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MÓDOSÍTÁS: 

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

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A digitális technológiák és az 

internet fejlődése átalakította a televízió- és 

rádióműsorok terjesztését és az azokhoz 

való hozzáférést. A felhasználók egyre 

inkább elvárják, hogy a televízió- és 

rádióműsorokhoz – a hagyományos 

csatornákat, úgymint a műholdas és 

vezetékes szolgáltatásokat, illetve immár 

az online szolgáltatásokat is felhasználva – 

élőben és lekérés útján is 

hozzáférhessenek. A műsorszolgáltató 

szervezetek ezért saját televízió- és 

rádióműsoraik sugárzásán túl egyre inkább 

kínálnak a műsorszolgáltatásukat 

kiegészítő online szolgáltatásokat, például 

párhuzamos sugárzást (simulcasting) és 

utólagos megtekintést. A továbbközvetítő 

szolgáltatások üzemeltetői, amelyek a 

televízió- és rádióműsorok sugárzását 

csomagokba állítják össze és az eredeti 

műsorközvetítéssel egyidejűleg, 

változatlanul és teljes terjedelmében 

szolgáltatják a felhasználóknak, a 

továbbközvetítés olyan különböző 

technikáit alkalmazzák, mint a vezetékes, 

műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-

alapú hálózatok vagy mobilhálózatok, 

illetve a nyílt internet. A felhasználók – 

egyebek mellett az Európai Unió nyelvi 

kisebbségeinek tagjai, valamint a 

származási tagállamuktól eltérő 

tagállamban élők – részéről növekszik az 

igény a nem csupán a saját tagállamukból, 

hanem az Európai Unió más tagállamaiból 

származó televízió- és rádióműsorokhoz 

(2) A digitális technológiák és az 

internet fejlődése átalakította a televízió- és 

rádióműsorok terjesztését és az azokhoz 

való hozzáférést. A felhasználók egyre 

inkább elvárják, hogy a televízió- és 

rádióműsorokhoz – a hagyományos 

csatornákat, úgymint a műholdas és 

vezetékes szolgáltatásokat, illetve immár 

az online szolgáltatásokat is felhasználva – 

élőben és lekérés útján is 

hozzáférhessenek. A műsorszolgáltató 

szervezetek ezért saját televízió- és 

rádióműsoraik sugárzásán túl egyre inkább 

kínálnak a műsorszolgáltatásukat 

kiegészítő online szolgáltatásokat, például 

párhuzamos sugárzást (simulcasting) és 

utólagos megtekintést. A továbbközvetítő 

szolgáltatások üzemeltetői, amelyek a 

televízió- és rádióműsorok sugárzását 

csomagokba állítják össze és az eredeti 

műsorközvetítéssel egyidejűleg, 

változatlanul és teljes terjedelmében 

szolgáltatják a felhasználóknak, a 

továbbközvetítés olyan különböző 

technikáit alkalmazzák, mint a vezetékes, 

műholdas, digitális földfelszíni, zárt IP-

alapú hálózatok vagy mobilhálózatok, 

illetve a nyílt internet. A felhasználók – 

egyebek mellett az Európai Unió nyelvi 

kisebbségeinek tagjai, valamint a 

származási tagállamuktól eltérő 

tagállamban élők – részéről növekszik az 

igény a nem csupán a saját tagállamukból, 

hanem az Európai Unió más tagállamaiból 

származó televízió- és rádióműsorokhoz 
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való hozzáférés iránt. való hozzáférés iránt, ideértve az utólagos 

megtekintési szolgáltatásokat is. A 

növekvő kereslet pozitív fejlemény, és a 

földrajzi alapon történő korlátozásnak 

nem lenne szabad alapbeállításnak lennie 

az Európai Unióban létrehozott és online 

terjesztett audiovizuális tartalmak 

esetében. Ugyanakkor az európai 

tartalmakra vonatkozó területi 

finanszírozási modell elengedhetetlen az 

európai audiovizuális médiaágazat 

sikeréhez. 

 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A továbbközvetítő szolgáltatások 

üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több 

olyan programot kínálnak, amelyek a 

továbbközvetített televízió- és 

rádióműsorok keretében sok alkotást és 

egyéb védett tartalmat felhasználnak, 

nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a 

szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a 

szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán 

jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata 

is fennáll, hogy a jogosultak alkotásait és 

egyéb védett tartalmakat felhatalmazás 

vagy díjfizetés nélkül felhasználják. 

(4) A továbbközvetítő szolgáltatások 

üzemeltetőinek, amelyek rendszerint több 

olyan programot kínálnak, amelyek a 

továbbközvetített televízió- és 

rádióműsorok keretében sok alkotást és 

egyéb védett tartalmat felhasználnak, 

nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a 

szükséges engedélyek beszerzéséhez, így a 

szerzői jogi engedélyeztetés kapcsán 

jelentős terhet viselnek. Annak a kockázata 

is fennáll, hogy a jogosultak alkotásait és 

egyéb védett tartalmakat felhatalmazás 

vagy megfelelő díjfizetés nélkül 

felhasználják. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó 

kiegészítő online szolgáltatások azok a 

műsorszolgáltató szervezetek által kínált 

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó 

kiegészítő online szolgáltatások a 

műsorszolgáltató szervezetek által kínált 
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szolgáltatások, amelyek kapcsolata a 

műsorszolgáltatással egyértelmű, és 

annak alá vannak rendelve. Ide tartoznak 

a televízió- és rádióműsorokhoz lineáris 

módon, a közvetítéssel egyidejűleg 

hozzáférést biztosító szolgáltatások, 

valamint a közvetítést követően 

meghatározott időtartamon belül a 

műsorszolgáltató szervezet által korábban 

sugárzott televízió- és rádióműsorokhoz 

való hozzáférést biztosító szolgáltatások 

(úgynevezett utólagos megtekintési 

szolgáltatások). Ezenkívül a kiegészítő 

online szolgáltatások közé tartoznak még 

azok a szolgáltatások, amelyek a 

műsorszolgáltató szervezetek által 

sugárzott televízió- és rádióműsorokat 

gazdagító vagy más módon kibővítő 

anyaghoz biztosítanak hozzáférést, ideértve 

a vonatkozó műsor tartalmának előzetes 

megtekintését, kiterjesztését, kiegészítését 

és véleményezését is. A televízió- vagy 

rádióműsor részét képező egyéni 

alkotásokhoz vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását 

nem szabad kiegészítő online 

szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen a 

műsorszolgáltatástól függetlenül 

alkotásokhoz vagy egyéb védett 

tartalmakhoz biztosított hozzáférés, 

például az egyéni zenei vagy audiovizuális 

alkotásokhoz, zenei albumokhoz vagy 

videókhoz hozzáférést nyújtó 

szolgáltatások nem tartoznak a kiegészítő 

online szolgáltatás meghatározása alá. 

szolgáltatások, ezek közé tartoznak a 

televízió- és rádióműsorokhoz lineáris 

módon, a közvetítéssel egyidejűleg 

hozzáférést biztosító szolgáltatások, 

valamint a műsorszolgáltató szervezet által 

közvetített televízió- és rádióműsorokhoz a 

közvetítést legfeljebb egy hónappal 

megelőző, azzal egyidejű, vagy azt követő 
hozzáférést biztosító nem lineáris 

szolgáltatások (úgynevezett online 

közvetítések és utólagos megtekintési 

szolgáltatások). Ezenkívül az online 

szolgáltatások közé tartoznak még azok a 

szolgáltatások, amelyek a műsorszolgáltató 

szervezetek által sugárzott televízió- és 

rádióműsorokat gazdagító vagy más 

módon kibővítő anyaghoz biztosítanak 

hozzáférést, ideértve a vonatkozó műsor 

tartalmának előzetes megtekintését, 

kiterjesztését, kiegészítését és 

véleményezését is, valamint amelyek az 

eredetileg az online környezetre előállított 

anyagokhoz biztosítanak hozzáférést. A 

televízió- vagy rádióműsor részét képező 

egyéni alkotásokhoz vagy egyéb védett 

tartalmakhoz való hozzáférés biztosítását 

nem szabad kiegészítő online 

szolgáltatásnak tekinteni. Hasonlóképpen 

az albumokhoz vagy videókhoz 

hozzáférést nyújtó szolgáltatások nem 

tartoznak a kiegészítő online szolgáltatás 

meghatározása alá. 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Mivel a kiegészítő online 

szolgáltatások nyújtását, az azokhoz való 

hozzáférést, illetve azok használatát 

kizárólag abban a tagállamban 

megtörténtnek kell tekinteni, ahol a 

(10) Mivel a kiegészítő online 

szolgáltatások nyújtását, az azokhoz való 

hozzáférést, illetve azok használatát 

kizárólag abban a tagállamban 

megtörténtnek kell tekinteni, ahol a 
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műsorszolgáltató szervezet elsődleges 

telephelye van, miközben az adott 

kiegészítő online szolgáltatás valójában 

határokon átnyúló módon, más 

tagállamokban is nyújtható, szükséges 

biztosítani azt, hogy a kérdéses, jogdíjként 

fizetendő összeg kiszámításakor a felek 

vegyék figyelembe a kiegészítő online 

szolgáltatás minden vonatkozását, ideértve 

a szolgáltatás jellemzőit, a közönséget, 

ideértve a közönséget abban a tagállamban, 

ahol a műsorszolgáltató szervezet 

elsődleges telephelye van és más olyan 

tagállamokban is, ahol a kiegészítő online 

szolgáltatáshoz hozzáférnek és azt 

használják, valamint a nyelvi változatot. 

műsorszolgáltató szervezet elsődleges 

telephelye van, miközben az adott 

kiegészítő online szolgáltatás valójában 

határokon átnyúló módon, más 

tagállamokban is nyújtható, szükséges 

biztosítani azt, hogy a kérdéses, jogdíjként 

fizetendő megfelelő összeg kiszámításakor 

a felek vegyék figyelembe a kiegészítő 

online szolgáltatás minden vonatkozását, 

ideértve a szolgáltatás jellemzőit, a 

tényleges és potenciális közönséget, 

ideértve a közönséget abban a tagállamban, 

ahol a műsorszolgáltató szervezet 

elsődleges telephelye van és más olyan 

tagállamokban is, ahol a kiegészítő online 

szolgáltatáshoz hozzáférnek és azt 

használják, valamint az összes elérhető 

nyelvi változatot és feliratozott változatot. 

A díjfizetésnek továbbá észszerű arányban 

kell állnia a nyújtott szolgáltatás 

gazdasági értékével. 

 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A szerződési szabadság elvén 

keresztül továbbra is lehetőség nyílik az e 

rendeletben meghatározott származási 

ország elve által érintett jogok 

hasznosításának korlátozására, különösen a 

közvetítések egyes technikai eszközeit és 

egyes nyelvi változatokat illetően, feltéve, 

hogy a jogok hasznosításának ilyen jellegű 

esetleges korlátozása az uniós joggal 

összhangban történik. 

(11) Fontos emlékeztetni arra, hogy a 

szerződési szabadság elvén keresztül 

továbbra is lehetőség nyílik az e 

rendeletben meghatározott származási 

ország elve által érintett jogok 

hasznosításának korlátozására, ahogy a 

93/83/EGK irányelv végrehajtása is 

mutatja, különösen a közvetítések egyes 

technikai eszközeit vagy egyes nyelvi 

változatokat, és bizonyos szerződések 

jellegét és teljesítését illetően, feltéve, hogy 

a jogok hasznosításának ilyen jellegű 

esetleges korlátozása a nemzeti és uniós 

joggal összhangban történik. 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Ahogy az Európai Unió Bírósága 

is megerősítette, lehetséges a 

jogtulajdonosok számára, hogy megfelelő 

díjazásban részesüljenek alkotásaik vagy 

más tartalmak hasznosítása után, az 

EUMSZ 101. cikkének megfelelően. 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) Ez a rendelet, összhangban a 

szerződési szabadság elvével, nem gátolja 

a meglévő engedélyezési modellek – 

köztük a területi engedélyezés – 

alkalmazását, és nem érinti a szerzői jogi 

szerződésekben meghatározott megfelelő 

díjazásra vonatkozó érvényben lévő 

nemzeti rendelkezéseket, valamint a 

továbbközvetítésre valamely tagállamon 

belül vonatkozó jelenlegi kollektív 

jogkezelési megoldásokat. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A műholdas, digitális földfelszíni, 

zárt IP-alapú, mobil- és hasonló 

hálózatokon kínált továbbközvetítési 

szolgáltatások üzemeltetői olyan 

szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a 

(12) A műholdas, digitális földfelszíni, 

zárt vagy nyílt IP-alapú, mobil- és hasonló 

hálózatokon kínált továbbközvetítési 

szolgáltatások üzemeltetői olyan 

szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a 
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vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások 

üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal 

egyenértékűek, amikor a másik tagállamból 

származó, a nyilvánosság általi vételre 

szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti 

közvetítését egyidejűleg, változatlanul és 

teljes terjedelmében közvetítik tovább, 

feltéve, hogy az eredeti közvetítés 

vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül 

adott esetben műholdas, de nem online, és 

a nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért 

ezeknek e rendelet hatálya alá kell 

tartozniuk és részesülniük kell a kötelező 

kollektív jogkezelést bevezető 

mechanizmusból. A nyílt interneten kínált 

továbbközvetítési szolgáltatásokat ki kell 

zárni e rendelet hatálya alól, mivel 

azoknak a szolgáltatásoknak eltérő 

jellemzőik vannak. Nem kapcsolódnak 

semmilyen konkrét infrastruktúrához, és 

például a vezetékes vagy a zárt IP-alapú 

hálózatokkal összehasonlításban 

korlátozottan képesek egy ellenőrzött 

környezetet biztosítani. 

vezetékes továbbközvetítési szolgáltatások 

üzemeltetői által nyújtott szolgáltatásokkal 

egyenértékűek, amikor a másik tagállamból 

származó, a nyilvánosság általi vételre 

szánt televízió- vagy rádióműsor eredeti 

közvetítését egyidejűleg, változatlanul és 

teljes terjedelmében közvetítik tovább, 

feltéve, hogy az eredeti közvetítés 

vezetékes vagy vezeték nélküli – ezen 

belül adott esetben műholdas – és a 

nyilvánosság általi vételre szánták. Ezért 

ezeknek e rendelet hatálya alá kell 

tartozniuk és részesülniük kell a kötelező 

kollektív jogkezelést bevezető 

mechanizmusból. Mind a zárt 

hálózatokon, mind a nyílt interneten kínált 

IP-alapú továbbközvetítési 

szolgáltatásoknak e rendelet hatálya alá 

kell tartozniuk, és részesülniük kell a 

kötelező kollektív jogkezelést bevezető 

mechanizmus előnyeiből, amennyiben a 

zárt hálózatokéhoz hasonlítható 

ellenőrzött környezetet biztosítanak és 

előfizetők vagy regisztrált felhasználók 

egyértelműen azonosítható felhasználói 

körét tudják felmutatni. Ahhoz, hogy a 

fogyasztói várakozásoknak megfelelően az 

(EU) 2017/... európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1a által létrehozott 

mechanizmus révén lehetővé váljon e 

szolgáltatásoknak a lakóhely szerinti 

tagállamon belüli, valamint azon kívüli 

hordozhatósága, elengedhetetlen, hogy a 

fenti szolgáltatásokat a mechanizmus 

hatásköre alá vonják. 

 __________________ 

 1a Az online tartalomszolgáltatások 

határokon átnyúló hordozhatóságának a 

belső piacon történő biztosításáról szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslat, (2015/0284(COD)). 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Ahhoz, hogy a műholdas, digitális 

földfelszíni, zárt IP-alapú, mobil- és 

hasonló hálózatokon kínált 

továbbközvetítési szolgáltatások 

üzemeltetőnek jogbiztonsága biztosított 

legyen, valamint a nemzeti jogban az ilyen 

továbbközvetítési szolgáltatásokkal 

kapcsolatban tapasztalható különbségek 

elháríthatóak legyenek, a 93/83/EGK 

irányelvben meghatározott, vezetékes 

továbbközvetítésre alkalmazandó 

szabályokhoz hasonló szabályokat kell 

alkalmazni. Az említett irányelvben 

meghatározott szabályok magukban 

foglalják a kötelezettséget, hogy az 

engedélynek a továbbközvetítő 

szolgáltatások üzemeltetői számára történő 

megadására vagy visszautasítására 

vonatkozó jogot kollektív jogkezelő 

szervezeten keresztül kell gyakorolni. 

Mindez nem sérti a 2014/26/EU 

irányelvet18 és különösen az irányelv azon 

rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a 

kollektív jogkezelő szervezet 

kiválasztásával kapcsolatos jogaira 

vonatkoznak. 

(13) Ahhoz, hogy a műholdas, digitális 

földfelszíni, zárt IP-alapú, nyílt interneten, 

mobil- és hasonló hálózatokon – 

amennyiben biztosított az ellenőrzött 

környezet és egy azonosítható felhasználói 

kör – , kínált továbbközvetítési 

szolgáltatások üzemeltetőnek 

jogbiztonsága biztosított legyen, valamint a 

nemzeti jogban az ilyen továbbközvetítési 

szolgáltatásokkal kapcsolatban 

tapasztalható különbségek elháríthatóak 

legyenek, a 93/83/EGK irányelvben 

meghatározott, vezetékes 

továbbközvetítésre alkalmazandó 

szabályokhoz hasonló szabályokat kell 

alkalmazni. Az említett irányelvben 

meghatározott szabályok magukban 

foglalják a kötelezettséget, hogy az 

engedélynek a továbbközvetítő 

szolgáltatások üzemeltetői számára történő 

megadására vagy visszautasítására 

vonatkozó jogot kollektív jogkezelő 

szervezeten keresztül kell gyakorolni. 

Mindez nem sérti a 2014/26/EU 

irányelvet18 és különösen az irányelv azon 

rendelkezéseit, amelyek a jogosultaknak a 

kollektív jogkezelő szervezet 

kiválasztásával kapcsolatos jogaira 

vonatkoznak. 

__________________ __________________ 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. február 26-i 2014/26/EU irányelve a 

szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó 

közös jogkezelésről és a zeneművek belső 

piacon történő online felhasználásának 

több területre kiterjedő hatályú 

engedélyezéséről, HL L 84., 2014.3.20. 

72–98. o. 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. február 26-i 2014/26/EU irányelve a 

szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó 

közös jogkezelésről és a zeneművek belső 

piacon történő online felhasználásának 

több területre kiterjedő hatályú 

engedélyezéséről, HL L 84., 2014.3.20. 

72–98. o. 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

 (13a) Azokra a forgalmazókra, mint pl. a 

kábelszervezetek vagy a platformok 

szolgáltatói, amelyek közvetlen betáplálás 

révén műsorhordozó jeleket fognak a 

nyilvánosság általi vételre, ki kell 

terjedniük a kötelező kollektív 

jogkezelésről ebben a rendeletben 

meghatározott rendelkezéseknek, még 

abban az esetben is, amennyiben nem 

került sor a nyilvánossághoz közvetítésre 

a jeleknek a forgalmazó általi közvetítését 

megelőzően. A forgalmazóknak ezért 

engedélyt kell szerezniük az érintett 

jogosultaktól az ilyen cselekményekben 

való részvételükre vonatkozóan, amelyek a 

kötelező kollektív jogkezelés hatálya alá 

tartoznak. A „közvetlen betáplálás” 

fogalma technikai kifejezés arra a konkrét 

helyzetre, amelyben a kábelszervezetek 

vagy egyéb platformok szolgáltatói a 

továbbított jelet közvetlenül a 

műsorszolgáltatók területéről vagy zárt 

magánhálózaton keresztül kapják, így ez a 

továbbított jel nem kerül a nyilvánosság 

általi vétel céljából közvetítésre azt 

megelőzően, hogy a jelet kapó szolgáltató 

azt közvetítené. Ebben a helyzetben, amely 

általában egy tagállamon belül áll fenn, a 

műsorhordozó jelet csak egyetlen, 

kizárólagos alkalommal közvetítik a 

nyilvánossághoz. Ez az egyértelműsítés 

fontos a nyilvánossághoz közvetítés 

értelmezésével kapcsolatos további 

nehézségek elkerülése érdekében, amelyek 

a továbbközvetítés kérdésén túli 

következményekkel járnának. 

 

Módosítás   11 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) A szerzői jogok és szerzői joggal 
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szomszédos jogok alkalmazása bizonyos 

esetekben számos területi alapon 

meghatározott nemzeti jogra oszlik, 

különböző jogosultakkal és bizonyos 

esetekben különböző entitások által 

gyakorolva. Ezért szükség van egy 

kollektív jogkezelő szervezetek által kezelt 

adatbázisra, hogy könnyebbé váljon a 

jogtulajdonosok azonosítása, valamint az 

engedélyezési megállapodások kötése a 

műsorszolgáltató szervezetek és a 

továbbközvetítő szolgáltatások üzemeltetői 

számára. 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak megakadályozására, hogy a 

származási ország elvének alkalmazását a 

kiegészítő online szolgáltatás nyújtása, 

valamint a kiegészítő online 

szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy 

annak használata szempontjából fontos 

szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos 

jogok gyakorlására vonatkozó meglévő 

megállapodások időtartamának 

meghosszabbításával kiterjesszék, a 

származási ország elvét a meglévő 

megállapodásokra is alkalmazni kell, de 

egy átmeneti idővel. 

törölve 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 

Európai Unió Alapjogi Chartája által 

elismert alapvető jogokat és szem előtt 

tartja az abban rögzített elveket. Miközben 

a jogosultak jogainak gyakorlásába való 

(16) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 

Európai Unió Alapjogi Chartája által 

elismert alapvető jogokat és szem előtt 

tartja az abban rögzített elveket. Miközben 

a jogosultak jogainak gyakorlásába való 
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beavatkozás lehet, ha a kötelező kollektív 

jogkezelést előírják a továbbközvetítési 

szolgáltatások vonatkozásában a 

nyilvánossághoz közvetítés jogának 

gyakorlásához, ezt a feltételt meghatározott 

szolgáltatásokra, célzottan és – e jogok 

engedélyeztetésének megkönnyítésén 

keresztül – a televízió- és rádióműsorok 

határokon átnyúló szélesebb körű 

terjesztésének lehetővé tétele érdekében 

szükséges előírni. 

beavatkozás lehet, ha a kötelező kollektív 

jogkezelést előírják a továbbközvetítési 

szolgáltatások vonatkozásában a 

nyilvánossághoz közvetítés jogának 

gyakorlásához, ezt a feltételt meghatározott 

szolgáltatásokra, célzottan és – e jogok 

engedélyeztetésének megkönnyítésén 

keresztül – a televízió- és rádióműsorok 

határokon átnyúló szélesebb körű 

terjesztésének lehetővé tétele érdekében 

szükséges előírni. E rendelet nem érinti a 

jogkezelésre, így a kiterjesztett hatályú 

közös engedélyezésre, a képviselet vagy az 

átruházás törvényes vélelmére, a közös 

jogkezelésre, vagy hasonló 

rendelkezésekre, valamint ezek 

kombinációjára vonatkozó meglévő és 

jövőbeni tagállami rendelkezéseket. 

 

Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Miután a rendelet már hatályban 

volt egy bizonyos ideig, el kell végezni 

annak felülvizsgálatát többek között annak 

értékelése érdekében, hogy az európai 

fogyasztók és az Európai Unió kulturális 

sokszínűsége javára milyen mértékben nőtt 

a kiegészítő online szolgáltatások 

határokon átnyúló nyújtása. 

(18) A minőségi jogalkotás elveivel 

összhangban, miután a rendelet már 

hatályban volt egy bizonyos ideig, el kell 

végezni annak felülvizsgálatát a rendelet 

hatásának, és főként annak értékelése 

érdekében, hogy az európai fogyasztók és 

az Európai Unió kulturális sokszínűsége 

javára milyen mértékben nőtt a kiegészítő 

online szolgáltatások határokon átnyúló 

nyújtása. Ezt a felülvizsgálatot adott 

esetben össze kell hangolni az online 

videotékák tartalmának a határokon 

átnyúló hozzáférhetőségének javítására 

irányuló, a 2017/... európai parlamenti és 

tanácsi irányelv1a 10. cikkében foglalt 

rendelkezésekkel, egy vitarendezési 

mechanizmus formájában. Amennyiben 

ez a mechanizmus nem vezet jelentős 

javuláshoz a lekérhető videoszolgáltatást 

nyújtó platformok tartalmának határokon 

átnyúló hozzáférhetősége terén, akkor 

mérlegelni kell e szolgáltatásoknak az e 
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rendelet hatálya alá vonását. 

 _________________ 

 1a Javaslat a digitális egységes piacon a 

szerzői jogról szóló európai parlamenti és 

a tanácsi irányelvre, COM(2016)0593. 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „kiegészítő online szolgáltatás”: a 

következőkből álló online szolgáltatás: a 

műsorszolgáltató szervezet által vagy 

annak ellenőrzése és felelőssége mellett a 

nyilvánosság számára rádió- vagy 

televízióműsornak a műsorszolgáltató 

szervezet általi közvetítéssel egyidejűleg 

vagy azt követően meghatározott ideig 

történő hozzáférhetővé tétele, valamint a 

műsorszolgáltató szervezet által vagy 

részére készített bármilyen, az említett 

közvetítést kiegészítő anyagnak a 

hozzáférhetővé tétele; 

a) „kiegészítő online szolgáltatás”: a 

következőkből álló online szolgáltatás: a 

műsorszolgáltató szervezet által vagy 

annak ellenőrzése és felelőssége mellett a 

nyilvánosság számára a műsorszolgáltató 

szervezet által (akár koprodukcióban) 

vagy részére készített rádió- vagy 

televízióműsornak a műsorszolgáltató 

szervezet általi közvetítést legfejlebb egy 

hónappal megelőzően, azzal egyidejűleg, 

az alatt vagy azt követően meghatározott 

ideig történő hozzáférhetővé tétele, 

valamint a műsorszolgáltató szervezet által 

(akár koprodukcióban) vagy részére 

készített bármilyen, az említett közvetítést 

kiegészítő anyagnak a hozzáférhetővé 

tétele; 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK 

irányelvben meghatározott vezetékes 

továbbközvetítést, illetve az (EU) 

2015/2120 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben meghatározott internet-

hozzáférési szolgáltatás útján biztosított 

továbbközvetítést kivéve egy másik 

tagállamból származó, a nyilvánosság általi 

b) „továbbközvetítés”: a 93/83/EGK 

irányelvben meghatározott vezetékes 

továbbközvetítést kivéve egy másik 

tagállamból származó, a nyilvánosság általi 

vételre szánt televízió- vagy rádióműsor 

vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül 

adott esetben műholdas eredeti 

közvetítésének változatlan, teljes 
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vételre szánt televízió- vagy rádióműsor 

vezetékes vagy vezeték nélküli, ezen belül 

adott esetben műholdas, de nem online 

eredeti közvetítésének egyidejű, 

változatlan és teljes terjedelmű, a 

nyilvánosság általi vételre szánt 

továbbközvetítése, feltéve, hogy a 

továbbközvetítést az eredeti közvetítést 

végző műsorszolgáltató szervezettől vagy 

attól a szervezettől eltérő fél végzi, 

amelynek az ellenőrzése és felelőssége 

mellett a szóban forgó közvetítést 

végezték. 

terjedelmű, ellenőrzött környezetben 

történő, a nyilvánosság általi vételre szánt 

továbbközvetítése, feltéve, hogy a 

továbbközvetítést az eredeti közvetítést 

végző műsorszolgáltató szervezettől vagy 

attól a szervezettől eltérő fél végzi, 

amelynek az ellenőrzése és felelőssége 

mellett a szóban forgó közvetítést 

végezték. 

__________________  

1Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2120 rendelete 

a nyílt internet-hozzáférés 

megteremtéséhez szükséges intézkedések 

meghozataláról, továbbá az egyetemes 

szolgáltatásról, valamint az elektronikus 

hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK 

irányelv és az Unión belüli nyilvános 

mobilhírközlő hálózatok közötti 

barangolásról (roaming) szóló 

531/2012/EU rendelet módosításáról, HL 

L 310., 2015.11.26., 1. o. 

 

 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „Közvetlen betáplálás”: két vagy 

többlépcsős eljárás, melynek során a 

műsorszolgáltató szervezetek „ponttól 

pontig” történő közvetítést végeznek egy 

magánvonalon keresztül a forgalmazó 

felé oly módon, hogy a műsorhordozó 

jeleket a nagyközönség ne foghassa a 

közvetítés során, és a forgalmazó ezeket a 
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műsorokat a nagyközönség számára 

változatlanul és teljes terjedelmükben, 

vezetékes, mikrohullámú rendszeres, 

műholdas, digitális földfelszíni, IP-alapú 

vagy hasonló hálózatokon keresztül 

kínálja megtekintésre vagy 

meghallgatásra. 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Műsorszolgáltató szervezetek által 

vagy az ellenőrzésük és felelősségük 

mellett nyújtott kiegészítő online 

szolgáltatás során történő nyilvánossághoz 

közvetítési és hozzáférhetővé tételi 

cselekményeket, valamint a kiegészítő 

online szolgáltatás nyújtásához, az ahhoz 

való hozzáféréshez vagy annak 

használatához szükséges többszörözési 

cselekményeket az ezen cselekmények 

szempontjából fontos szerzői jogok és 

szerzői joggal szomszédos jogok 

gyakorlása céljából úgy kell tekinteni, 

hogy kizárólag abban a tagállamban kerül 

sor rájuk, amelyben a műsorszolgáltató 

szervezet elsődleges telephelye található. 

(1) A kizárólagos jogok átruházási 

lehetőségének sérelme nélkül a 

műsorszolgáltató szervezetek által vagy az 

ellenőrzésük és felelősségük mellett 

nyújtott kiegészítő online szolgáltatás 

során történő nyilvánossághoz közvetítési 

és hozzáférhetővé tételi cselekményeket, 

valamint a kiegészítő online szolgáltatás 

nyújtásához, az ahhoz való hozzáféréshez 

vagy annak használatához szükséges 

többszörözési cselekményeket az ezen 

cselekmények szempontjából fontos 

szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos 

jogok gyakorlása céljából úgy kell 

tekinteni, hogy kizárólag abban a 

tagállamban kerül sor rájuk, amelyben a 

műsorszolgáltató szervezet elsődleges 

telephelye található. E szerzői jog és 

szomszédos jogok gyakorlásával 

kapcsolatos bármely vita az említett 

tagállam joghatósága alá tartozik. 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amikor a felek az (1) bekezdésben 

meghatározott származási ország elvének 

hatálya alá tartozó jogokért fizetendő 

(2) Amikor a felek az (1) bekezdésben 

meghatározott származási ország elvének 

hatálya alá tartozó jogokért fizetendő 
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összeget megállapítják, figyelembe veszik 

a kiegészítő online szolgáltatás valamennyi 

vonatkozását, mint például a kiegészítő 

online szolgáltatás jellemzőit, a közönséget 

és a nyelvi változatot. 

megfelelő összeget megállapítják, 

figyelembe veszik a kiegészítő online 

szolgáltatás valamennyi vonatkozását, mint 

például a kiegészítő online szolgáltatás 

jellemzőit, a műsorszolgáltató szervezet 

elsődleges telephelye szerinti tagállam 

vagy bármely más érintett tagállam 

potenciális közönségét, továbbá az összes 
nyelvi és feliratos változatot. 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az (1)–(5) bekezdések a közvetlen 

betáplálás eseteire is érvényesek az 1. cikk 

(ba) pontjában meghatározottak szerint. 

 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A kollektív jogkezelő 

szervezeteknek működtetniük kell egy 

adatbázist, amely a szerzői jogok és szerzői 

joggal szomszédos jogok alkalmazásához 

kapcsolódó információkat biztosít, 

ideértve a jogtulajdonosra, a felhasználás 

típusára, a területre és az időtartamra 

vonatkozó információkat. 
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