani. Az európai 

akadálymentesítési intézkedéscsomag, amelyben keverednek az audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtásának szigorúbb és megengedőbb aspektusai1, nem ismeri el 

eléggé az audiovizuális médiaágazat valós helyzetét és szükségleteit, ami akadályozhatja a 

fogyasztók jövőbeli egyéni igényeit legjobban kielégítő valódi innovációt.  

MÓDOSÍTÁSOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2007-ben a 2007/65/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv29 

elfogadásával módosult utoljára a 

89/552/EGK tanácsi irányelv27, melyet 

később az Európai Parlament és a Tanács a 

2010/13/EU irányelvben28 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 

(1) 2007-ben a 2007/65/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv29 

elfogadásával módosult utoljára a 

89/552/EGK tanácsi irányelv27, melyet 

később az Európai Parlament és a Tanács a 

2010/13/EU irányelvben28 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 

                                                 
1 „audiovizuális médiaszolgáltatások és kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású fogyasztói 

berendezések”, a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

irányuló javaslat COM(2015) 615, 2015/0278(COD) 
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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. 

nagyobb a jelentősége az új típusú, például 

a felhasználók által létrehozott 

tartalomnak, és az új szereplők, többek 

között a lekérhető videót szolgáltatók, a 

közösségi média és a videómegosztó 

platformok mára már megvetették a 

lábukat a piacon. 

__________________ __________________ 

27 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.). 

27 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 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.). 

28 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 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.). 

29 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.). 

Indokolás 

A közösségi média egyre fontosabb szerepet tölt be társadalmunkban, különösen az új 

nemzedékek számára, és jelenleg az audiovizuális médiatartalmak elsőbbségi hozzáférési 

pontjaként szolgál. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
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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 a széles 

nyilvánosság jelentős részének szólnak és 

arra egyértelmű hatást gyakorolhatnak, 

valamint 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 az információkhoz 

való hozzáférés fontos pontját jelentik a 

fogyasztók számára, és egyre nagyobb 

mértékben támaszkodnak a felhasználóik 

által létrehozott vagy rendelkezésre 

bocsátott audiovizuális tartalmakra. Ezen 

irányelv hatálya általában nem terjed ki a 

közösségi médiaszolgáltatásokra, de 

abban az esetben, amikor e szolgáltatások 

megfelelnek a videómegosztó-platformot 

meghatározó kritériumoknak, rájuk is ki 

kell terjeszteni ezen irányelv hatályát. 

Hasonlóképpen nem kell az irányelv 

hatálya alá tartozniuk azon audiovizuális 

médiaszolgáltatásoknak, amelyek 

audiovizuális médiatartalmaikat kínálnak 

és forgalmaznak, és nem versenyeznek a 

televíziós műsorszolgáltatással,  például 

magánfelhasználók audiovizuális 

tartalmait kínálják és forgalmazzák, 

amelyeket az érdekelt közösségek 

megoszthatnak. 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 
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körébe tartozó bármely egyéb 

audiovizuális szolgáltatás önmagukban is 

audiovizuális médiaszolgáltatást 

testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat 

a szerkesztői felelősség körébe nem tartozó 

videómegosztó platform keretében 

kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői 

felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy 

betartsa ennek az irányelvnek a 

rendelkezéseit. 

 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A kiadói döntések egyik napról a 

másikra hozott döntések, amelyeket a 

programigazgatók vagy a főszerkesztők 

hoznak egy jóváhagyott programtábla 

keretében. A kiadói döntések 

meghozatalának a helye azon személyek 

szokásos munkavégzési helye, akik e 

döntéseket meghozzák. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) A lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 

ugyanazért a közönségért versengenek, 

mint a televíziós műsorszolgáltatások, és a 

felhasználók e lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

jellegéből és módjából kiindulva érthető 

módon elvárhatják, hogy az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó szabályok szerinti 

védelemben részesüljenek. Ennek 
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fényében, valamint a szabad mozgás és a 

verseny különbségeinek kiküszöbölése 

érdekében a „műsorszám” fogalmát 

dinamikusan kell értelmezni, figyelembe 

véve azon audiovizuális 

médiaszolgáltatások tartalmának 

kínálatában végbemenő fejlődést, amelyek 

jelentős létszámú közönséget céloznak 

meg és tömegtájékoztatásnak tekinthetők. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A joghatóság megállapításához a 

2010/13/EU irányelvben rögzített 

kritériumok fényében értékelni kell a 

tényállást. A tényállás ilyen értékelése 

egymásnak ellentmondó eredményekhez 

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

cikke szerinti együttműködési eljárások 

alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság 

megállapításait megbízható tényekre 

alapozhassa. Az Audiovizuális 

Médiaszolgáltatásokat Szabályozó 

Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) 

ezért tanácsos felhatalmazást kapnia arra, 

hogy a Bizottság kérése esetén a 

joghatóságról véleményt nyilvánítson. 

(5) A joghatóság megállapításához a 

2010/13/EU irányelvben rögzített 

kritériumok fényében értékelni kell a 

tényállást. A tényállás ilyen értékelése 

egymásnak ellentmondó eredményekhez 

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

cikke szerinti együttműködési eljárások 

alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság 

megállapításait megbízható tényekre 

alapozhassa. Az Audiovizuális 

Médiaszolgáltatásokat Szabályozó 

Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) 

ezért – a nemzeti szabályozó hatóságokkal 

együtt – tanácsos felhatalmazást kapnia 

arra, hogy a Bizottság kérése esetén a 

joghatóságról véleményt nyilvánítson. 

 

Módosítás  6 

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 

(8) A következetesség valamint a 

vállalkozások és a tagállami hatóságok 

biztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” 

fogalmát a megfelelő mértékben és 

amennyiben a tagállamokra alkalmazandó 

tanácsos összehangolni azzal a 
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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. 

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. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Annak érdekében, hogy a néző, így 

a szülő és a kiskorú is képes lehessen 

tájékozott döntést hozni arról, milyen 

tartalmat nézzen, az audiovizuális 

médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást 

kell nyújtania az olyan tartalomról, amely a 

kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi 

fejlődésére káros lehet. Ez például a 

tartalom megjelölésének olyan 

rendszerével lehetséges, amely utal a 

tartalom jellegére. A tartalom megjelölése 

előállítható szöveges, grafikus vagy 

akusztikus úton. 

(9) Annak érdekében, hogy a néző, így 

a szülő és a kiskorú is képes lehessen 

tájékozott döntést hozni arról, milyen 

tartalmat nézzen, az audiovizuális 

médiaszolgáltatónak 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. A tartalom megjelölésére 

szolgáló különböző eszközöknek kellően 

világosnak kell lenniük annak 

eldöntéséhez, hogy az adott tartalom káros 

lehet-e a kiskorúakra nézve. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 

léteznek bizonyos széles körben elismert 

(10) A tagállamokat tanácsos lenne 

annak biztosítására ösztönözni, hogy az 
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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. 

ön- és társszabályozás – ideértve a 

magatartási kódexeket – hatékonyan 

minimalizálja a kiskorúak és a gyermekek 

olyan audiovizuális kereskedelmi 

közleményeknek való kitettségét, amelyek 

magas só-, cukor- vagy zsírtartalmú 

élelmiszerekre és italokra, illetve a 

nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásoknak – például a Bizottság 

által létrehozott Táplálkozás, Testmozgás 

és Egészség Európai Uniós Platform és a 

WHO Európai Regionális Irodájának 

tápanyagprofil-modellje keretében 

kidolgozott iránymutatásoknak – más 

okból nem megfelelő élelmiszerekre és 

italokra vonatkoznak. E célkitűzéshez az 

ön- és társszabályozásnak is hozzá kell 

járulnia. 

 

 

Módosítás  9 

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) Arra is ösztönözni kell 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. 
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Módosítás  10 

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) A fogyasztók és a közegészség 

magas szintű védelmének biztosítása, és 

emellett az Unióban a határokon átívelő 

szolgáltatások szabad forgalma előtt álló 

akadályok felszámolása érdekében 

gondoskodni kell a különösen a fogyasztók 

és a közegészség védelmét szolgáló ön- és 

társszabályozó intézkedések 

eredményességéről. A jól érvényesített és 

nyomon követett uniós szintű magatartási 

kódexek jó eszköznek bizonyulhatnak egy 

következetesebb és eredményesebb 

megközelítés biztosításához. Ezek azt a 

célt szolgálják, hogy segítséget nyújtsanak 

a nemzeti szabályozó hatóságok számára 

saját nemzeti magatartási kódexük 

kidolgozása során, valamint a 2010/13/EU 

irányelv végrehajtása tekintetében 

elősegítsék a koherencia erősítését. 

 

 

Módosítás  11 

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 

törölve 
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átállni képes nézők nagyobb választékkal 

szembesülnek. 

Indokolás 

A reklámozással kapcsolatos, meglévő mennyiségi szabály önmagában hatékonynak bizonyult 

abban, hogy egyensúlyt teremtsen a fogyasztóvédelem és az audiovizuális média 

finanszírozása között. Az audiovizuális kínálat növekedése nem indokolhatja, hogy 

általánosságban csökkenjen a fogyasztóknak a reklámtartalmakkal szemben kínált védelem 

szintje. A mennyiségi szabály eltörlése kihatna az alapvető nem audiovizuális ágazatokra is, 

többek között a sajtóra, amely erőteljesen támaszkodik a reklámokra, és már most is pénzügyi 

nehézségekkel küzd. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A 2010/13/EU irányelv 

eredményességének biztosítása érdekében 

– különösen a médiaszolgáltatók 

szerkesztői felelőssége tekintetében – 

védelmezni kell a programok és a 

szolgáltatások integritását. A szolgáltatás 

igénybe vevőjétől eltérő harmadik felek az 

adott médiaszolgáltató beleegyezése nélkül 

nem módosíthatják a programokat és a 

szolgáltatásokat. Engedélyezni kell a 

programok bemutatását és a 

szolgáltatásokat érintő olyan változásokat, 

amelyeket a szolgáltatás igénybe vevője 

jóváhagyott vagy maga kezdeményezett. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az audiovizuális 

médiaszolgáltatások, műsorszámok 

finanszírozásának lényeges eszköze egy 

jogi vagy természetes személy nevének, 

védjegyének, arculatának, 

(14) Az audiovizuális 

médiaszolgáltatások, műsorszámok 

finanszírozásának lényeges eszköze egy 

jogi vagy természetes személy nevének, 

védjegyének, arculatának, 
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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. 

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 esetében azonban 

nem megengedett, hogy közvetlenül az 

adott termék megvásárlására vagy 

szolgáltatás igénybevételére 

ösztönözzenek. 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. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) A médiaszolgáltató szerkesztői 

felelősségének és az audiovizuális 

értékteremtési lánc védelme érdekében 

elengedhetetlen, hogy biztosítsák a 

médiaszolgáltató műsorainak és 

szolgáltatásainak integritását. A 

műsorokat és szolgáltatásokat teljes 

terjedelmében, változtatás és megszakítás 

nélkül kell közvetíteni. A műsorok és 

szolgáltatások a médiaszolgáltató 

hozzájárulása nélkül nem módosíthatók. 

Indokolás 

A médiaszolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik felek nem módosíthatják a műsorokat és 

szolgáltatásokat. 
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Módosítás  15 

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 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. 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. 

 

 

Módosítás  16 

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, 

(17) A termékmegjelenítést tartalmazó 

műsoroknak tehát arra kell törekedniük, 

hogy világosan tájékoztassák a nézőt a 

termékmegjelenítés tényéről, és arról is 

gondoskodniuk kell, hogy az audiovizuális 
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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. 

médiaszolgáltató szerkesztői függetlensége 

ne csorbuljon. 

 

Módosítás  17 

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) Még ha a néző szélesebb 

választékkal szembesül is az új 

szolgáltatások számának növekedése 

folytán, továbbra is szükség van arra, hogy 

védjék a programok integritását és a 

fogyasztókat az aránytalanul gyakori 

reklám- és televíziós vásárlási blokkoktól. 

Ezért 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, és nem alkalmazható további 

rugalmasság. 

Indokolás 

A filmművészeti alkotások tekintetében hangsúlyozza a reklámmegszakításokkal kapcsolatos 

harminc perces szabály fenntartásának fontosságát, mivel ez aránytalan hatást gyakorolna a 

programok integritására, és nem felel meg sem a fogyasztói szokásoknak, sem pedig az 

audiovizuális médiaszolgáltatások iránti sürgető igénynek. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 
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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 

 

 

Módosítás  19 

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 

Indokolás 

Ha lehetővé tennék a médiacsoportok számára, hogy a tulajdonukba tartozó összes 

műsorszolgáltatón belül szabadon tegyenek bejelentéseket a tulajdonukban lévő 

műsorszolgáltatók műsoraival kapcsolatban, az az ágazaton belül hátrányosan érintené a 

tisztességes versenyt, mivel indokolatlan előnyt biztosítana az erőfölénnyel rendelkező piaci 

szereplők számára. Ez a reklámok mennyiségének szükségtelen növekedéséhez vezetne, mivel 
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ezek a bejelentéseket kizárnák a mennyiségi szabályok alól. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatóknak ösztönözniük kell az 

európai alkotások gyártását és 

forgalmazását azzal, hogy katalógusaikban 

biztosítják az ilyen művek arányának egy 

minimumát, és megfelelő hangsúlyt 

helyeznek azokra. 

(21) A lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatóknak ösztönözniük kell az 

európai alkotások gyártását és 

forgalmazását azzal, hogy – amennyiben 

kivitelezhető – katalógusaikban megfelelő 

eszközökkel biztosítják az ilyen művek 

arányának egy minimumát anélkül, hogy 

megsértenék a médiapluralizmus elvét, és 

amennyiben ezek az intézkedések nem 

érintik hátrányosan a fogyasztónak 

nyújtott szolgáltatásokat. 

 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatókat az európai alkotások 

gyártásának és forgalmazásának 

előmozdítására kell ösztönözni annak 

biztosításával, hogy katalógusaik 

tartalmazzák az ilyen művek adott 

arányát, és ez ne befolyásolja a fogyasztók 

filmnézési élményét. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A tagállamoknak képeseknek kell 

lenniük arra, hogy a területükön 

letelepedett azon szolgáltatók számára, 

akik lekérhető szolgáltatásokat nyújtanak, 
pénzügyi kötelezettségeket írhassanak elő 

az európai alkotásokba irányuló 

befektetések megfelelő szintjének 

biztosítása érdekében. E kötelezettségek 

teljesítése az európai alkotások gyártásához 

való közvetlen hozzájárulásnak és ilyen 

alkotásokra vonatkozó jogok 

megszerzésének a formájában történhet. A 

tagállamok pénzalapba befizetendő 

lefölözést is kivethetnének, amelynek 

alapja azoknak a lekérhető 

szolgáltatásoknak a bevétele, amelyeket 

területükön nyújtanak, vagy amelyek 

célzottan a területükre irányulnak. A 

pénzügyi kötelezettségek és a tagállamok 

eltérő kultúrpolitikája közötti közvetlen 

kapcsolatra tekintettel az irányelv 

egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak 

akkor is jogában áll a lekérhető 

szolgáltatásokat nyújtók számára ilyen 

pénzügyi kötelezettséget előírni, ha ezek 

székhelye egy másik tagállamban 

található, de szolgáltatásaikkal az adott 

tagállam területét célozzák meg. Ebben az 

esetben a pénzügyi kötelezettségek csak az 

adott tagállam közönségétől befolyt 

árbevételre kell kivetni. 

(22) Az európai alkotásokba irányuló 

befektetések megfelelő szintjének 

biztosítása érdekében a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy pénzügyi 

kötelezettségeket írhassanak elő a 

területükön letelepedett azon szolgáltatók 

számára, akik lekérhető szolgáltatásokat 

nyújtanak. E kötelezettségek teljesítése az 

európai alkotások gyártásához való 

közvetlen hozzájárulásnak és ilyen 

alkotásokra vonatkozó jogok 

megszerzésének a formájában történhet. A 

származási ország elvének megfelelően a 

tagállamok pénzügyi kötelezettséget csak 

belföldön vethetnek ki a saját 

joghatóságuk alá tartozó lekérhető 

szolgáltatásokra. 

 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Amikor az adott tagállam esetről-

esetre megvizsgálja, hogy a valamely 

másik tagállamban letelepedett lekérhető 

törölve 
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audiovizuális médiaszolgáltatás az ő 

területének közönségét célozza-e meg, a 

tagállam köteles olyan mutatókra 

hivatkozni, mint például a konkrétan a 

területének közönségre célzott reklámok 

és egyéb promóciók, a szolgáltatás fő 

nyelve vagy pedig olyan tartalom illetve 

kereskedelmi közlemények megléte, 

amelyeket kimondottan a fogadó tagállam 

közönségének szánnak. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Amikor a tagállam pénzügyi 

terheket vet ki a lekérhető szolgáltatások 

nyújtóira, akkor e terheknek megfelelően 

kell szolgálniuk az európai alkotások 

ösztönzését, ugyanakkor a terhek 

kétszeres kivetésének kockázatát el kell 

kerülni. Erre tekintettel, amikor a 

szolgáltatás székhelye szerinti tagállam 

pénzügyi terhet vet ki, figyelembe kell 

vennie minden olyan pénzügyi terhet, 

amelyet a megcélzott tagállamok vetnek 

ki. 

törölve 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A jelentéktelen piaci jelenléttel 

rendelkező társaságokra nem 

vonatkoznának ezek az előírások, nehogy 

az európai alkotások ösztönzésének 

kötelezettsége aláássa a piac fejlődését, és 

megakadályozza az új szereplők piacra 

lépését. Különösen ilyenek az alacsony 

forgalmú és alacsony nézettségű 

társaságok, valamint a 2003/361/EK 

bizottsági ajánlás33 szerinti kis- és 

mikrovállalkozások. Ezenfelül az olyan 

(25) A jelentéktelen piaci jelenléttel 

rendelkező társaságokra nem 

vonatkoznának ezek az előírások, nehogy 

az európai alkotások ösztönzésének 

kötelezettsége aláássa a piac fejlődését, és 

megakadályozza az új szereplők piacra 

lépését. Különösen ilyenek az alacsony 

forgalmú és alacsony nézettségű 

társaságok, valamint a 2003/361/EK 

bizottsági ajánlás33 szerinti kis- és 

mikrovállalkozások. Ezenfelül az olyan 
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esetekben sem helyénvaló ilyen 

követelményeket előírni, amikor – a 

lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatások jellegére vagy 

témájára tekintettel – alkalmazhatatlanok 

vagy indokolatlanok volnának. 

esetekben sem helyénvaló ilyen 

követelményeket előírni, amikor – a 

lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatások jellegére vagy 

témájára vagy az egyenértékű európai 

művekkel való versenyre tekintettel – 

alkalmazhatatlanok vagy indokolatlanok 

volnának. Ugyanakkor hasznos lehet egy 

olyan rendszert felállítani, amely például 

adókedvezményekkel ösztönzi a magas 

színvonalú európai művek előállításának 

pénzügyi támogatását. 

__________________ __________________ 

33 A Bizottság 2003. május 6-i 

2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 

középvállalkozások meghatározásáról (HL 

L 124., 2003.5.20., 36. o.). 

33 A Bizottság 2003. május 6-i 

2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 

középvállalkozások meghatározásáról (HL 

L 124., 2003.5.20., 36. o.). 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a) A Bizottság a Kreatív Európa 

médiaprogram keretében megfelelő és 

földrajzilag diverzifikált finanszírozást 

biztosít a kreatív tartalmak határon 

átnyúló terjesztésének támogatásához, 

ideértve az európai audiovizuális 

alkotások digitális forgalmazásának 

javítását és a kreatív tartalmakhoz 

kapcsolódó innovatív finanszírozási 

modellek fejlesztését is. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Különösen azokkal a 

videomegosztó platformokkal 

kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, 

(26) Különösen azokkal a 

videómegosztó platformokkal 

kapcsolatosan jelentkeznek új kihívások, 
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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. 

amelyeknek a felhasználói, különösen a 

kiskorúak egyre több audiovizuális 

tartalmat tekintenek meg. Ebben az 

összefüggésben a videómegosztó 

platformon tárolt káros tartalom és 

gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 

ad okot. Miközben az ilyen tartalmak 

önkényes eltávolítása, amely gyakran 

szubjektív megítélés függvénye, alááshatja 

a véleménynyilvánítás és a tájékozódás 

szabadságát, meg kell védeni a 

kiskorúakat a káros tartalomtól és minden 

polgárt többek között az erőszakra, a 

gyűlöletre és a terrorizmusra való 

uszítástól. A videómegosztó platformokat 

ösztönözni kell arra is, hogy vezessenek be 

önkéntes intézkedéseket ezekre az ügyekre 

nézve, összhangban a nemzeti és uniós 

joggal és a szabályozó hatóságok által 

kiadott iránymutatásokkal, és a 

2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv1a 14. és 15. cikkének sérelme 

nélkül. A legkárosabb tartalmak, például 

öncélú erőszak és pornográfia esetén, a 

legszigorúbb intézkedéseket kell 

alkalmazni. 

 ______________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

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

belső piacon az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

különösen az elektronikus kereskedelem 

egyes jogi vonatkozásairól (HL L 178., 

2000.7.17., 1. o.).   

 

Módosítás  28 

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 

(28) A videómegosztó platformokon 

tárolt tartalom jelentős hányada immár a 

platform szolgáltatójának szerkesztői 

felelőssége alá tartozik. Csakhogy bizonyos 

szolgáltatók bizonyítottan képesek a 
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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. 

tartalmat, nevezetesen a műsorszámokat 

vagy a felhasználók által előállított 

videókat, többek között automatikus 

eszközökkel vagy algoritmusokkal, 

különösen megjelölés és sorba rendezés 

révén szervezni. Ezért ezeknek a 

szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, 

hogy megfelelő intézkedésekkel 

gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak 

esetében olyan tartalommal szemben, 

amely fizikai és szellemi fejlődésüket 

károsíthatja – amennyiben az említett 

tartalomról ténylegesen tudomást 

szereztek –, 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. 

Amennyiben lehetséges és megvalósítható, 

meg kell fontolni az említett tartalom 

megbízható automatikus 

felismerőrendszerek alkalmazása révén 

történő eltávolítását. 

 

Módosítás  29 

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. 

(30) Az irányelv szerinti megfelelő 

intézkedések végrehajtása során az a helyes 

eljárás, ha a lehető legnagyobb mértékben 

bevonjuk az érintett érdekelt feleket, 

köztük a civil társadalmi szervezeteket és a 

videómegosztóplatform-szolgáltatókat. 

Ennek érdekében az illetékes nemzeti 

szabályozó hatóságoknak ösztönözniük és 

felügyelniük kell az átlátható és számon 

kérhető társszabályozást. 

Annak érdekében, hogy ehhez a témához 

az EU teljes területén világos és 

következetes legyen a hozzáállás, a 

Annak érdekében, hogy ehhez a témához 

az EU teljes területén világos és 

következetes legyen a hozzáállás, a 



 

PE589.291v03-00 24/64 AD\1113062HU.docx 

HU 

tagállamokat nem tanácsos feljogosítani 

arra, hogy a 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. 

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 

videómegosztó 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.). 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

31 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (31a) A felhasználók alapvető jogai 

védelmének biztosítása érdekében a 

tagállami szabályozó hatóságok az ERGA-

val és a Bizottsággal együttműködésben, a 

nemzeti és az uniós joggal és az Európai 

Unió Alapjogi Chartájával összhangban 
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rendszeresen iránymutatásokat adnak ki a 

káros tartalmak eltávolítására vonatkozó 

feltételekről. 

 

Módosítás  31 

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 

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. 

(32) Az irányelv hatálya alá tartozó 

videómegosztó 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 videómegosztó 

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. E 

tekintetben a „videómegosztóplatform-

szolgáltató” a fogalom legszélesebben vett 

jelentése szerint értelmezendő, és kiterjed 
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az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 

továbbító lineáris szolgáltatások 

szolgáltatóira és platformjaira is, a 

továbbításhoz felhasznált műszaki 

eszközöktől függetlenül (kábel, műhold 

vagy internet). 

 

Módosítás  32 

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 

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. 

(33) A tagállamok szabályozó hatóságai 

csak akkor érhetik el a strukturális 

függetlenség megfelelő szintjét, ha külön 

jogalanyként létesültek és funkcionálisan 

független testületekkel rendelkeznek. 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 

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. Be kell 

vezetni bizonyos, a tagállamokra 

vonatkozó kötelezettségeket független és 

hatékony szabályozó hatóságok 

felállítására. A tagállamoknak ezt szem 

előtt tartva elő kell írniuk egy sor 

adminisztratív és pénzügyi követelményt 
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az említett független és hatékony 

szabályozó hatóságok előmozdítása 

érekében. 

 

Módosítás  33 

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 

audiovizuális kereskedelmi közlemények. 

(37) A Bizottságnak lehetőséggel kell 

rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy 

bármely, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat és a videómegosztó 

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 következetes 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. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(38) Ezen irányelv nem érinti annak 

lehetőségét, hogy a tagállamok 

kötelezettségeket írjanak elő a közérdekű 

tartalmak fellelhetőségének és 

elérhetőségének biztosítására olyan 

(38) Ezen irányelv nem érinti annak 

lehetőségét, hogy a tagállamok 

intézkedéseket hozzanak a közérdekű 

tartalmak megkülönböztetésmentes 

fellelhetőségének és elérhetőségének 



 

PE589.291v03-00 28/64 AD\1113062HU.docx 

HU 

meghatározott közérdekű célkitűzések 

keretében, mint a médiapluralizmus, a 

szólásszabadság és a kulturális 

sokszínűség. Ilyen kötelezettségeket csak 

annyiban kell előírni, amennyiben 

szükségesek a tagállamok által az uniós 

joggal összhangban világosan 

meghatározott közérdekű célkitűzéseknek 

való megfeleléshez. E tekintetben a 

tagállamoknak többek között meg kell 

vizsgálniuk a piaci erőviszonyok 

alakulásának eredményével szembeni 

szabályozói beavatkozás szükségességét. 

Amennyiben a tagállamok fellelhetőségre 

vonatkozó szabályok bevezetéséről 

határoznak, csak arányos kötelezettségeket 

írhatnak elő a vállalkozások számára, 

jogszerű közpolitikai megfontolások 

érdekében. 

biztosítására olyan meghatározott 

közérdekű célkitűzések keretében, mint a 

médiapluralizmus, a szólásszabadság és a 

kulturális sokszínűség. Ilyen 

kötelezettségeket csak annyiban kell 

bevezetni, amennyiben szükségesek és 

arányosak a tagállamok által az uniós 

joggal összhangban világosan 

meghatározott közérdekű célkitűzéseknek 

való megfeleléshez. E tekintetben a 

tagállamoknak többek között meg kell 

vizsgálniuk a piaci erőviszonyok 

alakulásának eredményével szembeni 

szabályozói beavatkozás szükségességét. 

Amennyiben a tagállamok fellelhetőségre 

vonatkozó szabályok bevezetéséről 

határoznak, csak arányos intézkedéseket 

hozhatnak a vállalkozásokra vonatkozóan, 

jogszerű közpolitikai megfontolások 

érdekében. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38a) A fogyatékossággal élő 

személyeknek és az időseknek az Unió 

társadalmi és kulturális életében való 

részvételhez és az abba történő 

integrációhoz fűződő jogai 

elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az 

audiovizuális médiaszolgáltatások 

akadálymentes biztosításával. Ezért 

gondoskodni kell arról, hogy a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény általános elveivel 

összhangban a 2010/13/EU irányelv 

megfelelően kezelje és elősegítse az 

akadálymentesítést.  
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Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (38b) A hozzáférhetőség lehetővé 

tételének módjai magukban foglalják az 

olyan hozzáférési szolgáltatásokat, mint a 

jelbeszéd-tolmácsolás, a feliratozás a 

siketek és nagyothallók számára, a 

feliratok felolvasása, a hangos 

kísérőszöveg és a közérthető 

képernyőmenük, de nem korlátózódnak 

kizárólag ezekre. Az audiovizuális 

médiaszolgáltatóknak átlátható és 

proaktív módon kell javítaniuk az 

akadálymentesítési szolgáltatásokat a 

fogyatékossággal élő személyek és az 

idősek számára, és a műsortájékoztatóban 

és az elektronikus műsorújságban 

egyértelműen jelezniük kell, hogy e 

szolgáltatások rendelkezésre állnak, 

felsorolva és ismertetve a szolgáltatások 

akadálymentes funkcióinak használatát, 

valamint biztosítva, hogy minden 

fogyatékossággal élő személy számára 

akadálymentesen rendelkezésre álljanak. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (39a) A tagállami szinten végrehajtott 

minden ön- és társszabályozó intézkedés 

esetében maradéktalanul eleget kell tenni 

az Alapjogi Chartában, és különösen 

annak 52. cikkében foglalt 

kötelezettségeknek. 
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Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – aa 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 bocsátásával jár, amelyért a 

videómegosztó platform szolgáltatója nem 

tartozik szerkesztői felelősséggel; 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – aa pont – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii) a tárolt tartalom szervezését a 

szolgáltatás nyújtója határozza meg többek 

között automatikus úton vagy 

algoritmussal, különösen 

tárhelyszolgáltatás, megjelenítés, 

megjelölés és sorba rendezés révén; 

ii) a tárolt tartalom szervezését a 

szolgáltatás nyújtója határozza meg; 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – aa pont – iii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii) a szolgáltatás, illetve a szolgáltatás 

valamely elkülöníthető része azt az 

elsődleges célt szolgálja, hogy a 

közönséghez tájékoztatás, szórakoztatás 

vagy oktatás céljából műsorszámok és 

felhasználó által előállított videók jussanak 

iii) a szolgáltatás, illetve a szolgáltatás 

valamely része azt az elsődleges célt 

szolgálja, hogy a közönséghez tájékoztatás, 

szórakoztatás vagy oktatás céljából 

műsorszámok és felhasználó által 

előállított videók jussanak el; 
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el; 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

2010/13/EU irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Da. a szöveg a következő pontokkal 

egészül ki: 

 bb) „akadálymentesítési szolgáltatás”: 

az audiovizuális médiaszolgáltatás 

hozzáadott jellemzője, amely javítja a 

műsorszámok hozzáférhetőségét a 

csökkent képességű emberek, köztük a 

fogyatékossággal élő személyek számára. 

Az akadálymentesítési szolgáltatás 

magában foglalja a siketek és 

nagyothallók számára készült feliratokat, 

a hangzó kísérőszöveget, a hangos 

feliratokat vagy hangzó feliratokat és a 

jelnyelvi tolmácsolást; 

 bc) „feliratok siketek és nagyothallók 

számára”: a beszéd és nem beszéd jellegű 

hangzó információnak a médiatartalom 

megértéséhez szükséges szinkronizált, 

vizuális, szöveges alternatívái; 

 bd) „hangzó kísérőszöveg”: olyan 

kiegészítő, a párbeszéddel egybeszőtt 

hangos narratíva, amely leírja a program 

vizuális tartalmának azon fontos 

jellemzőit, amelyeket kizárólag a fő 

hangsávból nem lehet megérteni; 

 be) „hangos feliratok” vagy „hangzó 

feliratok”: a nemzeti nyelven hangosan 

felolvasott feliratok, amennyiben a 

hangzó beszéd eltérő nyelven van; 

 bf) „jelnyelvi tolmácsolás”: a beszéd 

és nem beszéd jellegű hangzó 

információnak a műsor megértéséhez 

szükséges, nemzeti jelnyelven történő 

egyidejű fordítása; 
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Indokolás 

Az akadálymentesítési követelmények ismételt bevezetéséhez kapcsolódó módosítás. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

2 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ha a médiaszolgáltató központi 

ügyintézésének helye az egyik tagállamban 

található, de az audiovizuális 

médiaszolgáltatással kapcsolatos 

szerkesztői döntéseket egy másik 

tagállamban hozzák, azt abban a 

tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, 

amelyikben az audiovizuális 

médiaszolgáltatással kapcsolatos 

tevékenységben közreműködő munkaerő 

többsége működik; 

b) ha a médiaszolgáltató központi 

ügyintézésének helye az egyik tagállamban 

található, de az audiovizuális 

médiaszolgáltatással kapcsolatos 

szerkesztői döntéseket egy másik 

tagállamban hozzák, azt abban a 

tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, 

amelyikben az audiovizuális 

médiaszolgáltatással kapcsolatos 

tevékenységben közreműködő munkaerő 

jelentős része működik. Ha az 

audiovizuális médiaszolgáltatással 

kapcsolatos tevékenység folytatásában 

közreműködő munkaerő jelentős része 

mindkét tagállamban működik, akkor a 

médiaszolgáltatót abban a tagállamban 

kell letelepedettnek tekinteni, amelyikben 

meghozzák az audiovizuális 

médiaszolgáltatással kapcsolatos 

tevékenység során a szerkesztő döntések 

többségét. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a 6. vagy a 12. cikket vagy 

mindkettőt nyilvánvalóan, súlyosan és 

komolyan megsérti; 

a) a 6., a 7. vagy a 12. cikket 

nyilvánvalóan, súlyosan és komolyan 

megsérti; 
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Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a jelen bekezdés b) pontja szerinti 

értesítést megelőző 12 hónap alatt a 

médiaszolgáltató az érintett tagállam 

álláspontja szerint legalább két ízben 

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

pontját; 

törölve 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a médiaszolgáltatások nyújtója a 

jelen bekezdés b) pontja szerint adott 

értesítés után legalább egyszer megsértette 

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

törölve 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 3 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e)  az értesítő tagállam tiszteletben 

tartotta az érintett médiaszolgáltató 

védelemhez való jogát, továbbá különösen 

lehetőséget adott számára, hogy az 

állítólagos jogsértésekről és a tagállam által 

kilátásba helyezett intézkedésekről kifejtse 

álláspontját. Az értesítő tagállam köteles 

ezeket a nézeteket a joghatósággal 

e) az értesítő tagállam tiszteletben 

tartotta az érintett médiaszolgáltató 

védelemhez való jogát, továbbá különösen 

lehetőséget adott számára, hogy az 

állítólagos jogsértésekről és a tagállam által 

kilátásba helyezett intézkedésekről a b) 

pontban előírt értesítéstől számított 15 

napon belül kifejtse álláspontját. Az 
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rendelkező tagállam álláspontjával együtt 

megfelelően figyelembe venni. 

értesítő tagállam köteles ezeket a nézeteket 

a joghatósággal rendelkező tagállam 

álláspontjával együtt megfelelően 

figyelembe venni. 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont  

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállam által a (2) és (3) 

bekezdésre tekintettel hozott 

intézkedésekről szóló értesítést követő 

három hónapon belül, továbbá az ERGA 

véleményének kikérését követően, a 

Bizottság határozatot hoz arról, hogy az 

intézkedések megfelelnek-e az uniós 

jognak. Ennek az időtartamnak a kezdő 

időpontja a teljes értesítés kézhezvétele 

utáni nap. Az értesítés akkor tekinthető 

teljesnek, ha az annak kézhezvételétől vagy 

a kért kiegészítő információk átvételétől 

számított három hónapon belül a Bizottság 

nem kér további információt. 

(4) A tagállam által a (2) és (3) 

bekezdésre tekintettel hozott 

intézkedésekről szóló értesítést követő két 

hónapon belül, továbbá az ERGA 

véleményének kikérését követően, a 

Bizottság határozatot hoz arról, hogy az 

intézkedések megfelelnek-e az uniós 

jognak. Ennek az időtartamnak a kezdő 

időpontja a teljes értesítés kézhezvétele 

utáni nap. Az értesítés akkor tekinthető 

teljesnek, ha az annak kézhezvételétől vagy 

a kért kiegészítő információk átvételétől 

számított két hónapon belül a Bizottság 

nem kér további információt. 

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 

ítéli, köteles az összes hiányzó információ 

pótlását kérni. A Bizottság köteles a 

tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre 

adott válasz átvételéről tájékoztatni. 

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 

ítéli, köteles egy alkalommal az összes 

hiányzó információ pótlását kérni. A 

Bizottság köteles a tagállamot a 

hiánypótlás iránti kérésre adott válasz 

átvételéről tájékoztatni. 

Ha a tagállam a Bizottság által 

meghatározott határidőre nem vagy 

hiányosan nyújtja be a kért információt, a 

Bizottság köteles határozatban kimondani, 

hogy a tagállam által a (2) bekezdés szerint 

meghozott intézkedések nem egyeztethetők 

össze az uniós joggal. Ha a Bizottság 

határozata szerint az intézkedések nem 

egyeztethetők össze az uniós joggal, a 

tagállam a tagállam köteles sürgősséggel 

megszüntetni a kérdéses intézkedéseket. 

Ha a tagállam a Bizottság által 

meghatározott határidőre nem vagy 

hiányosan nyújtja be a kért információt, a 

Bizottság köteles határozatban kimondani, 

hogy a tagállam által a (2) bekezdés szerint 

meghozott intézkedések nem egyeztethetők 

össze az uniós joggal. Ha a Bizottság 

határozata szerint az intézkedések nem 

egyeztethetők össze az uniós joggal, a 

tagállam köteles sürgősséggel, a bizottsági 

határozatot követő két héten belül 
megszüntetni a kérdéses intézkedéseket. 
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Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok sürgős esetekben 

eltérhetnek a (3) bekezdés b) és c) 

pontjában előírt feltételektől. Ebben az 

esetben a tagállam az intézkedésekről a 

lehető legrövidebb időn belül értesíti a 

Bizottságot és azon tagállamot, amelynek 

joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik, 

megjelölve azokat az okokat, amelyek 

miatt a tagállam az esetet olyan sürgősnek 

tekinti, hogy emiatt szükségesnek tartja a 

feltételektől való eltérést. 

(6) A tagállamok – amennyiben a 

médiaszolgáltató által kínált szolgáltatás 

súlyosan sérti a (2) bekezdés a), b), és c) 

pontjában megállapított feltételeket – 

sürgős esetekben eltérhetnek a (3) 

bekezdés b) és c) pontjában előírt 

feltételektől. Ebben az esetben a tagállam 

az intézkedésekről a lehető legrövidebb 

időn belül értesíti a Bizottságot és azon 

tagállamot, amelynek joghatósága alá a 

médiaszolgáltató tartozik, megjelölve 

azokat az okokat, amelyek miatt a tagállam 

az esetet olyan sürgősnek tekinti, hogy 

emiatt szükségesnek tartja a feltételektől 

való eltérést. 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2010/13/EU irányelv 

3 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállam a (6) bekezdésben 

említett eljáráshoz való lehetőségének 

sérelme nélkül a Bizottság a lehető 

legrövidebb időn belül megvizsgálja a 

közölt intézkedések uniós joggal való 

összeegyeztethetőségét. Ha arra a 

következtetésre jut, hogy az intézkedések 

összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, a 

Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy 

tartózkodjon a tervezett intézkedésektől, 

vagy sürgősen szüntesse meg azokat. 

(7) A tagállam a (6) bekezdésben 

említett eljáráshoz való lehetőségének 

sérelme nélkül a Bizottság a lehető 

legrövidebb időn belül megvizsgálja a 

közölt intézkedések uniós joggal való 

összeegyeztethetőségét. Ha arra a 

következtetésre jut, hogy az intézkedések 

összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, a 

Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy 

tartózkodjon a tervezett intézkedésektől, 

vagy a lehető legrövidebb időn belül 

sürgősen szüntesse meg azokat. 
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Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak továbbra is jogukban áll 

előírni, hogy a joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók az 5., 6., 6a., 9., 10., 11., 

12., 13., 16., 17., 19–26, a 30 és a 30a. 

cikkben rendelteknél részletesebb vagy 

szigorúbb szabályoknak feleljenek meg, 

feltéve, hogy e szabályok megfelelnek az 

uniós jognak. 

A tagállamoknak továbbra is jogukban áll 

előírni, hogy a joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók az 5., 6., 6a., 7., 9., 10., 

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

cikkben rendelteknél részletesebb vagy 

szigorúbb szabályoknak feleljenek meg, 

feltéve, hogy e szabályok megfelelnek az 

uniós jognak, továbbá nem tartalmaznak a 

szolgáltató állampolgárságához vagy 

székhelyéhez kapcsolódó megkülönböztető 

rendelkezéseket. 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont 

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a Bizottság, miután kikérte az 

ERGA véleményét, úgy határozott, hogy az 

intézkedések az uniós joggal 

összeegyeztethetőek, és különösen, hogy a 

(2) és (3) bekezdés szerint intézkedéseket 

hozó tagállam megállapításai kellően 

megalapozottak. 

c) a Bizottság, miután kikérte az 

ERGA véleményét, két hónapon belül úgy 

határozott, hogy az intézkedések az uniós 

joggal összeegyeztethetőek, és különösen, 

hogy a (2) és (3) bekezdés szerint 

intézkedéseket hozó tagállam 

megállapításai kellően megalapozottak. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont  

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság az (4) bekezdés a) 

pontjában említett értesítéstől számított 

három hónapon belül határoz. Ennek az 

időtartamnak a kezdő időpontja a teljes 

értesítés kézhezvétele utáni nap. A 

bejelentés akkor tekinthető teljesnek, ha 

annak kézhezvételétől vagy a kért 

kiegészítő információk átvételétől 

számított három hónapon belül, vagy a 

kért kiegészítő információk átvételétől 

számított két hónapon belül a Bizottság 

nem kér további információt. 

(5) A Bizottság az (4) bekezdés a) 

pontjában említett elektronikus és 

hivatalos értesítéstől számított két hónapon 

belül határoz. Ennek az időtartamnak a 

kezdő időpontja a teljes értesítés 

kézhezvétele utáni nap. A bejelentés akkor 

tekinthető teljesnek, ha annak 

kézhezvételétől vagy a kért kiegészítő 

információk átvételétől számított hat 

héten belül a Bizottság nem kér további 

információt. 

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 

ítéli, köteles az összes hiányzó információ 

pótlását kérni. A Bizottság köteles a 

tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre 

adott válasz átvételéről tájékoztatni. 

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 

ítéli, köteles egy alkalommal az összes 

hiányzó információ pótlását kérni. A 

Bizottság köteles a tagállamot a 

hiánypótlás iránti kérésre adott válasz 

átvételéről tájékoztatni. 

Ha a tagállam a Bizottság által 

meghatározott határidőre nem vagy 

hiányosan nyújtja be a kért információt, a 

Bizottság köteles határozatban kimondani, 

hogy a tagállam által a (3) bekezdés szerint 

meghozott intézkedések nem egyeztethetők 

össze az uniós joggal. Ha a Bizottság 

megállapítja, hogy az intézkedések 

összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, 

akkor az érintett tagállam köteles 

tartózkodni a kilátásba helyezett 

intézkedések meghozatalától. 

Ha a tagállam a Bizottság által 

meghatározott határidőre nem vagy 

hiányosan nyújtja be a kért információt, a 

Bizottság a meghatározott határidő 

leteltétől vagy a hiányos információ 

kézhezvételétől számított két héten belül 

köteles határozatban kimondani, hogy a 

tagállam által a (3) bekezdés szerint 

meghozott intézkedések nem egyeztethetők 

össze az uniós joggal. Amennyiben a 

Bizottság megállapítja, hogy az 

intézkedések összeegyeztethetetlenek az 

uniós joggal, akkor az érintett tagállam 

köteles tartózkodni a kilátásba helyezett 

intézkedések meghozatalától. 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont  

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok az ezen irányelv által 

összehangolt területeken a jogrendszerük 

(7) A tagállamok az ezen irányelv által 

összehangolt területeken a jogrendszerük 
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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. 

által lehetővé tett mértékben ösztönzik 

például a nemzeti szinten elfogadott 

magatartási kódexek révén létrejövő 

társszabályozási és/vagy önszabályozási 

rendszereket. Ezeket a kódexeket úgy kell 

kialakítani, hogy azokat az érintett 

tagállamok joghatósága területén 

tevékenykedő legfontosabb érdekeltek 

széles körben elfogadják. 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 

a tagállam joghatóságán belüli 
eredményes és arányos szankciókról. 

A kódexek aláírói kötelesek a Bizottság 

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

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

uniós magatartási kódextervezeteket, és a 

létező uniós magatartási kódexek 

módosításait vagy bővítéseit. 

A kódexek aláírói kötelesek a Bizottság 

részére tájékoztatás céljából benyújtani a 

6a. cikk (3), valamint a 9. cikk (2) és (4) 

bekezdésében említett uniós magatartási 

kódextervezeteket, és a létező uniós 

magatartási kódexek módosításait vagy 

bővítéseit. 

A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy 

véleményezze az ilyen kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

jogosult e kódexeket szükség szerint közzé 

tenni. 

A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy 

véleményezze az ilyen kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

adott esetben közzéteszi e kódexeket és 

felhívja rájuk a figyelmet. 

 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

2010/13/EU irányelv 

4 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Da. A cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(8a) Ezen irányelv nem érinti annak 

lehetőségét, hogy a tagállamok 

kötelezettségeket írjanak elő a közérdekű 

tartalmak elérhetőségének és megfelelő 
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hangsúlyának biztosítására olyan 

meghatározott közérdekű célkitűzések 

keretében, mint a tömegtájékoztatás 

sokszínűsége, a szólásszabadság és a 

kulturális sokszínűség.”; 

 

Módosítás  55 

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 és 

alkalmas 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. 

 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2010/13/EU irányelv 

6 a  cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamokat a médiatudatosság 

fejlesztésére ösztönzik, amely időtálló 

eszközként a gyermekek arra irányuló 

képességeinek fejlesztésére szolgál, hogy 

megértsék a tartalmak és a kereskedelmi 

közlemények közötti különbséget. 

Indokolás 

A gyermekek sok olyan tartalmat néznek, amelyek eredetileg nem feltétlenül nekik szólnak. A 
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médiatudatosság növelése egy megfelelő, jövőt álló eszköz, amely a gyermekek arra irányuló 

képességeinek fejlesztésére szolgál, hogy megértsék a tartalmak és a kereskedelmi 

közlemények közötti különbséget. 

 

Módosítás  57 

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 

magatartási kódexek kidolgozását. 

(3) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az 

Unióban mindenütt osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat. A Bizottságnak és 

az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat 

Szabályozó Hatóságok Európai 

Csoportjának (ERGA) közösen ki kell 

dolgoznia egy uniós magatartási kódexet. 

 

Módosítás  58 

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 intézkedéseket 

dolgoznak ki annak biztosítása érdekében, 

hogy a joghatóságuk alá tartozó 

médiaszolgáltatók által nyújtott 

médiaszolgáltatások fogyatékossággal 

élők számára is egyre inkább 

hozzáférhetővé váljanak. Ezeket az 

intézkedéseket az érintett érdekeltekkel, 

köztük a médiaszolgáltatókkal és a 

fogyatékossággal élők szervezeteivel 

konzultálva kell kidolgozni. 
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 (2) A Bizottság és az ERGA elősegíti a 

bevált gyakorlatok audiovizuális 

médiaszolgáltatók közötti cseréjét. 

 (3) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések részét képezi az az előírás, 

hogy a médiaszolgáltatóknak évente 

jelentést kell készíteniük a tagállamok 

számára a meghozott intézkedésekről és az 

a tekintetben elért eredményekről, hogy 

fokozatosan hozzáférhetőbbé tegyék 

szolgáltatásaikat a fogyatékossággal élő 

emberek számára. A tagállamok 

biztosítják, hogy ezeket az információkat 

nyilvánosan elérhetővé tegyék. 

 (4) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések arra ösztönzik a 

médiaszolgáltatókat, hogy dolgozzanak ki 

akadálymentesítési cselekvési terveket 

azzal kapcsolatban, hogy fokozatosan 

hozzáférhetőbbé tegyék szolgáltatásaikat a 

fogyatékossággal élő emberek számára, és 

hozzák ezeket nyilvánosságra. Ezeket a 

cselekvési terveket közölni kell a nemzeti 

szabályozó hatóságokkal. 

 (5) A tagállamok gondoskodnak róla, 

hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók 

által nyilvánosságra hozott vészhelyzeti 

információkat, köztük a természeti 

katasztrófákkal kapcsolatos nyilvános 

közleményeket és bejelentéseket – 

amennyiben megvalósítható – 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 

biztosítsák. 

 (6) A tagállamok gondoskodnak róla, 

hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók 

tartalombeszerzési, műsorkészítési és 

szerkesztői politikáik keretében 

törekedjenek a tartalomgyártók 

csomagjainak részét képező 

akadálymentesítési szolgáltatások 

nyújtására. 
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 (7) A tagállamok gondoskodnak róla, 

hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók a 

szolgáltatásnyújtáshoz használt 

honlapjukat, online alkalmazásaikat és 

mobilalapú szolgáltatásaikat, köztük 

mobilalkalmazásaikat a felhasználói 

észlelés, működtetés és megértés 

szempontjából következetes és megfelelő 

módon, továbbá olyan erőteljes módon 

tegyék hozzáférhetőbbé, amely 

előmozdítja a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal való átjárhatóságot. 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a. a (1) bekezdés c) pontjának ii. 

alpontja a következőképpen módosul: 

„ii. nem tartalmazhat, illetve 

támogathat a nemen, faji vagy etnikai 

származáson, nemzetiségen, valláson vagy 

meggyőződésen, fogyatékosságon, 

életkoron vagy szexuális irányultságon 

alapuló megkülönböztetést; 

„ii. nem tartalmazhat, illetve 

támogathat a nemen, fajon, színen, etnikai 

vagy társadalmi származáson, genetikai 

tulajdonságon, nyelven, valláson vagy 

meggyőződésen, politikai vagy más 

véleményen, nemzeti kisebbséghez 

tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, 

fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 

irányultságon alapuló megkülönböztetést; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32010L0013) 

Indokolás 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével összhangban. 

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – - a a pont (új) 
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2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -aa. A melléklet a következő ponttal 

egészül ki: 

 „(iva.) nem célozhat meg kiskorúakat;” 

 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -ab. az (1) bekezdés e) pontja a 

következőképpen módosul: 

e) az alkoholtartalmú italokra 

vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 

közlemény nem célozhat kifejezetten 

kiskorúakat, és nem bátoríthat az ilyen 

italok mértéktelen fogyasztására; 

e) az alkohol- vagy magas 

koffeintartalmú italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi közlemény 

nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, és 

nem bátoríthat az ilyen italok mértéktelen 

fogyasztására; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) 

Indokolás 

Az energiaitalok reklámozásának korlátozása. 

 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -ac. A melléklet a következő ponttal 

egészül ki: 

file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_HU/projects/FdR/1113/1113062/Part_2__1113062HU_2EJ/hu-HU/(http:/eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/%3furi=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_HU/projects/FdR/1113/1113062/Part_2__1113062HU_2EJ/hu-HU/(http:/eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/%3furi=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR)
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 „ga) tilos a gyermekműsorokat kísérő 

vagy azokban foglalt minden 

audiovizuális kereskedelmi közlemény.” 

 

Módosítás  63 

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 

a. a (2) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

„(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. 

 

Az ilyen kódexeknek hatékonyan kell 

csökkenteniük a kiskorúak kitettségét a 

magas só, cukor vagy zsírtartalmú, illetve 

a nemzeti vagy nemzetközi táplálkozástani 

iránymutatásokkal más okból ellentétes 

élelmiszerekre és italokra vonatkozó 

audiovizuális kereskedelmi 

közleményekkel szemben. Az ilyen 

kódexeknek elő kell írniuk, hogy az 

audiovizuális kereskedelmi közlemények 

nem hangsúlyozhatják az ilyen 

élelmiszerek és italok előnyös 

táplálkozástani tulajdonságait. 

 

A Bizottságnak és az ERGA-nak 

ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási 

rendszerekre vonatkozó bevált 

gyakorlatok cseréjét a teljes Unióban. 
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Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. ” 

 

Módosítás  64 

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 a társszabályozási és 

önszabályozási rendszerek, többek között a 
magatartási kódexek kidolgozását az 

alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem 

megfelelő audiovizuális kereskedelmi 

közleményeket illetően. A tagállamok 

bevált gyakorlatain alapuló ilyen 

kódexeknek hatékonyan kell csökkenteniük 

a kiskorúak kitettségét az alkoholtartalmú 

italokra vonatkozó audiovizuális 

kereskedelmi közleményekkel szemben. 

 

Módosítás  65 

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. Indokolt esetben, 

valamint a szubszidiaritás és az 

arányosság elvével összhangban a 

Bizottságnak meg kell fontolnia a 

tagállamokban alkalmazott bevált 

gyakorlatokon alapuló uniós magatartási 

kódexek kidolgozását. 

 



 

PE589.291v03-00 46/64 AD\1113062HU.docx 

HU 

Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a.  a szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „9a. cikk 

 A tagállamok szabadon megfelelő és 

megkülönböztetéstől mentes 

intézkedéseket hozhatnak annak 

biztosítása érdekében, hogy az általános 

érdekű audiovizuális médiaszolgáltatók 

megfelelő hangsúlyt kapjanak. Ezeknek 

az intézkedéseknek arányosnak kell 

lenniük, és eleget kell tenniük a 

tagállamok által az uniós joggal 

összhangban egyértelműen meghatározott 

általános célkitűzéseknek, mint amilyen a 

tömegtájékoztatás sokszínűsége, a 

szólásszabadság és a kulturális 

sokszínűség. 

 Ilyen intézkedéseket csak annyiban kell 

előírni, amennyiben szükségesek a 

tagállamok által az uniós joggal 

összhangban világosan meghatározott 

közérdekű célkitűzéseknek való 

megfeleléshez. E tekintetben a 

tagállamoknak többek között meg kell 

vizsgálniuk a piaci erőviszonyok 

alakulásának eredményével szembeni 

szabályozói beavatkozás szükségességét. 

Amennyiben a tagállamok fellelhetőségre 

vonatkozó szabályok bevezetéséről 

határoznak, csak arányos 

kötelezettségeket írhatnak elő a 

vállalkozások számára, jogszerű 

közpolitikai megfontolások érdekében.” 

 

Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 b pont (új) 
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2010/13/EU irányelv 

9 b cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11b. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „9a. cikk 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 

médiaszolgáltatók műsorait és 

szolgáltatásait azok hozzájárulása nélkül 

ne lehessen módosítani, például beúszó 

reklámokkal.” 

Indokolás 

A médiaszolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik felek nem módosíthatják a műsorokat és 

szolgáltatásokat. 

 

Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

2010/13/EU irányelv 

10 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) közvetlenül nem ösztönözhetik 

áruk vagy szolgáltatások megvásárlását 

vagy bérlését; 

b) nem ösztönözhetik áruk vagy 

szolgáltatások megvásárlását vagy 

bérlését;” 

 

Módosítás  69 

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 

(A magyar változatot nem érinti.)   
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fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a 

vallási műsorok illetve a gyermekműsorok 

kivételével. 

 

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2010/13/EU irányelv 

11 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b)  közvetlenül nem ösztönözhetik 

áruk vagy szolgáltatások megvásárlását 

vagy bérlését; 

b)  nem ösztönözhetik áruk vagy 

szolgáltatások megvásárlását vagy bérlését; 

 

Módosítás  71 

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 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, például az alkoholtartalmú 

italokkal vagy a szerencsejátékkal 

kapcsolatos reklámok, 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. 
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Módosítás  72 

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. 

A legkárosabb tartalmak esetén, például 

öncélú erőszak és pornográfia, a 

legszigorúbb intézkedéseket kell 

alkalmazni, úgymint titkosítás és hatékony 

szülői felügyelet, valamint az (1) 

bekezdésben említett intézkedések; 

 

Módosítás  73 

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, amennyiben 

megvalósítható, megfelelő eszközökkel 
biztosítaniuk kell, hogy azok a lekérhető 

audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók, akik a joghatóságuk alá 

tartoznak, legalább 20%-ban európai 

alkotásokat kínáljanak a katalógusukban. A 

pénzügyi hozzájárulásnak összhangban 

kell lennie az uniós joggal, különös 

tekintettel az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályokra, továbbá nem 

érintheti hátrányosan a fogyasztókat. 

 

Módosítás  74 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont  

2010/13/EU irányelv 

13  cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok megkövetelhetik 

azoktól a lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatóktól, akik a joghatóságuk alá 

tartoznak, hogy pénzügyileg járuljanak 

hozzá az európai alkotások készítéséhez, 

ideértve a tartalomra vonatkozó közvetlen 

befektetéseket valamint a nemzeti 

alapokhoz történő hozzájárulást. A 

tagállamok megkövetelhetik az ilyen 

pénzügyi hozzájárulást a lekérhető 

audiovizuális médiaszolgáltatásokat 

nyújtó azon szolgáltatóktól, amelyek az 

érintett tagállam területén lévő közönséget 

célozzák meg, de egy másik tagállamban 

rendelkeznek székhellyel. Ebben az 

esetben a pénzügyi hozzájárulás alapja 

csak a megcélzott tagállamban keletkezett 

bevétel lehet. Amennyiben a szolgáltatás 

székhelye szerinti tagállam pénzügyi 

hozzájárulást ír elő, figyelembe kell 

vennie minden olyan pénzügyi 

hozzájárulást, amelyet a megcélzott 

tagállamok vetnek ki. A pénzügyi 

hozzájárulásnak összhangban kell lennie 

az uniós joggal, különös tekintettel az 

állami támogatásokra vonatkozó 

szabályokra. 

(2) A tagállamok megkövetelhetik a 

joghatóságuk alatt létrehozott, lekérhető 

audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatóktól, hogy pénzügyileg 

járuljanak hozzá az európai alkotások 

készítéséhez, ideértve a tartalomra 

vonatkozó közvetlen befektetéseket 

valamint a nemzeti alapokhoz történő 

hozzájárulást. 

 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 

2010/13/EU irányelv 

13 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Bizottság a Kreatív Európa 

médiaprogram keretében megfelelő és 

földrajzilag diverzifikált finanszírozást 

biztosít a kreatív tartalmak határon 

átnyúló terjesztésének támogatásához, 

ideértve az európai audiovizuális 

alkotások digitális forgalmazásának 
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javítását és a kreatív tartalmakhoz 

kapcsolódó innovatív finanszírozási 

modellek fejlesztését is. 

 

Módosítás  76 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

14  cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 15a. a 14. cikk (1) bekezdése a 

következőképpen módosul: 

„(1) Minden tagállam hozhat intézkedést 

az uniós joggal összhangban annak 

biztosítására, hogy a joghatósága alá 

tartozó műsorszolgáltatók kizárólagos 

alapon ne közvetíthessenek az adott 

tagállam számára társadalmi szempontból 

kiemelten jelentős eseményeket oly 

módon, hogy az adott tagállamban a 

közönség jelentős részét kizárják az ilyen 

események élőben vagy későbbi közvetítés 

útján, szabadon hozzáférhető 

televízióadásban való követésének 

lehetőségéből. Ha így jár el, az érintett 

tagállam jegyzéket készít azokról a 

meghatározott nemzeti vagy nem nemzeti 

eseményekről, amelyeket társadalmi 

szempontból kiemelkedő jelentőségűnek 

tart. Erről egyértelmű és átlátható módon 

és megfelelő időben gondoskodik. Ennek 

során az érintett tagállam azt is 

meghatározza, hogy az ilyen események 

teljes vagy részleges élő közvetítésben 

kerüljenek műsorra, vagy amennyiben ez 

objektív közérdekű okokból szükséges 

vagy megfelelő, teljes vagy részleges 

későbbi közvetítésre kerüljön sor.” 

„(1) Minden tagállam hozhat intézkedést 

az uniós joggal összhangban annak 

biztosítására, hogy a joghatósága alá 

tartozó műsorszolgáltatók kizárólagos 

alapon ne közvetíthessenek az adott 

tagállam számára társadalmi szempontból 

kiemelten jelentős eseményeket oly 

módon, hogy az adott tagállamban a 

közönség jelentős részét kizárják az ilyen 

események élőben vagy későbbi közvetítés 

útján, szabadon hozzáférhető 

televízióadásban való követésének 

lehetőségéből. A tagállamok a 

joghatóságuk alá tartozó 

műsorszolgáltatók számára szintén 

előírják, hogy e társadalmi szempontból 

kiemelten jelentős eseményeket a 

korlátozott képességű személyek, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

számára is hozzáférhető módon 

közvetítsék. Ha így jár el, az érintett 

tagállam jegyzéket készít azokról a 

meghatározott nemzeti vagy nem nemzeti 

eseményekről, amelyeket társadalmi 

szempontból kiemelkedő jelentőségűnek 

tart. Erről egyértelmű és átlátható módon 

és megfelelő időben gondoskodik. Ennek 

során az érintett tagállam azt is 

meghatározza, hogy az ilyen események 

teljes vagy részleges élő közvetítésben 

kerüljenek műsorra, vagy amennyiben ez 

objektív közérdekű okokból szükséges 
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vagy megfelelő, teljes vagy részleges 

későbbi közvetítésre kerüljön sor.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) 

Indokolás 

A 7. cikkben foglalt akadálymentesítési követelmények ismételt bevezetéséhez kapcsolódó 

módosítás. 

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont 

2010/13/EU irányelv 

20  cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 

vásárlással minden egyes, műsorrend 

szerinti, legalább 20 perc hosszúságú 

időszakban egyszer szakítható meg. 

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 

vásárlással minden egyes, műsorrend 

szerinti, legalább 30 perc hosszúságú 

időszakban egyszer szakítható meg. A 

vallási szertartások vagy gyermekműsorok 

nem szakíthatók meg televíziós reklámmal 

vagy televíziós vásárlással. 

 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

22 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 16a. A 22. cikk a következőképpen 

módosul: 

„Az alkoholtartalmú italok televíziós 

hirdetése és televíziós vásárlási műsorai 

„Az alkohol- és magas koffeintartalmú 

italok televíziós hirdetése és televíziós 

vásárlási műsorai megfelelnek a következő 
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megfelelnek a következő kritériumoknak:  kritériumoknak: 

a) nem szólhat kifejezetten 

kiskorúaknak, illetve különösen nem 

ábrázolhat kiskorúakat ezen italok 

fogyasztása közben;  

a) nem szólhat kifejezetten 

kiskorúaknak, illetve különösen nem 

ábrázolhat kiskorúakat ezen italok 

fogyasztása közben; 

b) nem kapcsolhatja össze az 

alkoholtartalmú italok fogyasztását a jobb 

fizikai teljesítménnyel, vagy 

járművezetéssel; 

b) nem kapcsolhatja össze az alkohol- 

vagy magas koffeintartalmú italok 

fogyasztását a jobb fizikai teljesítménnyel, 

vagy járművezetéssel; 

c) nem keltheti azt a benyomást, hogy 

az alkoholtartalmú italok fogyasztása 

hozzájárul a társadalmi vagy szexuális 

sikerhez; 

c) nem keltheti azt a benyomást, hogy 

az alkohol- vagy a magas koffeintartalmú 

italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi 

vagy szexuális sikerhez; 

d) nem állíthatja, hogy az 

alkoholtartalmú italoknak gyógyászati 

tulajdonsága van, illetve serkentő, nyugtató 

hatású, illetve a személyes konfliktusok 

megoldásának eszköze; 

d) nem állíthatja, hogy az alkohol- 

vagy a magas koffeintartalmú italoknak 

gyógyászati tulajdonsága van, illetve 

serkentő, nyugtató hatású, illetve a 

személyes konfliktusok megoldásának 

eszköze; 

e) nem ösztönözhet az 

alkohotartalmú italok mértéktelen 

fogyasztására, és nem tüntetheti fel negatív 

fényben az önmegtartóztatást, illetve 

önmérsékletet; 

e) nem ösztönözhet az alkohol- vagy a 

magas koffeintartalmú italok mértéktelen 

fogyasztására, és nem tüntetheti fel negatív 

fényben az önmegtartóztatást, illetve 

önmérsékletet; 

f) nem hangsúlyozhatja a magas 

alkoholtartalmat az italok pozitív 

minőségi jellemzőjeként. 

f) nem hangsúlyozhatja a magas 

alkohol- vagy koffeintartalmat az italok 

pozitív minőségi jellemzőjeként. 

Indokolás 

Az energiaitalok reklámozásának korlátozása. 

 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont  

2010/13/EU irányelv 

23  cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A televíziós reklámbejátszások és a 

televíziós vásárlási bejátszások napi aránya 

7:00 és 23:00 óra között nem haladhatja 

meg a 20 %-ot. 

(1) A televíziós reklámbejátszások és a 

televíziós vásárlási bejátszások napi aránya 

egész órától egész óráig tartó időtartamon 

belül nem haladhatja meg a 20%-ot. 
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Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont 

2010/13/EU irányelv 

23  cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdést nem kell 

alkalmazni: 

törölve 

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.”;  

 

Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A VIII. fejezetet el kell hagyni; törölve 

Indokolás 

E módosítása célja a 2010/13/EU irányelv 27. cikkének visszaállítása, amely fontos 

intézkedéseket tartalmaz a kiskorúak televíziós műsorsugárzás során való védelmét illetően. 

 

Módosítás  82 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont  

2010/13/EU irányelv 

28 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. (1) A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. 
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cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

meghozzák a megfelelő intézkedéseket az 

alábbiak érdekében: 

cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak 

ösztönözniük és biztosítaniuk kell, hogy a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 

meghozzák a megfelelő intézkedéseket az 

alábbiak érdekében: 

a) a kiskorúak védelme a fizikai, 

szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros 

tartalmaktól; 

a) a kiskorúak védelme a fizikai vagy 

szellemi fejlődésükre káros tartalmaktól; 

b) minden polgár védelme az olyan 

tartalomtól, amely a nem, faj, bőrszín, 

vallás, származás illetve nemzeti vagy 

etnikai hovatartozás alapján meghatározott 

személyek csoportjával vagy ilyen csoport 

valamely tagjával szemben erőszakra vagy 

gyűlöletre uszít. 

b) minden polgár védelme az olyan 

tartalomtól, amely a nem, faj, szín,vallás 

vagy meggyőződés, fogyatékosság, 

származás, nemzeti, etnikai vagy 

társadalmi hovatartozás, genetikai 

tulajdonság, nyelv, politikai vagy más 

vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 

vagyoni helyzet, születés, életkor vagy 

szexuális irányultság alapján 

meghatározott személyek csoportjával 

vagy ilyen csoport valamely tagjával 

szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít. 

 ba) a gyermekek egészségtelen 

élelmiszerekre és italokra vonatkozó 

reklámokkal szembeni kitettségének 

korlátozása a videómegosztó 

platformokon. 

(2) Azt, hogy mi minősül megfelelő 

intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 

a kérdéses tartalom jellege, az általa 

potenciálisan okozott ártalom, a védendő 

személyek tulajdonságai, illetve a 

veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 

fényében kell eldönteni, ideértve a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, a 

tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő 

felhasználók és a nyilvánosság jogos 

érdekeit is. 

 

Az intézkedéseknek adott esetben az 

alábbiakra kell kiterjednie: 

(2) Az intézkedések adott esetben az 

alábbiakra terjedhetnek ki: 

a)  a videómegosztó 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. 

a)  a videómegosztó platform 

szolgáltatója általános szerződési 

feltételeiben rögzíteni kell és meg kell 

határozni a felhasználok jogait és 

kötelezettségeit az (1) bekezdés b) 

pontjában hivatkozott erőszakra és 

gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 

fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 
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illetve a 12. cikkel; káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. 

illetve a 12. cikkel, valamint a (4) 

bekezdésben említett, tagállami szabályozó 

hatóságok által kibocsátott 

iránymutatásokkal; 

b)  olyan mechanizmusok kialakítása 

és üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok felhasználói 

bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett 

videomegosztóplatform-szolgáltató 
számára a platformján tárolt, az (1) 

bekezdésben hivatkozott tartalmat; 

b)  olyan felhasználóbarát 

mechanizmusok kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videómegosztó platformok felhasználói 

bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett 

videómegosztóplatform-szolgáltató 
számára a platformján tárolt, az (1) 

bekezdésben hivatkozott tartalmat; 

c)  életkor-ellenőrző rendszerek 

kialakítása és üzemeltetése a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

c)  életkor-ellenőrző rendszerek vagy 

egyéb technikai intézkedések kialakítása és 

üzemeltetése a videómegosztó platformok 

felhasználói számára azon ismert 

tartalmakkal kapcsolatban, amelyek 

károsíthatják a kiskorúak fizikai vagy 

értelmi fejlődését; 

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 a 

videomegosztó platformok felhasználói 

számára az (1) bekezdésben hivatkozott 

tartalom minősítését; 

e)  szülői felügyeleti rendszerek 

biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 

értelmi vagy erkölcsi fejlődését; 

e)  szülői felügyeleti rendszerek 

biztosítása azon tartalmak tekintetében, 

amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai 

és értelmi fejlődését; 

f)  olyan rendszerek kialakítása és 

üzemeltetése, amelyek segítségével a 

videomegosztó platformok 

visszajelezhetnek a videomegosztó 

platformok felhasználóinak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

f)  olyan átlátható, könnyen kezelhető 

és hatékony rendszerek és eljárások 

kialakítása és üzemeltetése, amelyek 

segítségével a videómegosztó platformok 

kezelhetik és megoldhatják a 

videómegosztó platformok felhasználói 

által felvetett problémákat, illetve adott 

esetben tájékoztathatnak a (b) pontban 

hivatkozott bejelentések vagy jelölések 

nyomán meghozott intézkedésekről. 

 A tagállamok – miután a tartalom 

jogszerűtlenségéről tudomást vagy 

ismereteket szereztek – arra ösztönzik a 

videómegosztó platformokat, hogy 

azonnal lépjenek fel az illegális tartalmak 

eltávolítása vagy a tartalmakhoz való 

hozzáférés letiltása érdekében, 
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összhangban a 2000/31/EK irányelvvel. 

 (2a) Azt, hogy mi minősül megfelelő 

intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 

a kérdéses tartalom jellege, az általa 

potenciálisan okozott ártalom, a védendő 

személyek tulajdonságai, illetve a 

veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 

fényében kell eldönteni, ideértve a 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, a 

tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő 

felhasználók és a nyilvánosság jogos 

érdekeit, valamint a véleménynyilvánítás 

szabadságának és az információszabadság 

védelmét is. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk 

(7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 

hivatkozott intézkedések végrehajtása 

érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk 

(7) bekezdésében hivatkozott 

társszabályozást. 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videomegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések megfelelőségének a 

felméréséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk 

a videómegosztóplatform-szolgáltatók által 

a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 

intézkedések átláthatóságának, 

szükségességének, hatékonyságának és 

helyénvalóságának felméréséhez és 

jelentéséhez szükséges mechanizmusokat. 

E feladat végrehajtásával a tagállamoknak 

a 30. cikknek megfelelően kijelölt 

hatóságokat kell megbízniuk. A 

tagállamoknak rendelkezésre kell 

bocsátaniuk az annak biztosításához 

szükséges iránymutatásokat, hogy a 

meghozott intézkedések tiszteletben 

tartsák a véleménynyilvánítás szabadságát 

és a felhasználók tájékoztatásának 

szükségességét. Ezen iránymutatásokat az 

ERGA-val és a Bizottsággal 

együttműködve lehetne kidolgozni. 

(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 

(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 
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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. 

tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó 

uniós jogszabályokat, így adott esetben a 

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

vagy a 2011/93/EU irányelv 25. cikkében 

meghatározottakat. 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

olyan panasztételi és jogorvoslati 

mechanizmusok meglétét, amelyek 

segítségével a felhasználó és a 

videomegosztó platform szolgáltatója 

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

bekezdésben hivatkozott megfelelő 

intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 

felmerülő jogvitákat. 

 

(7) A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videomegosztóplatform-

szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 

a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 

legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 

Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 

segítenie az Uniós magatartási kódexek 

kidolgozását. 

(7)  A Bizottság és az ERGA arra 

ösztönzi a videómegosztóplatform-

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. 

(8) A videomegosztóplatform-

szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 

az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 

képviselő szervezeteknek be kell 

nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 

magatartási kódexek tervezetét, illetve a 

meglévő Uniós magatartási kódexek 

módosításait. A Bizottság felkérheti az 

ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 

magatartási kódexek tervezeteit, 

módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára. 

(8) A videómegosztóplatform-

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 (4) bekezdésben említett 

iránymutatásokkal összhangban. A 

Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy 

véleményezze az ilyen magatartási 

kódexek tervezeteit, módosításait vagy 

bővítéseit. A Bizottságnak megfelelő 

tájékoztatást kell nyújtania az ilyen 

magatartási kódexekről a nyilvánosság 

számára, előmozdítva a bevált 

gyakorlatokat. 

 

Módosítás  83 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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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 

videomegosztóplatform-szolgáltatók, 

 a)  amelyeknek ugyanakkor vagy az 

anyavállalata vagy egy leányvállalata a 

területükön letelepedett, vagy amelyek egy 

csoport tagjai, illetve amennyiben a 

csoport egy másik tagja a területükön 

letelepedett, 

 b)  amelyek egy másik tagállam 

területén telepedtek le, de az ő területükön 

található közönséget célozzák meg, a 

2000/31/EK irányelv 3. cikk (1) bekezdése 

értelmében a saját területükön letelepedett 

szolgáltatónak minősüljenek. 

 

Módosítás  84 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A második albekezdés alkalmazásában, 

amennyiben több, különböző tagállamban 

letelepedett leányvállalat van, vagy 

amennyiben a csoportnak több, különböző 

tagállamban letelepedett tagja van, az 

érintett tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a szolgáltató kijelölje, hogy a 

tagállamok közül melyikben minősül 

letelepedettnek. 

A második albekezdés alkalmazásában, 

amennyiben több, különböző tagállamban 

letelepedett leányvállalat van, vagy 

amennyiben a csoportnak több, különböző 

tagállamban letelepedett tagja van, azt úgy 

kell tekinteni, mint amely abban a 

tagállamban rendelkezik székhellyel, ahol 

a munkaerő többsége dolgozik. 
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Indokolás 

Amennyiben a videómegosztóplatform-szolgáltatóknak lehetőségük lenne eldönteni, hogy ezen 

irányelv értelmében melyik tagállamot tekintsék a székhelyük szerinti tagállamnak, az 

aránytalan lenne, mivel lehetővé tenné a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum 

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

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

Unióban. 

 

Módosítás  85 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

a területükön letelepedett 

videomegosztóplatform-szolgáltatók 
listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 

2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) 

bekezdésében, illetve az (1) bekezdésben 

rögzített kritériumokat. A tagállamok 

kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti 

listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy 

az illetékes független szabályozó 

hatóságok hozzáférjenek ehhez az 

információhoz. 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 

a területükön letelepedett vagy ott 

letelepedettnek tekintett 

videómegosztóplatform-szolgáltatók 
listáját, és a joghatóságukat megalapozó, a 

3. cikk (1) bekezdésében rögzített 

kritériumokat. A tagállamok kötelesek 

rendszeresen frissíteni a fenti listát. A 

Bizottság gondoskodik róla, hogy az 

illetékes független szabályozó hatóságok 

hozzáférjenek ehhez az információhoz. 

 

Módosítás  86 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont 

2010/13/EU irányelv 

28 b cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

érintett tagállamok nem értenek egyet 

abban, melyiküknek van joghatósága, 

kötelesek az ügyet indokolatlan késedelem 

nélkül a Bizottság tudomására hozni. A 

Bizottság jogosult az ERGA-tól az ügyben 

állásfoglalást kérni, amelynek határideje 
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a kérelem beérkezésétől számított tizenöt 

munkanap. 

Indokolás 

Mivel a videomegosztóplatform-szolgáltatók célközönsége rendszerint az egész Unió területét 

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

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

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

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

 

Módosítás  87 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 

megfelelő végrehajtó hatáskörökkel 

rendelkezzenek a feladataik hatékony 

ellátásához. 

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 

megfelelő végrehajtó hatáskörökkel és 

erőforrásokkal rendelkezzenek a feladataik 

hatékony ellátásához. 

 

Módosítás  88 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságok a 7. 

cikkben említett akadálymentesítési 

kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás és 

panaszkezelés céljából kijelölnek egy 

egyedüli, nyilvánosan elérhető 

kapcsolattartó pontot. 
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Módosítás  89 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont 

2010/13/EU irányelv 

30  cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik önálló éves költségvetéssel 

rendelkezzenek. A költségvetést 

nyilvánosságra kell hozni. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 

megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk 

bízott feladatok ellátásához, illetve az 

ERGA-ban való aktív részvételhez és 

hozzájáruláshoz. 

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a független nemzeti szabályozó 

hatóságaik önálló éves költségvetéssel 

rendelkezzenek. A költségvetést 

nyilvánosságra kell hozni. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 

elegendő pénzügyi és humán erőforrással 

rendelkezzenek a rájuk bízott feladatok 

ellátásához, illetve az ERGA-ban való 

aktív részvételhez és hozzájáruláshoz. 

 

Módosítás  90 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2010/13/EU irányelv 

30 a cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) együttműködik a tagjaival és ellátja 

őket az ezen irányelv alkalmazásához 

szükséges információkkal, különös 

tekintettel a 3. és a 4. cikkre; 

d) együttműködik a tagjaival és ellátja 

őket az ezen irányelv alkalmazásához 

szükséges információkkal, különös 

tekintettel a 3., a 4. és 7. cikkre; 

 

Módosítás  91 

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 

e) a Bizottság felkérésére véleményt 

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

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, a 

gyűlöletkeltésre, a tömegtájékoztatás 

sokszínűségére, valamint a 

véleménynyilvánítás szabadságának és az 

információszabadság védelmére.”; 
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