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Gianni De Michelis
a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós m
űsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló
89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Irányelvre vonatkozó javaslat (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 25
(1A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1a) A 89/552/EGK irányelv 
felülvizsgálatának a globális piacon az 
audiovizuális médiaszolgáltatások
iparágában főként a változás 
megteremtésére és a verseny fokozására 
kell irányulnia. A lisszaboni stratégiával 
összhangban egy liberálisabb és egyszerűbb 
szabályozási keret ösztönözni fogja a
gazdasági növekedést, a munkahely-
teremtést és az innovációt.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 26
(2A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2a) A médiaszabadság és -pluralizmus a 
szólás- és információs szabadság teljes 
tiszteletben tartásának előfeltétele, és az 
Emberi Jogok Európai Bírósága elismeri, 
hogy az államoknak kötelességük védeni a 
médiapluralizmust, és – adott esetben –
megtenni az annak biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. it

Indokolás

A módosítás azon az elven alapul, hogy a média egyszerre kulturális és gazdasági termék, 
valamint hogy ennélfogva az irányelvnek figyelembe kell vennie mindkét aspektust, amint azt 
a vonatkozó, jelenlegi jogszabályok is teszik.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 27
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS



AM\622816HU.doc 3/101 PE 376.424v01-00

Külső fordítás

HU

(3) Az audiovizuális médiapiacok társadalmi, 
demokratikus és kulturális jelentősége 
indokolttá teszi e szolgáltatások külön 
szabályozását.

(3) Az audiovizuális médiapiacok társadalmi, 
demokratikus, oktatási és kulturális jelent
ősége, továbbá az egyszersmind kulturális 
és gazdasági terméket képező audiovizuális 
szolgáltatások sajátos jellege indokolttá
teszi e szolgáltatások külön szabályozását
annak érdekében, hogy fenntartsák 
különösen az Európai Unió alapjogi 
chartájában, az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló európai 
egyezményben és az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének a polgári és politikai 
jogokról szóló nemzetközi 
egyezségokmányában szereplő alapvető
szabadságokat és jogokat, valamint hogy 
biztosítsák a kiskorúak és a veszélyeztetett 
vagy fogyatékkal élő személyek védelmét.

Or. fr

Indokolás

Az audiovizuális szolgáltatásokat mind piaci értékük, mind pedig kulturális értékük szerint is 
figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Módosítás: 28
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(3) Az audiovizuális médiapiacok társadalmi, 
demokratikus és kulturális jelentősége 
indokolttá teszi e szolgáltatások külön 
szabályozását.

(3) Az audiovizuális médiapiacok társadalmi, 
demokratikus és kulturális jelentősége 
indokolttá teszi e szolgáltatások külön 
szabályozását; mivel a médiának eszközt 
kell biztosítania a polgárok számára, hogy 
kritikusan értékeljék és értelmezzék a 
valóságot, valamint hogy megfelelőbben 
használják ki az egyre növekvő
mennyiségben rájuk zúduló információt, 
amint azt az Európa Tanács 1466(2000) sz. 
ajánlása is megerősíti; mivel továbbá, 
amint megfelelően szabályozzák ezeket a 
szolgáltatásokat, a polgároknak meg kell 
tudniuk választani a legmegfelelőbb médiát 
és kommunikációtípust, és ezáltal 
megszerezni az információs és 
szólásszabadságuk teljes gyakorlásának 
eszközeit.

Or. it

Indokolás

A javasolt új szöveg azon az elven alapul, hogy a média egyszerre kulturális és gazdasági 
termék, valamint hogy ennélfogva az irányelvnek figyelembe kell vennie mindkét aspektust.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 29
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) Az audiovizuális médiapiacok társadalmi, 
demokratikus és kulturális jelentősége 
indokolttá teszi e szolgáltatások külön 
szabályozását.

(3) Az audiovizuális médiapiacok és az 
általuk a társadalmak számára közvetített 
tartalom, a demokrácia és kultúra jelent
ősége indokolttá teszi olyan különös 
szabályok e szolgáltatásokra történő
alkalmazását, amelyek mindenekelőtt az 
információs médiában – azok valamennyi 
különféle formájában – meglévő
pluralizmus megóvására és fokozására 
irányulnak.

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 30
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) Az audiovizuális médiapiacok társadalmi, 
demokratikus és kulturális jelentősége 
indokolttá teszi e szolgáltatások külön 
szabályozását.

(3) Az audiovizuális médiapiacok társadalmi, 
demokratikus és kulturális jelentősége 
indokolttá teszi e szolgáltatások korlátozott, 
külön szabályozását, de csak amennyiben ez 
feltétlenül nélkülözhetetlen.

Or. en

Indokolás

A versenyképesség érdekében az audiovizuális médiaszolgáltatásokat nem szabad 
szabályozásokkal túlterheltté tenni.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 31
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(4) A hagyományos audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások a Közösség 
szempontjából a foglalkoztatás jelentős lehet
őségeit hordozzák magukban különösen a kis- 
és középvállalkozások körében, és serkentik 
a gazdasági növekedést és a beruházásokat.

(4) A hagyományos audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások a Közösség 
szempontjából a foglalkoztatás jelentős lehet
őségeit hordozzák magukban különösen a kis- 
és középvállalkozások körében, és serkentik 
a gazdasági növekedést és a beruházásokat. 
Az audiovizuális szolgáltatásokhoz való m
űszaki hozzáférés mindenki – különösen a 
lakosság veszélyeztetett rétegei, mint 
például a fogyatékkal élő személyek és az id
ősek – számára történő megkönnyítése 
segíteni fog az ágazat dinamikussá és 
versenyképessé tételében. Az ezt elismerő
cégek támogatása nem csak az integráció
célkitűzését fogja szolgálni, hanem a 
kutatás és foglalkoztatás előmozdítására 
irányuló célkitűzést is.

Or. fr

Indokolás

Az  EU-ban a növekvő számú idősödő népesség és a fogyatékkal élő személyek nagy száma azt 
jelenti, hogy a programokhoz való hozzáférést szociális és gazdasági szempontból is meg kell 
vizsgálni.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 32
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(4) A hagyományos audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások a Közösség 
szempontjából a foglalkoztatás jelentős lehet
őségeit hordozzák magukban különösen a kis- 
és középvállalkozások körében, és serkentik 
a gazdasági növekedést és a beruházásokat.

(4) A hagyományos audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások a Közösség 
szempontjából a foglalkoztatás jelentős lehet
őségeit hordozzák magukban különösen a kis- 
és középvállalkozások körében, és serkentik 
a gazdasági növekedést és a beruházásokat. 
Ennek az irányelvnek – elhamarkodott és 
korlátozó jogi rendelkezésekkel – nem 
szabad megakadályoznia az új 
szolgáltatások kifejlesztését.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgált irányelvnek inkább ösztönöznie, semmint akadályoznia kell az új audiovizuális 
szolgáltatások kifejlesztését.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 33
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
kínáló európai vállalatok a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások szabályozása
tekintetében bizonytalan jogi környezetben 
és egyenlőtlen versenyfeltételek között m
űködnek, ezért mind a versenytorzulások 
felszámolása, mind a jogbiztonság növelése 
érdekében legalább alapvető szinten 
minden audiovizuális médiaszolgáltatásra 
összehangolt szabályokat kell előírni.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen a területen nincs jogbizonytalanság. A lekérhető szolgáltatásokat az e-kereskedelemi 
irányelv [(18) preambulumbekezdés] és más autonóm rendszerek [16. cikk (2) bekezdés] már 
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kifejezetten szabályozzák. Ez a javaslat homályos fogalmakat használ, és valójában nagyobb 
mértékű jogi bizonytalanságot teremt.

A Bizottság hatásvizsgálata nem bizonyította megfelelően sem azt, hogy a nemlineáris 
szolgáltatások tekintetében a versenyfeltételek egyenlőtlenek, sem pedig azt, hogy megfelelő el
őnyök származnának a költségek ellensúlyozására irányuló harmonizációból. Mindenesetre az 
„egyenlőtlen” versenyfeltételek versenyjogi, nem pedig olyan kérdések, amelyeket belsőpiaci 
alapú megoldással kellene megoldani, és ez ennélfogva nem indokolja felvételüket egy, az 
egységes piacra vonatkozó irányelvbe.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 34
5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
kínáló európai vállalatok a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások szabályozása 
tekintetében bizonytalan jogi környezetben és 
egyenlőtlen versenyfeltételek között m
űködnek, ezért mind a versenytorzulások 
felszámolása, mind a jogbiztonság növelése 
érdekében legalább alapvető szinten minden 
audiovizuális médiaszolgáltatásra 
összehangolt szabályokat kell előírni.

(5) Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
kínáló európai vállalatok a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások – ugyanazon piacra 
tartozó – szabályozása tekintetében 
bizonytalan jogi környezetben és egyenlőtlen 
versenyfeltételek között működnek. Ezért
mind a versenytorzulások felszámolása, mind 
a jogbiztonság növelése érdekében legalább 
alapvető szinten minden audiovizuális 
médiaszolgáltatásra az ezen irányelvvel 
szabályozott, összehangolt szabályokat kell 
előírni. Az irányelv új, kiterjesztett 
hatáskörének ezért ki kell terjednie a 
nemlineáris médiaszolgáltatások azon 
típusaira, amelyek a 89/552/EGK tanácsi 
irányelvvel (a határok nélküli 
televíziózásról szóló irányelv) már 
szabályozott tartalmat és programokat 
kínálnak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 35
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(5) Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
kínáló európai vállalatok a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások szabályozása 
tekintetében bizonytalan jogi környezetben és 
egyenlőtlen versenyfeltételek között m
űködnek, ezért mind a versenytorzulások 
felszámolása, mind a jogbiztonság növelése 
érdekében legalább alapvető szinten minden 
audiovizuális médiaszolgáltatásra 
összehangolt szabályokat kell előírni.

(5) Mivel a tagállamok által az új 
audiovizuális médiaszolgáltatások
tekintetében bevezetett saját szabályok az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokat kínáló
európai vállalatok számára a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások szabályozása 
tekintetében bizonytalan jogi környezethez és 
egyenlőtlen versenyfeltételekhez
vezethetnek, mind a versenytorzulások 
felszámolása, mind a jogbiztonság növelése 
érdekében az iparágban elsőrendű, alapvető
szabályként a származási ország elvét kell el
őírni.

Or. en

Indokolás

Megkérdőjelezhető, hogy valóban létezik-e a bizonytalan jogi környezet, mivel a lekérhető
szolgáltatásokat az e-kereskedelmi irányelv szabályozza. Ezen túlmenően mind ebben az 
irányelvben, mind pedig az e-kereskedelmi irányelvben szereplő származási ország elve 
nyújtja azt a leglényegesebb jogbiztonságot a szolgáltatók számára, amely lehetővé teszi 
számukra a határokon átnyúló működést.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 36
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
kínáló európai vállalatok a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások szabályozása 
tekintetében bizonytalan jogi környezetben és 
egyenlőtlen versenyfeltételek között m
űködnek, ezért mind a versenytorzulások 
felszámolása, mind a jogbiztonság növelése 
érdekében legalább alapvető szinten minden 
audiovizuális médiaszolgáltatásra 
összehangolt szabályokat kell előírni.

(5) Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
kínáló európai vállalatok a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások szabályozása 
tekintetében bizonytalan jogi környezetben és 
egyenlőtlen versenyfeltételek között m
űködnek, ezért mind a versenytorzulások 
felszámolása, mind a jogbiztonság növelése 
érdekében legalább alapvető szinten minden 
audiovizuális médiaszolgáltatásra 
összehangolt szabályokat kell előírni az 
egységes piac kiteljesítésének elősegítése és 
az egységes információs térség 
kialakulásának megkönnyítése érdekében. 
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Or. fr

Indokolás

A javasolt rendelkezésnek kettős pozitív hatással kell járnia: meg kell erősítenie az 
audiovizuális piacot, és hozzá kell járulnia az információs társadalom fejlődéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 37
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
kínáló európai vállalatok a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások szabályozása 
tekintetében bizonytalan jogi környezetben és 
egyenlőtlen versenyfeltételek között m
űködnek, ezért mind a versenytorzulások 
felszámolása, mind a jogbiztonság növelése 
érdekében legalább alapvető szinten minden 
audiovizuális médiaszolgáltatásra 
összehangolt szabályokat kell előírni.

(5) Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
kínáló európai vállalatok a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások szabályozása 
tekintetében bizonytalan jogi környezetben és 
egyenlőtlen versenyfeltételek között m
űködnek, ezért mind a versenytorzulások 
felszámolása, mind a jogbiztonság növelése 
érdekében legalább alapvető szinten minden 
audiovizuális médiaszolgáltatásra koherens
szabályokat kell előírni, függetlenül attól, 
hogy azokat rögzített műsorrend alapján 
vagy lekérésre közvetítik-e.

Or. it

Indokolás

A koherens szabálycsomag a különféle technológiákon alapuló médiaszolgáltatások közötti 
tisztességes verseny biztosításához fontos.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 38
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS



AM\622816HU.doc 11/101 PE 376.424v01-00

Külső fordítás

HU

(6) A Bizottság elfogadott egy közleményt 
az európai audiovizuális politika 
szabályozásának jövőjéről, és ebben 
rámutatott, hogy az ágazat szakpolitikai szint
ű szabályozásában mind jelenleg, mind a jöv
őre nézve védelmet kell biztosítani bizonyos 
közérdekeknek, például a kulturális sokszín
űségnek, a tájékozódáshoz való jognak, a 
kiskorúak védelmének és a 
fogyasztóvédelemnek.

(6) A Bizottság elfogadott egy közleményt 
az európai audiovizuális politika 
szabályozásának jövőjéről, és ebben 
rámutatott, hogy az ágazat szakpolitikai szint
ű szabályozásában mind jelenleg, mind a jöv
őre nézve védelmet kell biztosítani bizonyos 
közérdekeknek, például a kulturális sokszín
űségnek, a tájékozódáshoz való jognak, 
valamint a médiapluralizmus
szükségességének, a kiskorúak védelmének,
a fogyasztóvédelemnek, valamint a 
lakossági tudatosság és a médiakészségek 
fokozására irányuló intézkedésnek.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 39
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A Bizottság elfogadott egy közleményt 
az európai audiovizuális politika 
szabályozásának jövőjéről, és ebben 
rámutatott, hogy az ágazat szakpolitikai szint
ű szabályozásában mind jelenleg, mind a jöv
őre nézve védelmet kell biztosítani bizonyos 
közérdekeknek, például a kulturális sokszín
űségnek, a tájékozódáshoz való jognak, a 
kiskorúak védelmének és a 
fogyasztóvédelemnek.

(6) A Bizottság elfogadott egy közleményt 
az európai audiovizuális politika 
szabályozásának jövőjéről, és ebben 
rámutatott, hogy az ágazat szakpolitikai szint
ű szabályozásában mind jelenleg, mind a jöv
őre nézve védelmet kell biztosítani bizonyos 
közérdekeknek, például a kulturális sokszín
űségnek, a tájékozódáshoz való jognak, a 
kiskorúak védelmének és a 
fogyasztóvédelemnek, továbbá a 
nyilvánosság valamennyi rétege számára –
beleértve a leginkább hátrányos helyzetben 
lévőket  – történő egyetemes hozzáférés 
elvének.

Or. it

Indokolás

A cél a tájékozódáshoz való jog tekintetében a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek
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(fogyatékkal élő személyek, idősek stb.) érdekeinek figyelembevétele.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 40
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6a) A lisszaboni stratégia politikai 
céljainak elérése tekintetében alapvető
fontosságú az európai ipar 
versenyképességének előmozdítása, amely 
iparnak az audiovizuális ágazat egy 
lényeges részét képezi. Ennélfogva – az 
audiovizuális ágazat megerősítése 
érdekében – megfelelő szabályozási 
keretben kell előmozdítani a megfelelő
finanszírozási eszközöket. Alapvető
fontosságú ezért, hogy az audiovizuális 
ágazat dinamikus és nyereséges legyen, és e 
célból a szabályozásnak csak a szükséges 
mértékben szabad beavatkoznia az ágazat 
működésébe.

Or. en

Indokolás

De Michelis úr 6. módosításának kiegészítése. A versenyképesség érdekében az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat nem szabad szabályozásokkal túlterheltté tenni.

Módosítás, előterjesztette: Gunnar Hökmark

Módosítás: 41
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6a) A származási ország elve alapvető
fontosságú az európai tartalmat előállító er
ős iparral rendelkező páneurópai 
audiovizuális piac létrejöttéhez. Ezen 
túlmenően ez az elv óvja a nézők arra 
irányuló jogait, hogy az európai programok 
széles skálájából válasszanak.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 42
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6a) A versenyképes, tudásalapú gazdaság 
előmozdítására irányuló lisszaboni 
stratégia az ágazat infrastruktúrájába 
történő állandó befektetést és innovatív, új 
információs és kommunikációs 
technológiák bevezetését követeli meg a 
szükséges kutatással együtt, annak 
érdekében, hogy az európai piacon belül 
egy virágzó és igen produktív m
űsorszolgáltató ipar (amelynek az 
audiovizuális szolgáltatások fontos összetev
őjét képezik) jöjjön létre.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 43
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(6a) Egy erős, megfelelően szabályozott és 
erős befektetésekkel és sikeres IKT-kal 
támogatott európai ipar – beleértve a 
hagyományos és a fejlődő audiovizuális 
ágazatokat is – hozzá fog járulni a 
lisszaboni stratégia arra irányuló céljának 
eléréséhez, hogy az Európai Unió 2010-re a 
legversenyképesebb és legdinamikusabb 
gazdasággá váljon. E jogi szabályozásnak 
az Unió olyan versenykörnyezetében kell 
megteremtenie a helyes szabályozási 
egyensúlyt , amely versenykörnyezet 
tekintetében alapvető fontosságú, hogy a 
befektetéseket eszközlő és munkahelyeket 
teremtő cégek bízzanak benne.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 44
(6B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6b) A lisszaboni stratégiával 
összefüggésben fontos az európai tartalom-
előállítás fejlesztésének figyelembevétele 
egy politikai keret létrehozásával, 
különösen az olyan jogok birtoklása és 
hasznosítása tekintetében, amelyek a 
tartalom terjesztésére és forgalmazására 
vonatkozó követelmények, valamint a szerz
ői jog jogosultjai előjogainak védelmére 
irányuló szükségesség közötti egyensúly
megteremtésére törekszenek.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 45
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(7) A Bizottság az információs 
társadalommal és a médiával összefüggő
ágazatokban a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás előmozdítása érdekében 
elfogadta az „i2010: európai információs 
társadalom” című kezdeményezést. Az i2010 
olyan átfogó stratégia, amelynek célja az 
információs és médiaszolgáltatások, 
hálózatok és eszközök konvergenciájának 
talaján, az összes európai uniós politikai 
eszköz: a szabályozási eszközök, a kutatás és 
az ipari partnerségek korszerűsítésével és 
felhasználásával kialakítani a digitális 
gazdaságot. A Bizottság elkötelezte magát 
az információs társadalommal és a médiával 
összefüggő ágazatok következetes belső
piaci szabályozásának az audiovizuális 
szolgáltatások jogi szabályozása korszer
űsítésén keresztül történő kialakítása mellett, 
és vállalta, hogy ennek első lépéseként 2005-
ben javaslatot tesz a határok nélküli 
televíziózásról szóló irányelv korszer
űsítésére. 

(7) A Bizottság az információs 
társadalommal és a médiával összefüggő
ágazatokban a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás előmozdítása érdekében 
elfogadta az „i2010: európai információs 
társadalom” című kezdeményezést. Az i2010 
olyan átfogó stratégia, amelynek célja az 
információs és médiaszolgáltatások, 
hálózatok és eszközök konvergenciájának 
talaján, az összes európai uniós politikai 
eszköz: a szabályozási eszközök, a kutatás és 
az ipari partnerségek korszerűsítésével és 
felhasználásával kialakítani az európai 
tartalom előállítását és a digitális 
gazdaságot. A Bizottság elkötelezte magát 
az információs társadalommal és a médiával 
összefüggő ágazatok következetes belső
piaci szabályozásának az audiovizuális 
szolgáltatások jogi szabályozása korszer
űsítésén keresztül történő kialakítása mellett, 
és vállalta, hogy ennek első lépéseként 2005-
ben javaslatot tesz a határok nélküli 
televíziózásról szóló irányelv korszer
űsítésére.

Or. fr

Indokolás

Az európai tartalom-előállításnak kell vezetnie a tudásalapú gazdaságot.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 46
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(9) Ez az irányelv elősegíti az alapjogok 
tiszteletben tartását, és teljes mértékben 
összhangban van az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában, különösen annak 11. cikkében 
elismert alapelvekkel. Ebben a tekintetben az 
irányelv semmilyen módon nem akadályozza 
a tagállamokat a sajtószabadságra és a 
médiában történő véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó alkotmányos 
rendelkezéseik alkalmazásában.

(9) Ez az irányelv segít előmozdítani az 
alapjogok tiszteletben tartását, és teljes 
mértékben összhangban van az Európai Unió
Alapjogi Chartájában, különösen annak 11. 
cikkében elismert alapelvekkel. Ebben a 
tekintetben az irányelv semmilyen módon 
nem akadályozza a tagállamokat a 
sajtószabadságra és a médiában történő
véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó
alkotmányos rendelkezéseik alkalmazásában.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 47
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A 3c–3h. cikkekben előírt harmonizált 
minimumszabályok bevezetése 
következtében a tagállamok a kiskorúak 
védelmére, a fajon, nemen, valláson vagy 
nemzeti hovatartozáson alapuló gy
űlöletkeltés vagy konkrét személyek emberi 
méltóságának megsértése elleni 
küzdelemre, illetve a fogyasztóvédelemre 
hivatkozva az irányelv által összehangolt 
területeken többé nem térhetnek el a 
származási ország elvétől a 2000/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv  3. 
cikkének (4) bekezdése alapján.

(10) Ez az irányelv valamennyi 
audiovizuális médiaszolgáltatás 
tekintetében bevezeti a kiskorúak, az 
emberi méltóság és a fogyasztók védelmére 
a 3c–3h. cikkekben előírt harmonizált 
minimumszabályokat. Szintén alkalmazni 
kell a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (elektronikus kereskedelemről 
szóló irányelv) rendelkezéseit, különösen a 
származási ország elvét és a felelősségre 
irányadó szabályokat (felelősség alóli 
mentességek). Ezen túlmenően a 
tagállamok még mindig jogosultak a 
közrend alapján intézkedéseket hozni, az 
elektronikus kereskedelemről szóló irányelv
3. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

----------------------------
1 HL L 178., 2000.7.17., 1.o.



AM\622816HU.doc 17/101 PE 376.424v01-00

Külső fordítás

HU

Or. de

Indokolás

A preambulumbekezdéseknek egyértelművé kell tenniük, hogy a tagállamok továbbra is 
jogosultak intézkedéseket hozni a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) 3. cikkének (3) és (5) bekezdése értelmében a 
közrend alapján.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 48
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A 2002/21/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv az 1. cikk (3) bekezdése 
szerint nem sérti a közösségi, illetve nemzeti 
szinten hozott, az általános érdekű célkit
űzések elérésére irányuló intézkedéseket, 
különösen a tartalom szabályozásával és az 
audiovizuális politikával kapcsolatos 
intézkedéseket.

(11) A 2002/21/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (keretirányelv) valamennyi 
átviteli hálózat és szolgáltatás 
vonatkozásában egységes jogi keretet hozott 
létre, de az nem sérti a közösségi, illetve 
nemzeti szinten hozott, az általános érdekű
célkitűzések elérésére irányuló
intézkedéseket, különösen a tartalom 
szabályozásával és az audiovizuális 
politikával kapcsolatos intézkedéseket, a 
technológiai semlegesség elvével 
összhangban, ami az átvitelre vonatkozó
szabályozás és a tartalomra vonatkozó
szabályozás szétválasztását indokolja.

Or. fr

Indokolás

A technológiai semlegesség elve teljes mértékű szabadságot tesz lehetővé a megfelelő normák 
és szabályok hatálya alá tartozó átviteli technológiák fejlesztése terén, továbbá azt is lehetővé
teszi, hogy a tartalommal kapcsolatos szabályozásra koherens jogi keret vonatkozzon.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera
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Módosítás: 49
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) Az irányelv egyetlen rendelkezése 
egyetlen médiatípus tekintetében sem írja elő
vagy bátorítja a tagállamokat új 
engedélyezési vagy közigazgatási 
jogosultsági rendszerek bevezetésére.

(12) Az irányelv egyetlen rendelkezése 
egyetlen médiatípus tekintetében sem írja elő
vagy bátorítja a tagállamokat új 
engedélyezési vagy közigazgatási 
jogosultsági rendszerek bevezetésére. 
Ugyanígy nem szabad a bírósági 
beavatkozást megelőzően lehetővé válnia az 
engedélyek vagy a közigazgatási 
jogosultságok visszavonásának.

Or. es

Indokolás

Az európai jog védi az információk vagy elgondolások hatóságok beavatkozása nélkül történő
fogadásának vagy közlésének szabadságát. A polgárok nem veszthetik el azon jogukat, hogy 
az általuk általában használt csatornán keresztül szerezzenek információkat, kivéve, ha a 
bíróság korábban közbelépett. Az alapvető jogok és szabadságok hatékony védelme a bírák és 
a bíróságok közvetlen felelőssége.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 50
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatást magában foglalja, a kötött 
műsorrendűeket és a lekérhetőket egyaránt. 
Az irányelv hatálya azonban csak a Szerz
ődésben meghatározott szolgáltatásokra 
terjed ki, tehát a gazdasági tevékenység 
minden formájára, ezen belül a közszolgálati 
vállalkozások tevékenységére is, de nem 
terjed ki a nem gazdasági jellegű
tevékenységekre, mint például a kizárólag 
magáncélú weblapok fenntartására.

(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatást magában foglalja, a kötött 
műsorrendűeket és a lekérhetőket egyaránt. 
Az irányelv hatálya azonban csak a Szerz
ődésben meghatározott szolgáltatásokra 
terjed ki, tehát a gazdasági tevékenység 
minden formájára, ezen belül a közszolgálati 
vállalkozások tevékenységére is, de nem 
terjed ki az elsősorban nem gazdasági 
tevékenységekre, mint például a kizárólag 
magáncélú weblapok fenntartására, az 
audiovizuális anyagok 
magánvélemények kifejezése céljából 
történő terjesztésére és cseréjére, a 
felhasználók által az 
érdekközösségeken belüli cserére el
őállított audiovizuális tartalmat 
terjesztő szolgáltatásokra vagy más 
olyan nemlineáris szolgáltatásokra, 
amelyeknek nincs egyértelmű
hatásuk a közönség jelentős számú
tagjára.

Or. en

Indokolás

A pontosítás segítene biztosítani a felhasználókat arról a tényről, hogy az irányelv nem 
módosítja az internet kreatív lehetőségei kiaknázásának mikéntjét, beleértve – a kizárólag a 
büntetőjog betartásának alávetett – on-line audiovizuális anyagot is.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 51
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatást magában foglalja, a kötött 
műsorrendűeket és a lekérhetőket egyaránt. 
Az irányelv hatálya azonban csak a Szerz
ődésben meghatározott szolgáltatásokra 
terjed ki, tehát a gazdasági tevékenység 
minden formájára, ezen belül a közszolgálati 
vállalkozások tevékenységére is, de nem 
terjed ki a nem gazdasági jellegű
tevékenységekre, mint például a kizárólag 
magáncélú weblapok fenntartására

(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatást magában foglalja, 
függetlenül attól, hogy a szerkesztői 
megközelítés és a szolgáltató felelőssége 
tükröződik-e egy műsorrendben vagy a 
szakmai kereteken belül és a szakmai 
kritériumokkal összhangban kidolgozott
választékkatalógusban. Az irányelv hatálya 
azonban csak a Szerződésben meghatározott 
szolgáltatásokra terjed ki, tehát a gazdasági 
tevékenység minden formájára, ezen belül a 
közszolgálati vállalkozások tevékenységére 
is.

Or. fr

Indokolás

A szolgáltató felelősségének pontosítását célzó módosítás.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 52
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatást magában foglalja, a kötött 
műsorrendűeket és a lekérhetőket egyaránt. 
Az irányelv hatálya azonban csak a Szerz
ődésben meghatározott szolgáltatásokra 
terjed ki, tehát a gazdasági tevékenység 
minden formájára, ezen belül a 
közszolgálati vállalkozások tevékenységére 
is, de nem terjed ki a nem gazdasági jellegű
tevékenységekre, mint például a kizárólag
magáncélú weblapok fenntartására.

(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatást magában foglalja, a kötött 
műsorrendűeket és a lekérhetőket egyaránt. 
Ezen irányelv hatálya azonban csak az 
alábbiakban és a Szerződésben 
meghatározott lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásokra terjed ki, de nem 
terjed ki a nem gazdasági jellegű
tevékenységekre, mint például a 
felhasználók által létrehozott tartalomra, a 
magáncélú weblapok fenntartására, illetve a 
magánlevelezések – mint például az e-
mailek – egyik formájára sem.
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Or. en

Indokolás

A műsorszolgáltatás fogalmát módosítani kell az olyan szolgáltatások felvétele érdekében, 
amelyek jellegükben megegyeznek a hagyományos kötött műsorrendű műsorszolgáltatásokkal, 
de amelyeket különféle platformok szolgáltatnak; ugyanakkor egyértelműen ki kell mondani, 
hogy a felhasználók által létrehozott tartalom, a magáncélú weblapok stb. nem tartoznak ide.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 53
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatást magában foglalja, a kötött 
műsorrendűeket és a lekérhetőket egyaránt. 
Az irányelv hatálya azonban csak a Szerz
ődésben meghatározott szolgáltatásokra 
terjed ki, tehát a gazdasági tevékenység 
minden formájára, ezen belül a közszolgálati 
vállalkozások tevékenységére is, de nem 
terjed ki a nem gazdasági jellegű
tevékenységekre, mint például a kizárólag 
magáncélú weblapok fenntartására.

(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatást magában foglalja, a kötött 
műsorrendűeket és a lekérhetőket egyaránt. 
Az irányelv hatálya azonban csak a Szerz
ődésben meghatározott szolgáltatásokra 
terjed ki, tehát a gazdasági tevékenység 
minden formájára, ezen belül a közszolgálati 
vállalkozások tevékenységére is, de nem 
terjed ki a nem gazdasági jellegű
tevékenységekre, mint például a kizárólag 
magáncélú weblapok fenntartására, nem 
terjed ki továbbá a műszaki szabványok 
terén történő információszolgáltatásról 
szóló, 1998. július 20-i 98/48/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikkében 
meghatározott, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokra.

________________
1 HL L 217., 1998.8.5., 18.o.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi azt, hogy az irányelv hatálya a televíziós és a televízióshoz 
hasonló szolgáltatásokkal kapcsolatos az eredeti szándék szerint, ahogy a 
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„tömegkommunikációs médiaszolgáltatás” és a „személyre szabott média” közötti 
különbséget eredetileg felismerték.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 54
(13A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(13a.) Ugyanazon tartalom ismételt 
leadását, mint például az ismétlődő m
űsorciklusok és a lekérés alapján 
videofilmet sugárzó szolgáltatások (video-
on-demand), továbbá események élő
közvetítését nemlineáris szolgáltatásoknak 
kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az ismétlődő műsorciklusok és a a lekérés alapján videofilmet sugárzó szolgáltatások (video-
on-demand) ugyanazt a felhasználói élményt tartalmazzák, mint egy nemlineáris szolgáltatás,
ezért azokat ugyanígy kell kezelni. Ezek mindössze eltérő technológiákon alapulnak. Egy 
esemény élő közvetítését az esemény szervezője, nem pedig a médiaszolgáltató határozza meg.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 55
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(14) Az audiovizuális médiaszolgáltatás 
fogalma a tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatás tájékoztató, szórakoztató
és nevelő funkcióját öleli fel, de nem terjed ki 
a magánlevelezés különböző formáira, 
például a korlátozott számban szétküldött 
elektronikus levelekre. A 
fogalommeghatározás kizárja továbbá a nem 
audiovizuális tartalom terjesztésére szánt 
szolgáltatásokat, tehát azokat is, amelyekhez 
kapcsolódhat ugyan audiovizuális tartalom, 
de a szolgáltatásnak nem ez az elsődleges 
célja. Ilyen szolgáltatás például olyan 
weblapok fenntartása, amelyek csupán
kiegészítésképpen tartalmaznak audiovizuális 
elemeket (grafikus animációt, kisebb 
terjedelmű klasszikus reklámot, termékkel 
vagy nem audiovizuális szolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatást). 

(14) Az audiovizuális médiaszolgáltatás 
fogalma a tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatás tájékoztató, szórakoztató,
nevelő és különösen a közvélemény-
formáláshoz való hozzájárulás funkcióját 
öleli fel, de nem terjed ki a magánlevelezés 
különböző formáira, például a korlátozott 
számban szétküldött elektronikus levelekre.
A fogalommeghatározás kizárja továbbá a 
nem audiovizuális tartalom terjesztésére 
szánt szolgáltatásokat, tehát azokat is, 
amelyekhez kapcsolódhat ugyan 
audiovizuális tartalom, de a szolgáltatásnak 
nem ez a szolgáltatás elsődleges célja. Ilyen 
szolgáltatás például olyan weblapok 
fenntartása, amelyek csupán 
kiegészítésképpen tartalmaznak audiovizuális 
elemeket (grafikus animációt, kisebb 
terjedelmű klasszikus reklámot, termékkel 
vagy nem audiovizuális szolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatást). További példa az
on-line játékok – feltéve, hogy az 
audiovizuális médiaszolgáltatás fő célját 
nem érik el – és a keresőprogramok, ha 
nem az audiovizuális anyagok terjesztése a 
fő cél, még akkor is, ha egy keresés olykor 
audiovizuális anyag felajánlását 
eredményezi.

Or. en

Indokolás

Bizonyos tagállamokban a (tág értelemben vett) közvélemény-formáláshoz való hozzájárulást 
alkalmazzák a „médiaszolgáltatásoknak” más kommunikációs szolgáltatásoktól való
elhatárolásának kritériumaként. Ezen túlmenően ez az audiovizuális médiaszolgáltatások 
tartalomalapú iránymutatásokkal történő meghatározása. Amint azt maga a Bizottság is 
hangsúlyozta, az irányelvnek nem szabad kiterjednie a nem gazdasági jellegű
tevékenységekre. Nem szabad szabályozni a magáncélú weblapokat, illetve a más személyes 
tartalmakat – mint például blogokat – sem. Ugyanennek kellene vonatkoznia a félig 
magáncélú tartalomra, mint például a helyi klubokra vagy iskolai eseményekre vonatkozó
információra. Ez a szolgáltatásoknak a Szerződés 50. cikkében szereplő
fogalommeghatározásával is összhangban van. Az irányelv szövegének ennélfogva 
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kifejezetten ki kell zárnia az ilyen tartalmakat az alkalmazás hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 56
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Az audiovizuális médiaszolgáltatás 
fogalma a tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatás tájékoztató, szórakoztató
és nevelő funkcióját öleli fel, de nem terjed ki 
a magánlevelezés különböző formáira, 
például a korlátozott számban szétküldött 
elektronikus levelekre. A 
fogalommeghatározás kizárja továbbá a nem 
audiovizuális tartalom terjesztésére szánt 
szolgáltatásokat, tehát azokat is, amelyekhez 
kapcsolódhat ugyan audiovizuális tartalom, 
de a szolgáltatásnak nem ez az elsődleges 
célja. Ilyen szolgáltatás például olyan 
weblapok fenntartása, amelyek csupán 
kiegészítésképpen tartalmaznak audiovizuális 
elemeket (grafikus animációt, kisebb 
terjedelmű klasszikus reklámot, termékkel 
vagy nem audiovizuális.

(14) Az audiovizuális médiaszolgáltatás 
fogalma a tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatás tájékoztató, szórakoztató
és nevelő funkcióját öleli fel, de nem terjed ki 
a magánlevelezés különböző formáira, 
például a korlátozott számban szétküldött 
elektronikus levelekre. Nem tartalmazza a
98/48/EK irányelv 1. cikkében 
meghatározott, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat.
A fogalommeghatározás kizárja továbbá a 
nem audiovizuális tartalom terjesztésére 
szánt szolgáltatásokat, tehát azokat is, 
amelyekhez kapcsolódhat ugyan 
audiovizuális tartalom, de a szolgáltatásnak 
nem ez az elsődleges célja. Ilyen szolgáltatás 
például keresőprogram, olyan weblapok 
fenntartása, amelyek csupán 
kiegészítésképpen tartalmaznak audiovizuális 
elemeket (grafikus animációt, kisebb 
terjedelmű klasszikus reklámot, termékkel 
vagy nem audiovizuális.

Or. en

Indokolás

Ez egyértelművé teszi azt, hogy az irányelv hatálya a televíziós és a televízióshoz hasonló
szolgáltatásokkal kapcsolatos az eredeti szándék szerint, ahogy a „tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatás” és a „személyre szabott média” közötti különbséget eredetileg felismerték.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 57
(14A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(14a) A műsorszolgáltatók által a 
társadalomra gyakorolt hatás mértéke csak 
azokkal a lekérhető szolgáltatásokkal érhet
ő el, amelyek ugyanazt a tömegpiacot 
célozzák meg. A tömegpiacot célzó lekérhet
ő szolgáltatásoknak kellően változatos 
televíziós programkatalógust kell 
kínálniuk. A közérdekkel kapcsolatos célkit
űzések megóvására és a lineáris és a
nemlineáris szolgáltatások közötti 
versenytorzulások elkerülésére szánt 
szabályokat ennélfogva csak azokra a 
nemlineáris szolgáltatásokra kell 
alkalmazni, amelyek ilyen katalógussal 
szolgálnak.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának kiterjesztését részben a hagyományos műsorszolgáltatók és a 
nemlineáris szolgáltatók közötti „egyenlő versenyfeltételek” elérésének feltételezett 
szükségessége indokolta.  Következésképpen a hagyományos műsorszolgáltatókkal azonos 
piacon lévő nemlineáris szolgáltatókra kötelezettségeket kell megállapítani. A bizottsági 
javaslat (13) és (14) preambulumbekezdése kimondja, hogy az irányelvet csak a 
„tömegkommunikációs médiaszolgáltatás” jelleggel bíró szolgáltatásokra kell alkalmazni.

A (14) preambulumbekezdés kiegészítése a nemlineáris területen segít e szándék 
megfogalmazásában. Csak a változatos programkínálattal rendelkező szolgáltatások lesznek 
abban a helyzetben, hogy ugyanazt a tömegpiacot szólítsák meg, mint a hagyományos m
űsorszolgáltatók. Az EU versenyjoga a piac fogalmát részben a kínálati oldal behelyettesítési 
potenciáljához köti. Az audiovizuális szolgáltatások terén ezt a potenciált a sokszínű
programkatalógus összeállításához szükséges idő és pénz korlátozza.

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit 

Módosítás: 58
(14A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(14a) A hagyományos műsorszolgáltatás és 
az internetes szolgáltatások között számos 
technikai és jogi különbség van. A 
szolgáltatások ezen irányelvben szereplő
fogalommeghatározásait ennélfogva csak 
ezen irányelv céljából kell alkalmazni, az 
egyéb vonatkozó jogszabályokban 
szabályozott, alapul szolgáló jogok 
hatályának és rendszerének sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

A hagyományos műsorszolgáltatástól eltérően az internetes szolgáltatások nem korlátozódnak 
szükségképpen területi hatókörükre, az internetes szolgáltatók által a tartalom terjesztése 
felett gyakorolt ellenőrzés szintje lényegesen magasabb, mint a hagyományos m
űsorszolgáltatók esetében, továbbá a két szolgáltatási kategória felépítése, valamint azok 
jellege olyan mértékben különbözik, hogy az internetes szolgáltatások műsorszolgáltatásokba 
történő beolvasztása a legtöbb esetben légből kapott lenne, és ekként alkalmazása és 
gyakorlati végrehajtása lehetetlen volna.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 59
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) Az irányelv hatálya nem terjed ki a 
hírlapok és a folyóiratok elektronikus 
változataira.

(15) Az irányelv hatálya nem terjed ki a 
hírlapok, folyóiratok, újságok vagy könyvek
elektronikus változataira, amikor is a 
vizuális tartalom leginkább statikus.

Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis
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Módosítás: 60
(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) Az „audiovizuális” kifejezés a hangos 
vagy néma mozgóképre utal, így a 
némafilmeket is magában foglalja, de nem 
terjed ki a hangátviteli vagy rádiós 
szolgáltatásokra.

(16) Ezen irányelv alkalmazásában az 
„audiovizuális” kifejezés a hangos vagy néma 
mozgóképre utal, így a némafilmeket is 
magában foglalja, de nem terjed ki a 
hangátviteli vagy rádiós szolgáltatásokra.

Or. en

Indokolás

Pontosítás, mivel az „audiovizuális" kifejezés más jogi aktusokban – például a WTO/GATS-
ban a szolgáltatások osztályozásánál – a rádiót is magában foglalja.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 61
(16A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16a) Az audiovizuális szolgáltatás 
programokból – azaz egymást különállóan 
követő, hanggal rendelkező vagy hang 
nélküli mozgó képekből – áll, amelyekre a 
szerkesztői felelősség az irányadó, és 
amelyeket a médiaszolgáltató rögzített m
űsorrenddel vagy egy katalógus-
összeállítással összhangban terjeszt.

Or. fr

Indokolás

Az audiovizuális médiaszolgáltatás pontosítását célzó módosítás.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 62
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(18) A reklám és a távértékesítés fogalma 
mellett az irányelv bevezeti az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció szélesebb 
fogalmát. Ez olyan hangos vagy néma 
mozgóképeket jelent, amelyek audiovizuális 
médiaszolgáltatást kísérnek, és céljuk 
gazdasági tevékenységet folytató természetes 
személy vagy egyéb jogalany árujának, 
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen 
vagy közvetett népszerűsítése; nem terjed 
tehát ki az ellenszolgáltatás nélkül sugárzott 
közérdekű bejelentésekre és jótékonysági 
felhívásokra.

(18) A reklám és a távértékesítés fogalma 
mellett az irányelv bevezeti az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció szélesebb 
fogalmát. Ez olyan hangos vagy néma 
mozgóképeket jelent, amelyeket lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás részeként 
közvetítenek, és céljuk gazdasági 
tevékenységet folytató természetes személy 
vagy egyéb jogalany árujának, 
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen 
vagy közvetett népszerűsítése; nem terjed 
tehát ki az ellenszolgáltatás nélkül sugárzott 
közérdekű bejelentésekre és jótékonysági 
felhívásokra.

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás lineáris audiovizuális kereskedelmi kommunikációra történő
korlátozása minimálisra csökkenti a kereskedelmi kommunikáció más EU-s jogszabályokban 
– mint például az e-kereskedelmi irányelvben és az elektronikus kommunikációs adatok 
védelméről szóló irányelvben – szereplő fogalommeghatározásával való összetévesztés lehet
őségét.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 63
(19A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(19a) Az erős, versenyképes és integrált 
európai audiovizuális ipar előmozdítása és 
a médiapluralizmusnak az Európai Unió
teljes területén történő fokozása érdekében 
továbbra is alapvető fontosságú, hogy csak 
egyetlen tagállam rendelkezzen 
joghatósággal bármely audiovizuális
médiaszolgáltató felett. Ennélfogva az ilyen 
joghatóság meghatározására alkalmazott 
letelepedési kritériumnak továbbra is a 
97/36/EK irányelvben megállapítottnak kell 
lennie.
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Or. en

Indokolás

A származási ország alapelvének megerősítése és különösen a letelepedés és joghatóság 
jelenlegi fogalommeghatározásainak megerősítése érdekében, amelyek mindezidáig 
hatékonyan működtek a határokon átnyúló európai műsorszolgáltatás megkönnyítése 
tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 64
(19A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(19a.) Mivel az információs pluralizmus 
tiszteletben tartása az Európai Unió
alapelve, a tagállamoknak meg kell 
akadályozniuk az erőfölény kialakulását, 
ami aláásná ezt az elvet, továbbá a 
közérdekű audiovizuális szolgáltatásokhoz 
való megkülönböztetésmentes hozzáférés 
biztosítására irányuló rendelkezéseken 
keresztül garantálniuk kell a tájékoztatás 
szabadságát.

Or. fr

Indokolás

Az információs pluralizmus tiszteletben tartásának tükröződnie kell az olyan megfelelő
rendelkezésekben is, mint a továbbítási („must carry”) szabályok.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 65
20) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(20) A különösen a digitális műholdas 
programok területén tapasztalható műszaki 
fejlődésnek megfelelően az irányadó
különös kritériumokat oly módon kell 
kiigazítani, hogy a szabályozás megfelelő és 
hatékonyan végrehajtható legyen, és lehet
ővé tegye az érdekeltek számára az 
audiovizuális tartalomszolgáltatásokban 
megjelenő tartalom tényleges 
befolyásolását.

törölve

Or. es

Indokolás

A digitális korszakban a fogyasztók tartalom feletti ellenőrzése egyre növekszik, a tartalom 
védelmének hiánya pedig folyamatosan csökken. Semmi értelme megerősíteni a tartalomba 
való beavatkozás rendszerét, amikor a pluralizmus az idő során egyre növekszik.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 66
(21A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(21a) A „szokásos fogyasztói eszközök”
kifejezés fogalmának magában kell 
foglalnia a fogyatékkal élő személyek és az 
idősök által az audiovizuális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító  
funkciókat. Az e szolgáltatásokhoz való
hozzáférést biztosító jellemzőknek többek 
között tartalmazniuk kell a jelelést, 
feliratozást, a képek hanggal történő
leírását, hangalámondást és egy könnyen 
működtethető és könnyen érthető menüt.

Or. it

Indokolás
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A szokásos fogyasztói eszközök fogalmának figyelembe kell vennie a média fogyatékkal élő
személyek és idősök általi hozzáférhetőségére irányuló követelményt.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 67
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Az irányelv értelmében a származási 
ország elvének ellenében a tagállamok 
továbbra is hozhatnak olyan intézkedéseket, 
amelyek korlátozzák a szabad mozgást a 
televíziós műsorszórás területén, de csak a 
2a. cikkben felsorolt feltételekkel és az ezen 
irányelvben előírt eljárás szerint. Az Európai 
Bíróság ugyanakkor következetesen 
érvényesíti ítélkezési gyakorlatában azt az 
elvet, hogy a szolgáltatások nyújtásának 
szabadságára vonatkozó bárminemű
korlátozást, hasonlóképpen a Szerződésben 
lefektetett alapelvektől történő bárminemű
eltéréshez, megszorítóan kell értelmezni.

(24) Az irányelv értelmében a származási 
ország elvének ellenében a tagállamok 
továbbra is hozhatnak olyan intézkedéseket, 
amelyek korlátozzák a szabad mozgást az
audiovizuális médiaszolgáltatások területén, 
de csak a 2a. cikkben felsorolt feltételekkel 
és az ezen irányelvben előírt eljárás szerint. 
Az Európai Bíróság ugyanakkor 
következetesen érvényesíti ítélkezési 
gyakorlatában azt az elvet, hogy a 
szolgáltatások nyújtásának szabadságára 
vonatkozó bárminemű korlátozást, 
hasonlóképpen a Szerződésben lefektetett 
alapelvektől történő bárminemű eltéréshez, 
megszorítóan kell értelmezni.

Or. en

Indokolás

A 2a. cikknek valamennyi audiovizuális médiaszolgáltatásra ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Monica Frassoni

Módosítás: 68
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(25) „Jobb szabályozás a növekedés és a 
munkahelyteremtés területén az Európai 
Unióban” című, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett közleményében a 
Bizottság hangsúlyozta, hogy a szabályozás 
alkalmas módját gondos elemzés alapján kell 
meghatározni, és meg kell vizsgálni 
különösen, hogy az adott ágazatban és 
problémakörben a jogalkotás vagy más 
alternatív módszer, például a társszabályozás 
vagy az önszabályozás jelenti-e a legjobb 
megoldást. A társszabályozás és az 
önszabályozás területén a jogalkotás 
javításáról szóló intézményközi 
megállapodás közös megegyezésen alapuló
fogalommeghatározásokat, kritériumokat 
és eljárásokat állít fel. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tagállamok eltérő jogi 
hagyományainak megfelelően alkalmazott 
társ- és önszabályozási eszközök fontos 
szerepet játszhatnak a magas szintű
fogyasztóvédelem biztosításában.

(25) „Jobb szabályozás a növekedés és a 
munkahelyteremtés területén az Európai 
Unióban” című, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett közleményében a 
Bizottság hangsúlyozta, hogy a szabályozás 
alkalmas módját gondos elemzés alapján kell 
meghatározni, és meg kell vizsgálni 
különösen, hogy az adott ágazatban és 
problémakörben a jogalkotás vagy más 
alternatív módszer, például a társszabályozás 
vagy az önszabályozás jelenti-e a legjobb 
megoldást. A nemlineáris szolgáltatások 
területén a közérdekű célkitűzések elérése 
hatékonyabb lesz, ha azt a szolgáltatók 
aktív támogatásával végzik. A tagállamokat 
arra ösztönzik, hogy az ezen irányelv 
valamennyi területén teljes körűen 
használják ki a valamennyi audiovizuális
médiaszolgáltatóra vonatkozó átlátható és 
széles körben osztott társszabályozási 
rendszereket. Az önszabályozás lehet az 
ezen irányelv bizonyos rendelkezéseinek 
végrehajtására használt alternatív módszer, 
az azonban nem helyettesítheti a jogalkotó
hatóságok kötelezettségét, úgy hogy a 
társszabályozás biztosítja az önszabályozás 
és a nemzeti jogalkotó közötti szükséges 
„jogi kapcsolatot”. A tagállamok általi 
nemzeti médiaszabályozás sajátos jellemzőit 
tiszteletben kell tartani.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak ösztönözniük kell a társszabályozási rendszereket az irányelvvel koordinált 
területeken. Ha ezt teszik, a rendszereknek nagy mértékben elfogadhatóvá kell válniuk a főbb 
érdekeltek számára, és e rendszereknek hatékony végrehajtást kell előírniuk. Ha a tagállamok 
az irányelv célkitűzéseinek elérése során önszabályozó testületekre bíznak feladatokat, e 
megbízási mechanizmusnak elegendő mértékben egyértelműnek kell lennie.
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Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 69
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) „Jobb szabályozás a növekedés és a 
munkahelyteremtés területén az Európai 
Unióban” című, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett közleményében a 
Bizottság hangsúlyozta, hogy a szabályozás 
alkalmas módját gondos elemzés alapján kell 
meghatározni, és meg kell vizsgálni 
különösen, hogy az adott ágazatban és 
problémakörben a jogalkotás vagy más 
alternatív módszer, például a társszabályozás 
vagy az önszabályozás jelenti-e a legjobb 
megoldást. A társszabályozás és az 
önszabályozás területén a jogalkotás 
javításáról szóló intézményközi megállapodás 
közös megegyezésen alapuló
fogalommeghatározásokat, kritériumokat és 
eljárásokat állít fel. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tagállamok eltérő jogi 
hagyományainak megfelelően alkalmazott 
társ- és önszabályozási eszközök fontos 
szerepet játszhatnak a magas szintű
fogyasztóvédelem biztosításában.

(25) „Jobb szabályozás a növekedés és a 
munkahelyteremtés területén az Európai 
Unióban” című, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett közleményében a 
Bizottság hangsúlyozta, hogy a szabályozás 
alkalmas módját gondos elemzés alapján kell 
meghatározni, és meg kell vizsgálni 
különösen, hogy az adott ágazatban és 
problémakörben a jogalkotás vagy más 
alternatív módszer, például a társszabályozás 
vagy az önszabályozás jelenti-e a legjobb 
megoldást. A társszabályozás és az 
önszabályozás területén a jogalkotás 
javításáról szóló intézményközi megállapodás 
közös megegyezésen alapuló
fogalommeghatározásokat, kritériumokat és 
eljárásokat állít fel. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tagállamok eltérő jogi 
hagyományainak megfelelően alkalmazott 
társ- és önszabályozási eszközök fontos 
szerepet játszhatnak a magas szintű
fogyasztóvédelem biztosításában.

A fejlődő audiovizuális médiaszolgáltatási 
ágazatban a közérdekű célkitűzések elérését 
célzó intézkedések hatékonyabbak lesznek, 
ha azokat maguknak a szolgáltatóknak az 
aktív támogatásával hozzák meg. A 
tagállamok így jobban kihasználhatnák az 
átlátható és széles körben használt 
társszabályozási mechanizmusokat, 
különösen a nemlineáris szolgáltatások 
vonatkozásában.
A társ- és önszabályozási eszközöket arra 
kell használni, hogy – az ezen irányelvvel 
összhangban, a tagállamok jogi 
hagyományainak megfelelően – érvényre 
juttassák ezt az irányelvet.



PE 376.424v01-00 34/101 AM\622816HU.doc

Külső fordítás

HU

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi egyrészről az irányelvben szereplő és a tagállamokban 
alkalmazott szabályozás, másrészről a társ- és önszabályozás közötti kiegészítő jelleget.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 70
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) „Jobb szabályozás a növekedés és a 
munkahelyteremtés területén az Európai 
Unióban” című, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett közleményében a 
Bizottság hangsúlyozta, hogy a szabályozás 
alkalmas módját gondos elemzés alapján 
kell meghatározni, és meg kell vizsgálni 
különösen, hogy az adott ágazatban és 
problémakörben a jogalkotás vagy más 
alternatív módszer, például a 
társszabályozás vagy az önszabályozás 
jelenti-e a legjobb megoldást. A 
társszabályozás és az önszabályozás 
területén a jogalkotás javításáról szóló
intézményközi megállapodás közös 
megegyezésen alapuló
fogalommeghatározásokat, kritériumokat 
és eljárásokat állít fel. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tagállamok eltérő jogi 
hagyományainak megfelelően alkalmazott 
társ- és önszabályozási eszközök fontos 
szerepet játszhatnak a magas szintű
fogyasztóvédelem biztosításában.

(25) A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
tagállamok eltérő jogi hagyományainak 
megfelelően alkalmazott társ- és 
önszabályozási eszközök fontos szerepet 
játszhatnak a magas szintű néző- és
fogyasztóvédelem biztosításában.

Or. en

Indokolás
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A preambulumbekezdésben említett szövegek – különösen a jobb szabályozásról szóló
intézményközi megállapodás – kimondják, hogy „A Bizottság biztosítani fogja, hogy a 
társszabályozás vagy önszabályozás semmilyen módon nem alkalmazható, amennyiben 
alapvető jogok vagy fontos politikai választási lehetőségek érintettek, vagy olyan 
intézményeknél, amelyek esetében a szabályokat valamennyi tagállamban egységes módon 
kell alkalmazni.”
A megállapodásra történő kifejezett hivatkozás zavart keltene a társszabályozásnak az 
irányelv hatálya alá tartozó területeken történő alkalmazását illetően, amelyek vitathatóan 
magukba foglalják a „fontos politikai választásokat”, illetve az alapvető jogokat, mint 
például az emberi méltóság védelmét [vö. (30) preambulumbekezdés, amely az irányelvben 
történő harmonizációt azon tény alapján indokolja, hogy az irányelv fontos, általános érdekű
célkitűzésekkel foglalkozik].

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 71
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) „Jobb szabályozás a növekedés és a 
munkahelyteremtés területén az Európai 
Unióban” című, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett közleményében a 
Bizottság hangsúlyozta, hogy a szabályozás 
alkalmas módját gondos elemzés alapján 
kell meghatározni, és meg kell vizsgálni 
különösen, hogy az adott ágazatban és 
problémakörben a jogalkotás vagy más 
alternatív módszer, például a 
társszabályozás vagy az önszabályozás 
jelenti-e a legjobb megoldást. A 
társszabályozás és az önszabályozás 
területén a jogalkotás javításáról szóló
intézményközi megállapodás közös 
megegyezésen alapuló
fogalommeghatározásokat, kritériumokat 
és eljárásokat állít fel. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tagállamok eltérő jogi 
hagyományainak megfelelően alkalmazott 
társ- és önszabályozási eszközök fontos 
szerepet játszhatnak a magas szintű
fogyasztóvédelem biztosításában.

(25) A tapasztalatok bebizonyították, hogy a 
tagállamok eltérő jogi hagyományainak 
megfelelően alkalmazott társ- és 
önszabályozási eszközök fontos szerepet 
játszhatnak a magas szintű néző- és
fogyasztóvédelem biztosításában.
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Or. en

Indokolás

A társszabályozásnak a  jobb szabályozásról szóló intézményközi megállapodásban szereplő
fogalma az ön- vagy társszabályozási rendszer létrehozásának mindössze egy módját kínálja 
fel, és nem felel meg az Európa-szerte meglévő számos ön- vagy társszabályozási modellnek.  
Mivel az ön- és társszabályozás mindeddig sikeres, korlátozó fogalmak bevezetése hasztalan 
volna.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 72
(25A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(25a) A nemlineáris szolgáltatások 
területén a közérdekű célkitűzések elérése 
hatékonyabb lesz, ha azt maguknak a 
szolgáltatóknak az aktív támogatásával 
végzik. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy
használják ki jobban az átlátható és széles 
körben használt önszabályozási és
társszabályozási rendszereket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 73
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(26) A közérdeklődésre számot tartó
rendezvényekre vonatkozóan a m
űsorszolgáltatók kizárólagos szórakoztatási 
jogot szerezhetnek. A hírműsorok 
készítésében és műsorra tűzésében 
ugyanakkor az Európai Unió teljes területén 
elő kell segíteni a pluralizmust, és tiszteletben 
kell tartani az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 11. cikkében elismert 
alapelveket.

(26) A közérdeklődésre számot tartó
rendezvényekre vonatkozóan a m
űsorszolgáltatók kizárólagos szórakoztatási 
jogot szerezhetnek. A hírműsorok 
készítésében és műsorra tűzésében 
ugyanakkor az Európai Unió teljes területén 
elő kell segíteni a pluralizmust, és tiszteletben 
kell tartani az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 11. cikkében elismert 
alapelveket. E célból, amennyiben a 
tagállamok számára lehetővé teszik, hogy 
létrehozzák az alapvető társadalmi érdekkel 
bíró – nem kizárólagos alapon közvetítendő
– események jegyzékét, az egyes 
tagállamokra kell bízni annak eldöntését, 
hogy létrehoznak-e ilyen jegyzéket, hogy 
mit tartanak alapvető társadalmi érdekkel 
bíró eseménynek, miként határozzák meg 
„a közönség jelentős része” kifejezés 
fogalmát, valamint hogy milyen típusú
jelentést kell rendelkezésre bocsátani.

Or. de

Indokolás

Továbbra is a tagállamok mérlegelési jogkörébe kell tartoznia annak, hogy milyen 
eseményeket tekintenek alapvető társadalmi érdekkel bírónak, miként határozzák meg a 
közönség jelentős része fogalmát, továbbá hogy milyen jelentést bocsátanak rendelkezésre.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 74
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(26) A közérdeklődésre számot tartó
rendezvényekre vonatkozóan a m
űsorszolgáltatók kizárólagos szórakoztatási 
jogot szerezhetnek. A hírműsorok 
készítésében és műsorra tűzésében 
ugyanakkor az Európai Unió teljes területén 
elő kell segíteni a pluralizmust, és tiszteletben 
kell tartani az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 11. cikkében elismert 
alapelveket. 

(26) A közérdeklődésre számot tartó
rendezvényekre vonatkozóan a m
űsorszolgáltatók kizárólagos szórakoztatási 
jogot szerezhetnek. A hírműsorok 
készítésében és műsorra tűzésében 
ugyanakkor az Európai Unió teljes területén 
elő kell segíteni a pluralizmust, és tiszteletben 
kell tartani az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 11. cikkében elismert 
alapelveket, hogy a vonatkozó nemzeti 
joggal összhangban lehetővé váljon a 
felhasználók számára valamennyi 
tagállamban a leglényegesebb események 
szabad hozzáféréssel történő vétele. A 
szabad hozzáféréssel történő vételt akkor 
érik el, ha minden egyes tagállamban a 
felhasználók több mint 95%-a tisztán és 
közvetlenül tudja venni a jelet, anélkül, 
hogy otthonaikban bármilyen készülék 
beszerelésére vagy a meglévő infrastruktúra 
módosítására lenne szükség abban az 
épületben, ahol élnek.

Or. es

Indokolás

A „szabad hozzáféréssel történő vétel” fogalma két feltétel teljesülését jelenti: a 
szolgáltatásnak díjmentesnek kell lennie (az embernek nem kell fizetnie a hozzáférésért) és 
bármely polgárnak (minél közelebb a 100 %-hoz) képesnek kell lennie a szolgáltatás 
felhasználására.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 75
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a m
űsorszolgáltatók nevében eljáró közvetít
őknek tisztességes, méltányos és 
diszkriminációmentes feltételekkel, de a 
kizárólagos jogok kellő tiszteletben 
tartásával jogot biztosítsanak rövid 
kivonatok általános híradásokban való
felhasználására. Ezeket a feltételeket a 
közérdeklődésre számot tartó esemény előtt 
időben közzé kell tenni úgy, hogy az
érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. 
Általános szabályként a rövid kivonatok 
legfeljebb 90 másodperc hosszúságúak 
lehetnek.

(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a közvetlenül 
az engedélyezett műsorszolgáltatók nevében 
eljáró közvetítőknek – mint például a 
hírügynökségeknek – tisztességes, 
méltányos és diszkriminációmentes 
feltételekkel, de a kizárólagos jogok kellő
tiszteletben tartásával jogot biztosítsanak 
rövid kivonatok általános híradásokban való
felhasználására. Ezeket a feltételeket a 
közérdeklődésre számot tartó esemény előtt 
időben közzé kell tenni úgy, hogy az 
érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. 
Általános szabályként a rövid kivonatok 
legfeljebb 90 másodperc hosszúságúak 
lehetnek, azokat az esemény befejeződése el
őtt kell továbbítani, az eseménytől számított 
36 órán túl kell képernyőre tűzni, nyilvános 
archívum létrehozására kell felhasználni,
és el kell távolítani a fogadó m
űsorszolgáltató logóját vagy más 
azonosítóját. A rövid kivonatok nemlineáris 
szolgáltatásoknál nem használhatók. Ha 
egy ugyanazon tagállambeli másik m
űsorszolgáltató kizárólagos jogot szerzett a 
kérdéses esemény tekintetében, a 
hozzáférést e műsorszolgáltatótól kell kérni.
Ily módon a tagállamok hozzájárulnak az 
Európa Tanács határokon átnyúló
televíziózásról szóló egyezményének 9. 
cikke értelmében kinyilvánított szándékuk 
megvalósításához.

Or. en

Indokolás
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A rövid híradásokhoz való jog a polgárok tájékozódás szabadságához való jogának
megóvásához szükséges. A Bizottság rövid híradásokról szóló javaslata nem mutat eléggé
messzire, mivel elmulasztja megállapítani a magához a rövid híradásokhoz való európai 
jogot. Ez a jog azonban óriási előnyökkel járna, különösen a kisebb tagállamokban működő
kisebb televíziós szolgáltatók számára. A rövid híradásokhoz való páneurópai jog kezelné
azokat a piaci hiányosságokat, amikor is a műsorszolgáltatók nem tudnak rövid terjedelmű
televíziós híradásokat beszerezni a más tagállamokban zajló eseményekről, hogy 
beszerkesszék azokat az általános híradásaikba. Mivel fontos, hogy ez a jog nem ássa alá a 
kizárólagos jogokba való befektetést, a Bizottság által javasolt (27) preambulumbekezdés 
javasolt kiegészítései egyértelművé tennék, hogy a rövid híradásokhoz való jog alapján 
megszerzett anyagok szigorúan korlátozott körülmények mellett csak az általános 
híradásokban használhatók fel, (az 1. cikkben meghatározott) lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások keretében. A javaslat egyértelművé teszi, hogy a rövid híradások 
sugárzásához való jogot az EU egész területén végre kell hajtani, valamint hogy a televíziós 
műsorszolgáltatók mellett az olyan közvetítőknek is jogosultnak kell lenniük rövid kivonatok 
sugárzására, mint a hírügynökségek, feltéve, hogy közvetlenül egy műsorszolgáltató nevében 
dolgoznak; egyértelművé teszi továbbá azt is, hogy ez milyen konkrét feltételek mellett 
történhet.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 76
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a m
űsorszolgáltatók nevében eljáró közvetít
őknek tisztességes, méltányos és 
diszkriminációmentes feltételekkel, de a 
kizárólagos jogok kellő tiszteletben 
tartásával jogot biztosítsanak rövid 
kivonatok általános híradásokban való
felhasználására. Ezeket a feltételeket a 
közérdeklődésre számot tartó esemény előtt 
időben közzé kell tenni úgy, hogy az 
érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. 
Általános szabályként a rövid kivonatok 
legfeljebb 90 másodperc hosszúságúak 
lehetnek.

(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a m
űsorszolgáltatók nevében eljáró közvetít
őknek és hírügynökségeknek tisztességes, 
méltányos és diszkriminációmentes 
feltételekkel, de a kizárólagos jogok kellő
tiszteletben tartásával – ésszerű költségek 
megtérítése mellett – jogot biztosítsanak 
rövid kivonatok kizárólag általános 
híradásokban való felhasználására. Ezeket a 
feltételeket a közérdeklődésre számot tartó
esemény előtt időben közzé kell tenni úgy, 
hogy az érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. 
Általános szabályként a rövid kivonatok(at):
- legfeljebb 90 másodperc hosszúságúak 
lehetnek,
- az eseménytől számított 48 óra után tűzik 
műsorra,
- nyilvános szórakoztatási archívum 
létrehozására használják,
- azokról el kell távolítani a fogadó m
űsorszolgáltató logóját vagy más 
azonosítóját, vagy
- nem használható új, nemlineáris 
szolgáltatások létrehozására.

Or. en

Indokolás

A rövid híradásokhoz való páneurópai jog kezelné azokat a piaci hiányosságokat, amikor is a 
műsorszolgáltatók nem tudnak rövid terjedelmű televíziós híradásokat beszerezni a más 
tagállamokban zajló eseményekről, hogy beszerkesszék azokat az általános híradásaikba. 
Mivel fontos, hogy ez a jog nem ássa alá a kizárólagos jogokba való befektetést, a Bizottság 
által javasolt (27) preambulumbekezdés javasolt kiegészítései egyértelművé tennék, hogy a 
rövid híradásokhoz való jog alapján megszerzett anyagok szigorúan korlátozott körülmények 
mellett csak az általános híradásokban használhatók fel, (az 1. cikkben meghatározott) 
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lineáris audiovizuális médiaszolgáltatások keretében. Az európai sporttestületek és mások 
aggodalmaira reagáló korlátozások megakadályoznák azt is, hogy a rövid híradásokhoz való
jog alapján megszerzett anyagokat a szórakoztatóipari lekérhető szolgáltatásokban való
felhasználás céljából újracsomagolják. Ezen túlmenően biztosítaná, hogy fedeznek az anyag 
rendelkezésre bocsátásása során felmerült minden határköltséget. A módosítás többek között
Németország államközi műsorszolgáltatásról szóló szerződéséből merít.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 77
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a m
űsorszolgáltatók nevében eljáró közvetít
őknek tisztességes, méltányos és 
diszkriminációmentes feltételekkel, de a 
kizárólagos jogok kellő tiszteletben 
tartásával jogot biztosítsanak rövid 
kivonatok általános híradásokban való
felhasználására. Ezeket a feltételeket a 
közérdeklődésre számot tartó esemény előtt 
időben közzé kell tenni úgy, hogy az 
érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. 
Általános szabályként a rövid kivonatok 
legfeljebb 90 másodperc hosszúságúak 
lehetnek.

(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a tagállamokban 
letelepedett műsorszolgáltatóknak 
rendelkezniük kell a rövid kivonatok 
általános híradásokban való felhasználására
vonatkozó joggal. A rövid kivonatokhoz 
való hozzáférést tisztességes, méltányos és 
diszkriminációmentes feltételekkel, 
méltányos díjazásért, de a kizárólagos jogok 
kellő tiszteletben tartásával kell biztosítani. 
Ezeket a feltételeket a közérdeklődésre 
számot tartó esemény előtt időben közzé kell 
tenni úgy, hogy az érdekelteknek megfelelő
idő álljon rendelkezésére joguk 
gyakorlásához. Általános szabályként a rövid 
kivonatok legfeljebb 90 másodperc 
hosszúságúak lehetnek.

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. cikk (6) bekezdésének módosításához fűzött indokolást [3b. cikk, 1. pont].
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Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 78
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a m
űsorszolgáltatók nevében eljáró közvetít
őknek tisztességes, méltányos és 
diszkriminációmentes feltételekkel, de a 
kizárólagos jogok kellő tiszteletben 
tartásával jogot biztosítsanak rövid 
kivonatok általános híradásokban való
felhasználására. Ezeket a feltételeket a 
közérdeklődésre számot tartó esemény előtt 
időben közzé kell tenni úgy, hogy az 
érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. 
Általános szabályként a rövid kivonatok 
legfeljebb 90 másodperc hosszúságúak 
lehetnek.

(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a m
űsorszolgáltatók nevében eljáró
hírügynökségeknek tisztességes, méltányos 
és diszkriminációmentes feltételekkel, de a 
kizárólagos jogok kellő tiszteletben 
tartásával jogot biztosítsanak rövid 
kivonatok általános híradásokban való
felhasználására. Ezeket a feltételeket a 
közérdeklődésre számot tartó esemény előtt 
időben közzé kell tenni úgy, hogy az 
érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. 
Általános szabályként a rövid kivonatok 
legfeljebb 90 másodperc hosszúságúak 
lehetnek.

Or. fr

Indokolás

Jobb a hírügynökségeket említeni a „közvetítők” fogalma helyett, ami túl tág, és nem utal 
szakmai garanciákra.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 79
PREAMBULUMBEKEZDÉS 27



PE 376.424v01-00 44/101 AM\622816HU.doc

Külső fordítás

HU

(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a m
űsorszolgáltatók nevében eljáró közvetít
őknek tisztességes, méltányos és 
diszkriminációmentes feltételekkel, de a 
kizárólagos jogok kellő tiszteletben 
tartásával jogot biztosítsanak rövid 
kivonatok általános híradásokban való
felhasználására. Ezeket a feltételeket a 
közérdeklődésre számot tartó esemény előtt 
időben közzé kell tenni úgy, hogy az 
érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. 
Általános szabályként a rövid kivonatok 
legfeljebb 90 másodperc hosszúságúak 
lehetnek.

(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a m
űsorszolgáltatók nevében eljáró közvetít
őknek tisztességes díjazás mellett és 
diszkriminációmentes feltételekkel, de a 
kizárólagos jogok kellő tiszteletben 
tartásával jogot biztosítsanak rövid 
kivonatok általános híradásokban való
felhasználására. Ezeket a feltételeket a 
közérdeklődésre számot tartó esemény előtt 
időben közzé kell tenni úgy, hogy az 
érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. 
Általános szabályként a rövid kivonatok 
legfeljebb 90 másodperc hosszúságúak 
lehetnek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 80
(27A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(27a) Az ebben az irányelvben 
megállapított szabályok csak korlátozott 
mértékben erősítik meg a tájékozódáshoz 
való jogot, amit úgy kell tekinteni, mint 
ami egy olyan megközelítés számára 
teremti meg a feltételeket, amely majd 
fokozatosan fog egyre rendszerszerűbben 
foglalkozni azokkal a módokkal és 
eszközökkel, amelyek kiterjesztik a 
nyilvánosságnak az elgondolások és 
ismeretek közös örökségét képező
információkhoz és tartalmakhoz való
hozzáférési jogát.
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Or. it

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 81
(28) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(28) A nemlineáris szolgáltatások egyrészről 
a felhasználó számára rendelkezésre álló
választási és befolyásolási lehetőségekben, 
másrészről a társadalomra gyakorolt 
hatásban térnek el a lineáris 
szolgáltatásoktól. Ez indokolja a 
nemlineáris szolgáltatásokra előírt kevésbé
szigorú szabályokat: e szolgáltatásoknak 
csak a 3c–3h. cikkben foglalt alapvető
szabályoknak kell megfelelniük.

(28) A nemlineáris szolgáltatások a 
felhasználó számára rendelkezésre álló
választási és befolyásolási lehetőségekben, a 
társadalomra gyakorolt hatásban, valamint a 
közrendi célkitűzések elérése érdekében 
leginkább alkalmazott mechanizmusokban
térnek el a lineáris szolgáltatásoktól. E 
szolgáltatások piaca még a fejlődés korai 
szakaszában van, jövőbeni alakulása pedig 
megbízhatóan nem jósolható meg.  Célszer
ű ennélfogva, ha „információs 
társadalommal összefüggő
szolgáltatásokként” a nemlineáris 
szolgáltatások továbbra is az e-
kereskedelmi irányelv hatálya alá
tartoznak, valamint az, ha a közrendi célok 
– mint például a fogyasztók, a kiskorúak és 
a veszélyeztetett kisebbségek védelme 
–teljesülése érdekében ösztönzik az 
önszabályozást.

Or. en

Indokolás

A nemlineáris szolgáltatásokat az e-kereskedelmi irányelv már szabályozza. E fejlődőben lévő
ágazatra vonatkozó további szabályozás káros hatásokkal járhat és felesleges lehet, mivel úgy 
tűnik, hogy például a kiskorúak védelme és a gyűlöletkeltés megelőzése vonatkozásában az 
általános jogi szabályozás és az önszabályozás sikeresen működik.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
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Monica Frassoni

Módosítás: 82
(28) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(28) A nemlineáris szolgáltatások egyrészről 
a felhasználó számára rendelkezésre álló
választási és befolyásolási lehetőségekben, 
másrészről a társadalomra gyakorolt 
hatásban térnek el a lineáris 
szolgáltatásoktól. Ez indokolja a nemlineáris 
szolgáltatásokra előírt kevésbé szigorú
szabályokat: e szolgáltatásoknak csak a 
3c–3h. cikkben foglalt alapvető szabályoknak 
kell megfelelniük.

(28) A nemlineáris szolgáltatások a 
felhasználó számára rendelkezésre álló
választási lehetőségek mértékében térnek el 
a lineáris szolgáltatásoktól. Ez egyes 
esetekben indokolhatja a nemlineáris 
szolgáltatásokra előírt kevésbé szigorú
szabályokat: e szolgáltatásoknak azonban a 
3c–3h. cikkben foglalt alapvető szabályoknak 
kell megfelelniük.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 83
(30) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(30) Az arányosság elvével összhangban az 
irányelvben előírt intézkedések szigorúan a 
belső piac megfelelő működésének 
biztosításához szükséges minimumra 
korlátozódnak. Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások szempontjából valóban 
belső határok nélküli térség kialakítása 
érdekében a közösségi szintű fellépést igényl
ő területeken az irányelvnek gondoskodnia 
kell a közérdekű célkitűzések, különösen a 
kiskorúak és az emberi méltóság védelmére 
irányuló célkitűzés magas szintű védelméről.

(30) Az arányosság elvével összhangban az 
irányelvben előírt intézkedések szigorúan a 
belső piac megfelelő működésének 
biztosításához szükséges minimumra 
korlátozódnak. Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások szempontjából valóban 
belső határok nélküli térség kialakítása 
érdekében a közösségi szintű fellépést igényl
ő területeken az irányelvnek gondoskodnia 
kell a közérdekű célkitűzések, különösen a 
kiskorúak, a fogyatékkal élő személyek –
kiváltképp a látás- és halláskárosult 
személyek – jogainak és az emberi méltóság 
védelmére irányuló célkitűzés magas szintű
védelméről.

Or. en
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Indokolás

A fogyatékkal élő személyek és/vagy az idősek jogait is figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 84
(31) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(31) A jogalkotók, az ipar és a szülők 
továbbra is aggódnak az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban megjelenő káros 
tartalomtól és viselkedésformáktól. Új 
problémákat is meg kell majd oldani, 
különösen az új platformokkal és az új 
termékekkel kapcsolatban. Ezért be kell 
vezetni olyan szabályokat, amelyek
valamennyi audiovizuális 
médiaszolgáltatásban és az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikációban védik a 
kiskorúak fizikai, szellemi és erkölcsi fejl
ődését, valamint az emberi méltóságot. 

(31) A jogalkotók, az ipar és a szülők 
továbbra is aggódnak az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban megjelenő káros 
tartalomtól és viselkedésformáktól. Új 
problémákat is meg kell majd oldani, 
különösen az új platformokkal és az új 
termékekkel kapcsolatban. Ezért valamennyi 
audiovizuális médiaszolgáltatásban és az 
audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációban védeni kell a kiskorúak 
fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődését, 
valamint az emberi méltóságot. Az e védelem 
szükséges szintjének elérésére vonatkozó
európai uniós vagy nemzeti szabályok csak 
akkor megengedhetők, ha rendes jogi 
védelem nem áll rendelkezésre, és ez nem 
írhatja felül a származási ország elvének 
mint elsőrendű elvnek az alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Az általános jogszabályoknak védelmet kell biztosítaniuk a visszaélés e fajtájával szemben. 
Amennyiben nem ez a helyzet, a nemzeti szabályozóknak tudniuk kell intézkedni. Azonban 
mindig a származási ország elve élvez elsőbbséget. 

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 85
(32) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(32) A kiskorúak és az emberi méltóság 
védelmében meghozott intézkedéseket 
gondosan egyensúlyban kell tartani a 
véleménynyilvánításnak az Európai Unió
Alapjogi Chartájában lefektetett alapjogával. 
A kérdéses intézkedések céljaként tehát azt 
kell kitűzni, hogy különösen a nemlineáris
szolgáltatások tekintetében gondoskodjanak 
a kiskorúak kellő szintű védelméről, nem 
pedig azt, hogy teljes egészében betiltsák a 
felnőtteknek szánt tartalmat.

(32) A kiskorúak és az emberi méltóság 
védelmében meghozott intézkedéseket 
gondosan egyensúlyban kell tartani a 
véleménynyilvánításnak az Európai Unió
Alapjogi Chartájában lefektetett alapjogával. 
A kérdéses intézkedések céljaként tehát azt 
kell kitűzni, hogy különösen a lineáris
szolgáltatások tekintetében gondoskodjanak 
a kiskorúak kellő szintű védelméről, nem 
pedig azt, hogy teljes egészében betiltsák a 
felnőtteknek szánt tartalmat.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a lineáris, nem pedig a nemlineáris szolgáltatásokat kell szabályoznia.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 86
(33A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(33a) A kiskorúak megfelelő szintű
védelmének elérése érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak kell 
megállapítaniuk a kiskorúakra vonatkozó
idősávokat, illetve meghatározniuk a 
gyermekeknek szóló műsorokat.

Or. en

Indokolás

A „gyermekek” és a „gyermekműsorok” EU-szerte alkalmazandó egységes 
fogalommeghatározásának hiányában ezen irányelv alkalmazásában a nemzeti szabályozó
hatóságoknak kell egyértelműen meghatározniuk az idősávokat, amennyiben magasabb szintű
védelmi szabályokat kell alkalmazni.
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 87
(35) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(35) A nemlineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások potenciálisan részben 
a lineáris szolgáltatások helyére léphetnek. 
Ennek megfelelően lehetőség szerint 
támogatniuk kell az európai alkotások 
terjesztését és készítését, és ennek révén 
aktívan hozzá kell járulniuk a kulturális 
sokszínűség előmozdításához. Fontos, hogy 
az európai alkotások audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban való népszer
űsítésére vonatkozó előírások alkalmazása 
rendszeres értékelés tárgyát képezze. A 3f. 
cikk (3) bekezdésében előírt jelentésekben a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
továbbá különösen e szolgáltatások 
pénzbeni hozzájárulását az európai 
alkotások készítéséhez és jogainak 
megszerzéséhez; az európai alkotásoknak 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
kínálatán belül képviselt részarányát; 
valamint az ilyen szolgáltatások által kínált 
európai alkotások felhasználók általi 
tényleges fogyasztását.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a preambulumbekezdést el kell hagyni, mivel túl sok terhet ró a nemlineáris 
szolgáltatásokra. A nemlineáris szolgáltatások valójában megfelelő helyzetben vannak ahhoz, 
hogy biztosítsák az európai alkotások magas szintű terjesztését. A korlátozott spektrumra 
vonatkozó megszorítások vagy a belépés előtti nagyobb akadályok nélkül, továbbá az
algoritmikusokon és az internetes közösségeken alapuló (social search) keresések további 
lehetőségeivel elképzelhető, hogy a nemlineáris szolgáltatások gazdag kulturális és nyelvi 
tartalmat nyújtanak, feltéve, hogy nincsenek szükségtelen megfelelési költségek.  A 
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nemlineáris szolgáltatások ennélfogva kvóták nélkül tuják biztosítani a kultúra előmozdítását, 
a média pluralizmusát, valamint széles körű, globális közönséget az európai tartalom 
számára.  A tagállamok továbbra is elő kívánják mozdítani a kulturális alkotások gyártását, 
de ez csak a piacot nem torzító nemzeti és EU-s támogatási mechanizmusokon keresztül 
valósítható meg hatékonyan.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 88
(35) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(35) A nemlineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások potenciálisan részben 
a lineáris szolgáltatások helyére léphetnek. 
Ennek megfelelően lehetőség szerint 
támogatniuk kell az európai alkotások 
terjesztését és készítését, és ennek révén 
aktívan hozzá kell járulniuk a kulturális 
sokszínűség előmozdításához. Fontos, hogy 
az európai alkotások audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban való népszer
űsítésére vonatkozó előírások alkalmazása 
rendszeres értékelés tárgyát képezze. A 3f. 
cikk (3) bekezdésében előírt jelentésekben a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
továbbá különösen e szolgáltatások 
pénzbeni hozzájárulását az európai 
alkotások készítéséhez és jogainak 
megszerzéséhez; az európai alkotásoknak 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
kínálatán belül képviselt részarányát; 
valamint az ilyen szolgáltatások által kínált 
európai alkotások felhasználók általi 
tényleges fogyasztását.

(35) Fontos, hogy az európai alkotások 
audiovizuális médiaszolgáltatásokban való
népszerűsítésére vonatkozó előírások 
alkalmazása rendszeres értékelés tárgyát 
képezze.

Or. en

Indokolás

A nemlineáris szolgáltatások továbbra sem tartozhatnak az irányelv hatálya alá. Ezen felül 
túl korai még kvótákat megállapítani ezen újonnan kialakuló szolgáltatások vonatkozásában, 
mivel ez a szakosodásukat is veszélyeztetheti. 
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Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 89
(35) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(35) A nemlineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások potenciálisan részben a 
lineáris szolgáltatások helyére léphetnek. 
Ennek megfelelően lehetőség szerint 
támogatniuk kell az európai alkotások 
terjesztését és készítését, és ennek révén 
aktívan hozzá kell járulniuk a kulturális 
sokszínűség előmozdításához. Fontos, hogy 
az európai alkotások audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban való népszer
űsítésére vonatkozó előírások alkalmazása 
rendszeres értékelés tárgyát képezze. A 3f. 
cikk (3) bekezdésében előírt jelentésekben a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
továbbá különösen e szolgáltatások pénzbeni 
hozzájárulását az európai alkotások 
készítéséhez és jogainak megszerzéséhez; az 
európai alkotásoknak az audiovizuális 
médiaszolgáltatások kínálatán belül képviselt 
részarányát; valamint az ilyen szolgáltatások 
által kínált európai alkotások felhasználók 
általi tényleges fogyasztását.

(35) A nemlineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások potenciálisan részben a 
lineáris szolgáltatások helyére léphetnek. 
Ennek megfelelően lehetőség szerint 
támogatniuk kell az európai alkotások 
terjesztését és készítését, és ennek révén 
aktívan hozzá kell járulniuk a kulturális 
sokszínűség előmozdításához. Ez az európai 
gyártáshoz – különösen a független 
gyártáshoz – vezető befektetések céljából az 
árbevétellel arányos minimális 
hozzájárulásként nyújtott megnövekedett 
támogatás formájában is ösztönözhető, 
továbbá ezen alkotások nagyobb 
nézettségének biztosításával, mégpedig úgy, 
hogy a katalógusoknak tartalmazniuk kell 
egy minimális arányú európai alkotást, 
vagy hogy az elektronikus műsorfüzeteknek
tartalmazniuk kell az alkotásokat hirdető
hivatkozásokat. Fontos, hogy az európai 
alkotások audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban való népszer
űsítésére vonatkozó előírások alkalmazása 
rendszeres értékelés tárgyát képezze. A 3f. 
cikk (3) bekezdésében előírt jelentésekben a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
továbbá különösen e szolgáltatások pénzbeni 
hozzájárulását az európai alkotások 
készítéséhez és jogainak megszerzéséhez; az 
európai alkotásoknak az audiovizuális 
médiaszolgáltatások kínálatán belül képviselt 
részarányát; valamint az ilyen szolgáltatások 
által kínált európai alkotások felhasználók 
általi tényleges fogyasztását. E jelentések a 
független gyártók által készített alkotások 
helyzetét is értékelik.
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Or. fr

Indokolás

Nem elég pusztán kimondani a kulturális sokszínűség előmozdításának szükségességét; 
gyakorlati rendelkezéseket kell meghatározni.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 90
(35) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(35) A nemlineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások potenciálisan részben a 
lineáris szolgáltatások helyére léphetnek. 
Ennek megfelelően lehetőség szerint 
támogatniuk kell az európai alkotások 
terjesztését és készítését, és ennek révén 
aktívan hozzá kell járulniuk a kulturális 
sokszínűség előmozdításához. Fontos, hogy 
az európai alkotások audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban való népszer
űsítésére vonatkozó előírások alkalmazása 
rendszeres értékelés tárgyát képezze. A 3f. 
cikk (3) bekezdésében előírt jelentésekben a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
továbbá különösen e szolgáltatások 
pénzbeni hozzájárulását az európai 
alkotások készítéséhez és jogainak 
megszerzéséhez; az európai alkotásoknak 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
kínálatán belül képviselt részarányát; 
valamint az ilyen szolgáltatások által kínált 
európai alkotások felhasználók általi 
tényleges fogyasztását.

(35) A nemlineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások potenciálisan részben a 
lineáris szolgáltatások helyére léphetnek. 
Ennek megfelelően lehetőség szerint 
támogatniuk kell az európai alkotások 
terjesztését és készítését, és ennek révén 
aktívan hozzá kell járulniuk a kulturális 
sokszínűség előmozdításához. Fontos, hogy 
az európai alkotások audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban való népszer
űsítésére vonatkozó előírások alkalmazása 
rendszeres értékelés tárgyát képezze. 

Or. en
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Indokolás

Ez egyértelművé teszi azt, hogy az irányelv hatálya a televíziós és a televízióshoz hasonló
szolgáltatásokkal kapcsolatos az eredeti szándék szerint, ahogy a „tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatás” és a „személyre szabott média” közötti különbséget eredetileg felismerték.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 91
(35) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(35) A nemlineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások potenciálisan részben a 
lineáris szolgáltatások helyére léphetnek. 
Ennek megfelelően lehetőség szerint
támogatniuk kell az európai alkotások 
terjesztését és készítését, és ennek révén 
aktívan hozzá kell járulniuk a kulturális 
sokszínűség előmozdításához. Fontos, hogy 
az európai alkotások audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban való népszer
űsítésére vonatkozó előírások alkalmazása 
rendszeres értékelés tárgyát képezze. A 3f. 
cikk (3) bekezdésében előírt jelentésekben a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük 
továbbá különösen e szolgáltatások pénzbeni 
hozzájárulását az európai alkotások 
készítéséhez és jogainak megszerzéséhez; az 
európai alkotásoknak az audiovizuális 
médiaszolgáltatások kínálatán belül képviselt 
részarányát; valamint az ilyen szolgáltatások 
által kínált európai alkotások felhasználók 
általi tényleges fogyasztását.

(35) A nemlineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások potenciálisan részben a 
lineáris szolgáltatások helyére léphetnek. 
Ennek megfelelően támogatniuk kell az 
európai alkotások terjesztését és készítését, 
és ennek révén aktívan hozzá kell járulniuk a 
kulturális sokszínűség előmozdításához. 
Fontos, hogy az európai alkotások 
audiovizuális médiaszolgáltatásokban való
népszerűsítésére vonatkozó előírások 
alkalmazása rendszeres értékelés tárgyát 
képezze. A 3f. cikk (3) bekezdésében előírt 
jelentésekben a tagállamoknak figyelembe 
kell venniük továbbá különösen e 
szolgáltatások pénzbeni hozzájárulását az 
európai alkotások készítéséhez és jogainak 
megszerzéséhez; az európai alkotásoknak az 
audiovizuális médiaszolgáltatások kínálatán 
belül képviselt részarányát; valamint az ilyen 
szolgáltatások által kínált európai alkotások 
felhasználók általi tényleges fogyasztását.

Or. en

Indokolás

1989-ben e cikk célja az volt, hogy egyenletesen és fokozatosan vezesse be az európai 
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alkotások előmozdítására vonatkozó szabályokat. Ma már – a lisszaboni stratégiával 
összefüggésben – az európai audiovizuális ipar fellendítése, továbbá Európa gazdag 
kulturális sokszínűségének fenntartása érdekében több követelményt támasztó szabályokat kell 
javasolni e témában. A tagállamoknak ennélfogva nem szabad kifogásokat találniuk arra, 
hogy az európai produkciók előmozdítása tekintetében miért nem teszik meg a szükséges er
őfeszítéseket.

Módosítás, előterjesztette: Gunnar Hökmark

Módosítás: 92
(35A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(35a) Hangsúlyozza, hogy a lineáris és
nemlineáris szolgáltatások közötti 
különbségek fokozatosan egyre 
lényegtelenebbé válnak a nézők számára, 
mivel a digitális szolgáltatások és a hardver
fejlődése lehetővé teszi, hogy a nézők 
közvetlen lekéréssel férjenek hozzá a 
lineáris szolgáltatásokhoz. Ebből a 
szempontból fontos annak biztosítása, hogy 
a lineáris szolgáltatásokat nyújtó, 
hagyományos műsorszolgáltatókat ne érjék 
pénzügyi hátrányok az új m
űsorszolgáltatókkal és a mai kor 
nemlineáris szolgáltatásait használó
médiaszolgáltatókkal szemben. Ez 
megakadályozná az európai m
űsorszolgáltatókat abban, hogy jó minőség
ű európai tartalmat állítsanak elő, és hogy 
globális versenyképességet alakítsanak ki. 
Ugyanezen okból kifolyólag fontos, hogy a
műsorkészítés finanszírozására vonatkozó
európai szabályok ne akadályozzák az új
médiaszolgáltatók létrejöttét Európában. Ez 
rugalmas, egyszerű és általános 
szabályokat tesz szükségessé a lineáris 
szolgáltatások és a nem lineáris 
szolgáltatások vonatkozásában is, amellett, 
hogy kevesebb jelentőséget tulajdonítanak 
a médiaszolgáltatások különféle 
technológiai jellemzőinek. 
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 93
(36) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(36) A módosított 89/552/EGK irányelv 4. 
cikkében foglalt rendelkezések végrehajtása 
során a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy 
a műsorszolgáltatók kellő teret adjanak a 
koprodukcióban készített és a nem az adott 
országban készített európai alkotásoknak.

(36) A módosított 89/552/EGK irányelv 4. 
cikkében foglalt rendelkezések végrehajtása 
során a tagállamoknak ösztönözniük kell a 
médiaszolgáltatókat, hogy – amennyiben 
megvalósítható –mozdítsák elő az európai 
alkotások gyártását és az azokhoz való
hozzáférést.

Or. en

Indokolás

A több szolgáltatás nyújtotta nagyobb mértékű sokszínűséggel a kvótákra vonatkozó
rendelkezések szükségtelenek. Vannak hatékonyabb módjai is az európai alkotások gyártása 
és sugárzása ösztönzésének.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 94
(38) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(38) A nemlineáris szolgáltatások növelik a 
fogyasztók választási lehetőségeit. Ezért a 
nemlineáris szolgáltatásokban megjelenő
audiovizuális kereskedelmi kommunikációt 
indokolatlan és műszaki szempontból 
értelmetlen részletesen szabályozni. 
Ugyanakkor egyértelmű közpolitikai célok 
elérése érdekében minden audiovizuális 
kereskedelmi kommunikációnak a 
megjelölésre vonatkozó szabályok mellett 
tiszteletben kell tartania bizonyos alapvető
kvalitatív szabályokat is.

(38) A nemlineáris szolgáltatások növelik a 
fogyasztók választási lehetőségeit. Ezért a 
nemlineáris szolgáltatásokban megjelenő
audiovizuális kereskedelmi kommunikációt 
indokolatlan és műszaki szempontból 
értelmetlen részletesen szabályozni. Ezen 
túlmenően a nemlineáris kereskedelmi 
kommunikációt általános jogszabályok, 
valamint a 2000/31/EK irányelv és az 
ágazatspecifikus jogszabályok, például a 
2001/83/EK irányelv szabályozza, ami tiltja 
bizonyos gyógyszereknek a közönség 
részére történő reklámozását.

Or. en

Indokolás

A nemlineáris kereskedelmi kommunikációt már szabályozták. Ezért ez a rendelkezés 
felesleges. 

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 95
(40) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(40) A kereskedelem és a technológiák fejl
ődése több választási lehetőséget kínál, és 
nagyobb felelősséget vár el a felhasználótól 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
igénybevételében. Annak érdekében, hogy a 
szabályozás arányos maradjon az elérendő
közérdekű célokkal, a lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban bizonyos fokú
rugalmasságot kell lehetővé tenni: az 
elkülönítés elvét a reklámra és a 
távértékesítésre kell korlátozni, míg 
bizonyos feltételek megléte esetén
engedélyezni kell a termékmegjelenítést, és 
néhány mennyiségi korlátozást el kell 
törölni. A burkolt termékmegjelenítést 
azonban tiltani kell. Az elkülönítés elvével 
nem szabad megakadályozni új 
reklámtechnikák alkalmazását.

(40) A kereskedelem és a technológiák fejl
ődése több választási lehetőséget kínál, és 
nagyobb felelősséget vár el a felhasználótól 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
igénybevételében. Annak érdekében, hogy a 
szabályozás arányos maradjon az elérendő
közérdekű célokkal, a lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban bizonyos fokú
rugalmasságot kell lehetővé tenni: az 
elkülönítés elvét felváltja az átláthatóság és 
a megjelölés elve, engedélyezni kell a 
termékmegjelenítést, és a mennyiségi 
korlátozást el kell törölni. A burkolt 
termékmegjelenítés azonban tilos, és 
valamennyi fizetett termékmegjelenítést 
akkor kell megjelölni a néző számára, 
amikor az feltűnik.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és megjelölés elve biztosítja, hogy a kereskedelmi kommunikáció mint olyan 
felismerhető legyen, továbbá teret hagy új reklámtechnikák kidolgozására is.

A termékmegjelenítés globális valóság, és ennek engedélyezése lehetővé teszi az európai 
szolgáltatások számára, hogy kiegészítő bevételhez jussanak és versenyképesebbé váljanak.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Monica Frassoni

Módosítás: 96
(40) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(40) A kereskedelem és a technológiák fejl
ődése több választási lehetőséget kínál, és 
nagyobb felelősséget vár el a felhasználótól 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
igénybevételében. Annak érdekében, hogy a 
szabályozás arányos maradjon az elérendő
közérdekű célokkal, a lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban bizonyos fokú
rugalmasságot kell lehetővé tenni: az 
elkülönítés elvét a reklámra és a 
távértékesítésre kell korlátozni, míg bizonyos 
feltételek megléte esetén engedélyezni kell a 
termékmegjelenítést, és néhány mennyiségi 
korlátozást el kell törölni. A burkolt 
termékmegjelenítést azonban tiltani kell. 
Az elkülönítés elvével nem szabad 
megakadályozni új reklámtechnikák 
alkalmazását.

(40) A kereskedelem és a technológiák fejl
ődése több választási lehetőséget kínál, és 
nagyobb felelősséget vár el a felhasználótól 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
igénybevételében. Ugyanakkor az új 
marketingtechnikákon és a digitális 
marketingen keresztül a reklám er
őteljesebbé válik. Annak érdekében, hogy a 
szabályozás arányos maradjon az elérendő
közérdekű célokkal, egyrészről a lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatásokban 
bizonyos fokú rugalmasságot kell lehetővé
tenni. Az elkülönítés elvét a reklámra és a 
távértékesítésre kell korlátozni, míg bizonyos 
feltételek megléte esetén engedélyezni kell a 
terméktámogatást. E tekintetben megmarad 
a burkolt reklám tilalma. Az elkülönítés 
elvével nem szabad megakadályozni új 
reklámtechnikák alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A termékmegjelenítés nem egyeztethető össze az elkülönítés elvével. A termékmegjelenítés 
felhasználása alapvetően avatkozik be az audiovizuális alkotásba és a szerkesztői és 
promóciós tartalom összezavarását idézi elő. A média hitelének megőrzése érdekében az 
elkülönítés elvét továbbra is átfogó módon kell fenntartani. Ilyen feltételek mellett csak 
terméktámogatás engedélyezhető.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 97
(40) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(40) A kereskedelem és a technológiák fejl
ődése több választási lehetőséget kínál, és 
nagyobb felelősséget vár el a felhasználótól 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
igénybevételében. Annak érdekében, hogy a 
szabályozás arányos maradjon az elérendő
közérdekű célokkal, a lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban bizonyos fokú
rugalmasságot kell lehetővé tenni: az 
elkülönítés elvét a reklámra és a 
távértékesítésre kell korlátozni, míg 
bizonyos feltételek megléte esetén 
engedélyezni kell a termékmegjelenítést, és 
néhány mennyiségi korlátozást el kell 
törölni. A burkolt termékmegjelenítést 
azonban tiltani kell. Az elkülönítés elvével 
nem szabad megakadályozni új 
reklámtechnikák alkalmazását.

(40) A kereskedelem és a technológiák fejl
ődése több választási lehetőséget kínál, és 
nagyobb felelősséget vár el a felhasználótól 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
igénybevételében. Annak érdekében, hogy a 
szabályozás arányos maradjon az elérendő
közérdekű célokkal, a lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban bizonyos fokú
rugalmasságot kell lehetővé tenni. A burkolt 
termékmegjelenítést azonban tiltani kell. Az 
elkülönítés elvével nem szabad 
megakadályozni új reklámtechnikák 
alkalmazását.

Or. it

Indokolás

A koherens szabálycsomag a különféle technológiákon alapuló médiaszolgáltatások közötti 
tisztességes verseny biztosításához fontos.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 98
(42) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(42) Mivel az új szolgáltatások számának 
növekedése következtében nagyobb 
választék áll a nézők rendelkezésére, többé
nem indokoltak a klasszikus reklámra 
vonatkozó, a nézők védelmét célzó részletes 
szabályok. Miközben az irányelv nem növeli 
a reklámra fordítható műsoridő hosszát,
nagyobb rugalmasságot biztosít a m
űsorszolgáltató számára azzal a megkötéssel, 
hogy a reklám nem bonthatja meg 
indokolatlanul a műsorok egységét.

(42) Mivel az új lineáris és nemlineáris 
szolgáltatások számának növekedése 
következtében sokkal nagyobb a verseny, és
nagyobb választék áll a nézők 
rendelkezésére, többé nem indokoltak a 
klasszikus reklámra vonatkozó, a nézők 
védelmét célzó részletes szabályok. Az  
irányelv nagyobb rugalmasságot biztosít a m
űsorszolgáltató számára a reklámok min
ősége, intervalluma, és időzítése 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A reklámra vonatkozó korlátozásokat el kell törölni annak érdekében, hogy az európai 
médiaszolgáltatók számára lehetővé váljon a megfelelőbb verseny és – az európai 
audiovizuális tartalom finanszírozása és az abba történő befektetés céljából – a bevétel 
fenntartása. 

A reklám mennyiségének és típusának legjobb szabályozója maga a fogyasztó.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica 
Frassoni

Módosítás: 99
(42) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(42) Mivel az új szolgáltatások számának 
növekedése következtében nagyobb 
választék áll a nézők rendelkezésére, többé
nem indokoltak a klasszikus reklámra 
vonatkozó, a nézők védelmét célzó részletes 
szabályok. Miközben az irányelv nem növeli 
a reklámra fordítható műsoridő hosszát, 
nagyobb rugalmasságot biztosít a m
űsorszolgáltató számára azzal a megkötéssel, 
hogy a reklám nem bonthatja meg 
indokolatlanul a műsorok egységét.

(42) Noha az új szolgáltatások számának 
növekedése következtében nagyobb 
választék áll a nézők rendelkezésére, 
továbbra is érvényes a klasszikus reklámra 
vonatkozó, a nézők védelmét célzó részletes 
szabályok fenntartására irányuló elv. 
Miközben az irányelv nem növeli a reklámra 
fordítható műsoridő hosszát, nagyobb 
rugalmasságot biztosít a műsorszolgáltató
számára azzal a megkötéssel, hogy a reklám 
nem bonthatja meg indokolatlanul a műsorok 
egységét.

Or. it
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Indokolás

A koherens szabálycsomag a különféle technológiákon alapuló médiaszolgáltatások közötti 
tisztességes verseny biztosításához fontos.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 100
(43) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(43) Az irányelv célul tűzi ki az európai 
televíziózás különleges jellegének meg
őrzését, ezért korlátozásokat ír elő a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások és a televízió céljára készült 
filmek, valamint egyes, továbbra is védendő
műsorkategóriák lehetséges 
megszakításaira. 

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a szabály a hír- és gyermekműsorokkal kapcsolatos reklámkorlátozásokat 30 percről 35 
percre növelné, anélkül, hogy a Bizottság ezt részletesen megindokolná.  Ez nemcsak a 
javasolt irányelv logikai alapjával ellentétes, hanem egyben azzal a  szándékolatlan hatással 
is járna, hogy elriasztja a hír- és gyermekműsorokba történő befektetést, miközben csupán 
elhanyagolhatóan pozitív hatással járna a filmekre nézve.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 101
(43) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(43) Az irányelv célul tűzi ki az európai 
televíziózás különleges jellegének meg
őrzését, ezért korlátozásokat ír elő a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások és a televízió céljára készült 
filmek, valamint egyes, továbbra is védendő
műsorkategóriák lehetséges 
megszakításaira. 

(43) Az irányelv célul tűzi ki az európai 
televíziózás különleges jellegének meg
őrzését, továbbá annak elfogadását is, hogy 
ez az ipar jelenleg ádáz versenyt folytat. A 
lineáris műsorok közvetítésében a 
klasszikus reklám és a távértékesítési célú
bejátszások a műsorokban csak oly módon 
szerepelhetnek, hogy – figyelembe véve a 
természetes műsormegszakításokat és a m
űsor időtartamát és jellegét – a műsorok 
egysége és értéke, valamint az érintettek 
jogai ne sérüljenek.

Or. en

Indokolás

A filmekbe befektető szolgáltatóknak reklámbevételekből kell tudniuk refinanszírozni az ilyen 
típusú, drága, eredeti tartalmat. Ennek azonban tiszteletben kell tartania a film egységét és a 
műsormenetet, továbbá a szerzői jog jogosultjainak védelmét.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 102
(43) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(43) Az irányelv célul tűzi ki az európai 
televíziózás különleges jellegének meg
őrzését, ezért korlátozásokat ír elő a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások és a televízió céljára készült 
filmek, valamint egyes, továbbra is védendő
műsorkategóriák lehetséges 
megszakításaira. 

(43) Az irányelv célul tűzi ki az európai 
televíziózás különleges jellegének meg
őrzését. A klasszikus reklám és a 
távértékesítési célú bejátszások a m
űsorokban csak olyan formában 
szerepelhetnek, ami nem sérti az érintettek 
jogait, illetve a műsorok egységét és értékét, 
miközben pedig figyelembe veszi a 
természetes műsormegszakításokat és a m
űsor időtartamát és jellegét.

Or. es

Indokolás

Az audiovizuális szolgáltatóknak finanszírozási forrásra van szükségük ahhoz, hogy továbbra 
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is pénzügyileg életképes filmeket gyárthassanak. Ösztönözni kell tehát a hirdetőket arra, hogy 
filmekbe fektessenek be, biztosítva mindeközben, hogy a tartalom a túlzott vagy rosszul 
elhelyezett reklám következtében nem sikkad el.

A filmek egységének és a műsorok értékének védelmére, valamint az érdekeltek jogainak 
védelmére irányuló általános norma bevezetése megnyitja a kapukat a jövőbeli befektetések el
őtt.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 103
(43) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(43) Az irányelv célul tűzi ki az európai 
televíziózás különleges jellegének meg
őrzését, ezért korlátozásokat ír elő a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások és a televízió céljára készült 
filmek, valamint egyes, továbbra is védendő
műsorkategóriák lehetséges megszakításaira. 

(43) Az irányelv célul tűzi ki az európai 
televíziózás különleges jellegének meg
őrzését, ezért korlátozásokat ír elő a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, valamint egyes, továbbra is 
védendő műsorkategóriák lehetséges 
megszakításaira.

Or. en

Indokolás

A reklámok bejátszására vonatkozó szabályok jelentős hatással bírnak a műsorszolgáltatók 
európai tartalomba való befektetési képességére. Az eredeti európai tartalomba való
befektetés ösztönzése és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a műsorszolgáltatók e 
tartalmat az európai nézők számára ingyenesen kínálhassák, a reklámokra vonatkozó
korlátozásokat nem kell a televízió céljára készült filmekre alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Módosítás: 104
(43A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(43a) Bizonyos műsorkategóriákat –
például a kiskorúaknak szóló műsorokat –a 
tartalomra vonatkozó megfelelő
tájékoztatással vagy hatékony szűr
őrendszerekkel kell megfelelő módon 
védeni. 

Or. it

Indokolás

Az irányelvnek védelmet kell nyújtania az audiovizuális rendszerek kiskorúak által történő
felhasználásával szemben, akár a műsorokra vonatkozó pontos információkkal, hogy így a 
szülőket kalauzolhassák választásukban, akár megfelelő szűrőrendszerekkel, hogy a szülői 
felügyelet hiányában is lehető váljon a kiskorúak védelme. 

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 105
(44) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(44) A reklámra fordított napi műsoridő
korlátozása eddig is inkább csak elméleti 
jelentőségű volt. Az óránkénti korlátozás 
fontosabb, mert főműsoridőben is kifejti 
hatását. Ezért a napi korlátot el kell törölni, 
az óránkénti korlátot pedig a klasszikus 
reklám és a távértékesítési célú bejátszások 
tekintetében fenn kell tartani; a fogyasztók 
rendelkezésére álló nagyobb választék miatt 
ugyancsak indokolatlannak tűnik a 
távértékesítésre vagy hirdetésre szakosodott 
csatornákra előírt időkorlátozás 
fenntartása. Az óránkénti 20 %-os reklámid
ő-korlátozás ugyanakkor érvényben marad
azzal, hogy nem vonatkozik a reklám id
őigényesebb formáira, például a televíziós 
promóciós műsorokra és a távértékesítési m
űsorokra, amelyek jellegüknél és 
alkalmazott módszereiknél fogva több időt 
vesznek igénybe.

törölve
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Or. it

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 106
(44) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(44) A reklámra fordított napi műsoridő
korlátozása eddig is inkább csak elméleti 
jelentőségű volt. Az óránkénti korlátozás 
fontosabb, mert főműsoridőben is kifejti 
hatását. Ezért a napi korlátot el kell törölni, 
az óránkénti korlátot pedig a klasszikus 
reklám és a távértékesítési célú bejátszások 
tekintetében fenn kell tartani; a fogyasztók 
rendelkezésére álló nagyobb választék miatt 
ugyancsak indokolatlannak tűnik a 
távértékesítésre vagy hirdetésre szakosodott 
csatornákra előírt időkorlátozás 
fenntartása. Az óránkénti 20 %-os reklámid
ő-korlátozás ugyanakkor érvényben marad 
azzal, hogy nem vonatkozik a reklám id
őigényesebb formáira, például a televíziós 
promóciós műsorokra és a távértékesítési m
űsorokra, amelyek jellegüknél és 
alkalmazott módszereiknél fogva több időt 
vesznek igénybe.

(44) A reklámra fordított napi műsoridő
korlátozása és a reklám óránkénti 
korlátozását  kevés kivétellel – el kell 
hagyni. Elegendő a minőségi ellenőrzés 
megtartása.

Or. de

Indokolás

Elegendő az, hogy a reklám minőségének ellenőrzése biztosított. A mennyiségi követelmények 
a dereguláció érdekében elhagyhatók, különösen azért, mert a fogyasztók úgyis csak bizonyos 
reklámmennyiséget hajlandóak tolerálni.
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Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 107
(44) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(44) A reklámra fordított napi műsoridő
korlátozása eddig is inkább csak elméleti 
jelentőségű volt. Az óránkénti korlátozás 
fontosabb, mert főműsoridőben is kifejti 
hatását. Ezért a napi korlátot el kell törölni, 
az óránkénti korlátot pedig a klasszikus 
reklám és a távértékesítési célú bejátszások 
tekintetében fenn kell tartani; a fogyasztók 
rendelkezésére álló nagyobb választék miatt 
ugyancsak indokolatlannak tűnik a 
távértékesítésre vagy hirdetésre szakosodott 
csatornákra előírt időkorlátozás fenntartása. 
Az óránkénti 20 %-os reklámidő-korlátozás 
ugyanakkor érvényben marad azzal, hogy 
nem vonatkozik a reklám időigényesebb 
formáira, például a televíziós promóciós m
űsorokra és a távértékesítési műsorokra, 
amelyek jellegüknél és alkalmazott 
módszereiknél fogva több időt vesznek 
igénybe.

(44) Az ipar jelenlegi és egyre növekvő
versenyképes állapota ismeretében a napi és 
óránkénti korlátot el fogják törölni; a 
fogyasztók rendelkezésére álló nagyobb 
választék és a nagyobb verseny miatt 
ugyancsak indokolatlan a távértékesítésre 
vagy hirdetésre szakosodott csatornákra el
őírt időkorlátozás fenntartása.

Or. en

Indokolás

A reklámra vonatkozó korlátozásokat el kell törölni annak érdekében, hogy az európai 
médiaszolgáltatók számára lehetővé váljon a megfelelőbb verseny és – az európai 
audiovizuális tartalom finanszírozása és az abba történő befektetés céljából – a bevétel 
fenntartása. 

A reklám mennyiségének és típusának legjobb szabályozója maga a fogyasztó.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 108
(44) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(44) A reklámra fordított napi műsoridő
korlátozása eddig is inkább csak elméleti 
jelentőségű volt. Az óránkénti korlátozás 
fontosabb, mert főműsoridőben is kifejti 
hatását. Ezért a napi korlátot el kell törölni,
az óránkénti korlátot pedig a klasszikus 
reklám és a távértékesítési célú bejátszások 
tekintetében fenn kell tartani; a fogyasztók 
rendelkezésére álló nagyobb választék miatt 
ugyancsak indokolatlannak tűnik a 
távértékesítésre vagy hirdetésre szakosodott 
csatornákra előírt időkorlátozás fenntartása. 
Az óránkénti 20 %-os reklámidő-korlátozás 
ugyanakkor érvényben marad azzal, hogy 
nem vonatkozik a reklám időigényesebb 
formáira, például a televíziós promóciós m
űsorokra és a távértékesítési műsorokra, 
amelyek jellegüknél és alkalmazott 
módszereiknél fogva több időt vesznek 
igénybe.

(44) A napi korlátot el kell törölni, a 
fogyasztók rendelkezésére álló nagyobb 
választék miatt pedig ugyancsak 
indokolatlannak tűnik a távértékesítésre vagy 
hirdetésre szakosodott csatornákra előírt id
őkorlátozás fenntartása.

Or. es

Indokolás

Az audiovizuális szolgáltatók a reklám időtartama tekintetében nagyobb rugalmasságot 
követelnek, hogy a jövőben minőségi műsorokat tudjanak finanszírozni.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 109
(44) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(44) A reklámra fordított napi műsoridő
korlátozása eddig is inkább csak elméleti 
jelentőségű volt. Az óránkénti korlátozás 
fontosabb, mert főműsoridőben is kifejti 
hatását. Ezért a napi korlátot el kell törölni, 
az óránkénti korlátot pedig a klasszikus 
reklám és a távértékesítési célú bejátszások 
tekintetében fenn kell tartani; a fogyasztók 
rendelkezésére álló nagyobb választék miatt 
ugyancsak indokolatlannak tűnik a 
távértékesítésre vagy hirdetésre szakosodott 
csatornákra előírt időkorlátozás fenntartása. 
Az óránkénti 20 %-os reklámidő-korlátozás 
ugyanakkor érvényben marad azzal, hogy 
nem vonatkozik a reklám időigényesebb 
formáira, például a televíziós promóciós m
űsorokra és a távértékesítési műsorokra, 
amelyek jellegüknél és alkalmazott 
módszereiknél fogva több időt vesznek 
igénybe.

(44) A reklámra fordított napi műsoridő
korlátozása eddig is inkább csak elméleti 
jelentőségű volt. Ezért a napi korlátot el kell 
törölni. A fogyasztók rendelkezésére álló
nagyobb választék miatt ugyancsak 
indokolatlannak tűnik a távértékesítésre vagy 
hirdetésre szakosodott csatornákra előírt id
őkorlátozás fenntartása.

Or. de

Indokolás

A televíziós műsorszolgáltatóknak nagyobb rugalmasságra van szükségük annak érdekében, 
hogy továbbra is jó minőségű műsorokat tudjanak szolgáltatni. A megosztott képernyős 
reklámok a képernyőnek csak egy részét foglalják el. A reklámtartalom versenyez az éppen 
közvetített műsorral, aminek célja még mindig a néző figyelmének lekötése.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 110
(44) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(44) A reklámra fordított napi műsoridő
korlátozása eddig is inkább csak elméleti 
jelentőségű volt. Az óránkénti korlátozás 
fontosabb, mert főműsoridőben is kifejti 
hatását. Ezért a napi korlátot el kell törölni, 
az óránkénti korlátot pedig a klasszikus 
reklám és a távértékesítési célú bejátszások 
tekintetében fenn kell tartani; a fogyasztók 
rendelkezésére álló nagyobb választék miatt 
ugyancsak indokolatlannak tűnik a 
távértékesítésre vagy hirdetésre szakosodott 
csatornákra előírt időkorlátozás fenntartása. 
Az óránkénti 20 %-os reklámidő-korlátozás 
ugyanakkor érvényben marad azzal, hogy 
nem vonatkozik a reklám időigényesebb 
formáira, például a televíziós promóciós m
űsorokra és a távértékesítési műsorokra, 
amelyek jellegüknél és alkalmazott 
módszereiknél fogva több időt vesznek 
igénybe.

(44) A fogyasztók rendelkezésére álló
nagyobb választék miatt ugyancsak 
indokolatlannak tűnik a távértékesítésre vagy 
hirdetésre szakosodott csatornákra előírt id
őkorlátozás fenntartása. Az óránkénti 20 %-
os reklámidő-korlátozás ugyanakkor 
érvényben marad azzal, hogy nem 
vonatkozik a reklám időigényesebb formáira, 
például a televíziós promóciós műsorokra és 
a távértékesítési műsorokra, amelyek 
jellegüknél és alkalmazott módszereiknél 
fogva több időt vesznek igénybe.

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. cikk (13) bekezdésére (18. cikk 1. pont) vonatkozó módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 111
(44) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(44) A reklámra fordított napi műsoridő
korlátozása eddig is inkább csak elméleti 
jelentőségű volt. Az óránkénti korlátozás 
fontosabb, mert főműsoridőben is kifejti 
hatását. Ezért a napi korlátot el kell törölni, 
az óránkénti korlátot pedig a klasszikus 
reklám és a távértékesítési célú bejátszások 
tekintetében fenn kell tartani; a fogyasztók 
rendelkezésére álló nagyobb választék miatt 
ugyancsak indokolatlannak tűnik a 
távértékesítésre vagy hirdetésre szakosodott 
csatornákra előírt időkorlátozás 
fenntartása. Az óránkénti 20 %-os reklámid
ő-korlátozás ugyanakkor érvényben marad 
azzal, hogy nem vonatkozik a reklám id
őigényesebb formáira, például a televíziós 
promóciós műsorokra és a távértékesítési m
űsorokra, amelyek jellegüknél és alkalmazott 
módszereiknél fogva több időt vesznek 
igénybe.

(44) Az óránkénti 20 %-os reklámidő-
korlátozás érvényben marad beleértve a 
reklám időigényesebb formáit, például a 
televíziós promóciós műsorokat és a 
távértékesítési műsorokat, amelyek 
jellegüknél és alkalmazott módszereiknél 
fogva több időt vesznek igénybe.

Or. it

Indokolás

A koherens szabálycsomag a különféle technológiákon alapuló médiaszolgáltatások közötti 
tisztességes verseny biztosításához fontos.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 112
(44A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(44a) A filmszínházban történő
bemutatásra szánt filmek és a különösen 
kreatív jellegű alkotások esetében bármely 
reklámnak meg kell felelnie azoknak a 
kritériumoknak, amelyek nem sértik az 
alkotás egységét vagy nem veszélyeztetik 
annak értékét – az elbeszélő részek 
szempontjából sem.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Monica Frassoni

Módosítás: 113
(45) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(45) Az irányelv tiltja a burkolt reklámot, 
mert az negatív hatással van a fogyasztókra. 
Az irányelv alkalmazásában nem minősül 
burkolt reklámnak a jogos 
termékmegjelenítés.

(45) Az irányelv tiltja a burkolt reklámot, 
mert az negatív hatással van a fogyasztókra.

Or. en

Indokolás

Pontosítja a (40) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz fűzött indokolást. A 3h. 
cikkre (új) vonatkozó 14. módosításban szereplő feltételek mellett a „terméktámogatás"
felhasználása nem tartozik a burkolt reklám tilalma alá, a termékmegjelenítés továbbra is 
tilos.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 114
(45) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(45) Az irányelv tiltja a burkolt reklámot, 
mert az negatív hatással van a fogyasztókra. 
Az irányelv alkalmazásában nem minősül 
burkolt reklámnak a jogos 
termékmegjelenítés.

(45) Az irányelv tiltja a burkolt reklámot, 
mert az negatív hatással van a fogyasztókra.

Or. it

Indokolás

A koherens szabálycsomag a különféle technológiákon alapuló médiaszolgáltatások közötti 
tisztességes verseny biztosításához fontos.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 115
(46) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(46) A termékmegjelenítés a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások és a televízió céljára készült 
filmek körében valós gyakorlatnak számít, 
de a tagállamok eltérően szabályozzák. A 
versenyegyenlőség biztosítása és ezáltal az 
európai médiaipar versenyképességének 
fokozása érdekében meg kell állapítani a 
termékmegjelenítés szabályait. A 
termékmegjelenítés fogalma minden olyan 
audiovizuális kereskedelmi kommunikációt 
felölel, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában 
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – műsorban jelenik meg. A 
termékmegjelenítésre ugyanazok a 
mennyiségi szabályok és korlátozások 
alkalmazandók, mint a reklámra. 

törölve

Or. it
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Indokolás

A 3h. cikk későbbi módosításaival való összhang érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 116
(46) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(46) A termékmegjelenítés a filmszínházban 
történő bemutatásra szánt filmalkotások és a 
televízió céljára készült filmek körében valós 
gyakorlatnak számít, de a tagállamok eltér
ően szabályozzák. A versenyegyenlőség 
biztosítása és ezáltal az európai médiaipar 
versenyképességének fokozása érdekében 
meg kell állapítani a termékmegjelenítés 
szabályait. A termékmegjelenítés fogalma 
minden olyan audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációt felölel, amely terméket, 
szolgáltatást, ezek védjegyét vagy 
mindezekre való utalást tartalmaz oly 
módon, hogy – általában fizetés vagy 
hasonló ellenszolgáltatás ellenében – m
űsorban jelenik meg. A 
termékmegjelenítésre ugyanazok a 
mennyiségi szabályok és korlátozások 
alkalmazandók, mint a reklámra.

(46) A terméktámogatás főként az Egyesült 
Államokban, de néhány tagállamban is a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások és a televízió céljára készült 
filmek körében valós gyakorlatnak számít. A
tagállamok azonban eltérően szabályozzák
és kezelik a filmszínházban történő
bemutatásra szánt filmalkotásokkal és a 
televízió céljára készült filmekkel 
kapcsolatos terméktámogatást. Ennélfogva 
úgy tűnik, hogy a határokon átnyúló, 
tisztességes verseny elérése érdekében e 
tekintetben pontosításra van szükség. A 
terméktámogatás az elkülönítés elve 
megsértésének hátránya nélkül teszi lehet
ővé a csekély források megfontolt 
felhasználását. A terméktámogatás az 
európai független produkciók 
finanszírozásában is segíteni fog, anélkül, 
hogy veszélyeztetné a műsor függetlenségét 
és hitelét. A terméktámogatás fogalma az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokban 
szereplő, újságírói vagy alkotói okok miatt 
szükséges termék, szolgáltatás vagy védjegy, 
amelyek esetében nem történik fizetés vagy 
más hasonló ellenszolgáltatás, valamint 
amelyeknél a hirdető vagy a 
márkatulajdonos nem befolyásolja a 
szerkesztőt. Ha a terméktámogatás
felhasználása szerkesztői vagy művészeti 
okokból árukra, szolgáltatásokra, nevekre, 
védjegyekre vagy egy áru előállítójának 
vagy szolgáltatás nyújtójának 
tevékenységeire történő hivatkozást vagy 
ezek bemutatását teszi szükségessé, úgy ez 
különleges vagy indokolatlan hangsúlyozás 
nélkül történik. A terméktámogatás az arra 
irányuló, független szerkesztői döntéseket is 
magába foglalja, hogy a termékeket 
indokolatlan feltűnés nélkül használják, 
amelyek a műsorszerves részét képezik, és 
amelyek megkönnyítik gyártását, például 
gyermekeknek szóló audiovizuális
médiaszolgáltatásokban védjeggyel ellátott 
díjak felhasználása, amelyek arra 
ösztönözhetik a nézőket, hogy részt 
vegyenek a műsorban és élvezzék azt. 
Ilyenként kell egyértelműen azonosítani és 
megjelölni a terméktámogatást 
tartalmazazó, harmadik országbeli m
űsorokat.
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Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés azt pontosítja, hogy mit értenek megengedhető terméktámogatás 
alatt. A terméktámogatás lehetővé teszi a csekély pénzügyi források megfontolt 
felhasználását. A terméktámogatás a műsorban szerkesztői és nem promóciós okok miatt 
jelenik meg, ennélfogva felhasználása nem eredményezi a szerkesztői tartalom és a 
kereskedelmi kommunikációs formák összetévesztését. Ez elkerüli az elkülönítés elve 
aláásásának vagy a művészi vagy újságírói szabadság akadályozásának veszélyét.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 117
(46) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(46) A termékmegjelenítés a filmszínházban 
történő bemutatásra szánt filmalkotások és a 
televízió céljára készült filmek körében valós 
gyakorlatnak számít, de a tagállamok eltér
ően szabályozzák. A versenyegyenlőség 
biztosítása és ezáltal az európai médiaipar 
versenyképességének fokozása érdekében
meg kell állapítani a termékmegjelenítés 
szabályait. A termékmegjelenítés fogalma 
minden olyan audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációt felölel, amely terméket, 
szolgáltatást, ezek védjegyét vagy 
mindezekre való utalást tartalmaz oly módon, 
hogy – általában fizetés vagy hasonló
ellenszolgáltatás ellenében – műsorban 
jelenik meg. A termékmegjelenítésre 
ugyanazok a mennyiségi szabályok és 
korlátozások alkalmazandók, mint a 
reklámra.

(46) A termékmegjelenítés a filmszínházban 
történő bemutatásra szánt filmalkotások és a 
televízió céljára készült filmek körében valós 
gyakorlatnak számít, de a tagállamok eltér
ően szabályozzák. A versenyegyenlőség 
biztosítása és ezáltal az európai médiaipar 
versenyképességének fokozása érdekében 
meg kell állapítani a termékmegjelenítés 
szabályait. A termékmegjelenítés fogalma 
minden olyan audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációt felölel, amely terméket, 
szolgáltatást, ezek védjegyét vagy 
mindezekre való utalást tartalmaz oly módon, 
hogy – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – lineáris műsorban jelenik meg. A 
termékmegjelenítésre ugyanazok a 
mennyiségi szabályok és korlátozások 
alkalmazandók, mint a reklámra.

Or. en

Indokolás
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A nemlineáris szolgáltatásokat ki kell zárni az irányelv hatálya alól.

A termékmegjelenítést csak akkor kell ilyenként besorolni, ha tényleges fizetés történt. Ez 
jogszerű bevételforrás, feltéve, hogy azt megfelelő átláthatóság kíséri.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 118
(47) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(47) Annak érdekében, hogy 
tevékenységüket részrehajlástól mentesen és 
átlátható módon végezhessék és 
hozzájáruljanak a pluralizmushoz, a 
szabályozóknak függetlennek kell lenniük a 
nemzeti kormányoktól és az audiovizuális 
médiaszolgáltatóktól. Az irányelv helyes 
alkalmazása érdekében elengedhetetlen a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság 
közötti szoros együttműködés,

(47) Annak érdekében, hogy 
tevékenységüket részrehajlástól mentesen és 
átlátható módon végezhessék és 
hozzájáruljanak a pluralizmushoz, a 
szabályozóknak függetlennek kell lenniük a 
nemzeti kormányoktól és az audiovizuális 
médiaszolgáltatóktól. Az irányelv helyes 
alkalmazása érdekében elengedhetetlen a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság 
közötti szoros együttműködés, egy független 
európai hatóság lehetséges létrehozásának 
céljából, amely hatóság mind a 
hatékonyabb verseny biztosítása érdekében, 
mind pedig a tájékoztatási pluralizmus és a 
kulturális különbségekkel kapcsolatos 
nagyobb mértékű tudatosság hatékonyabb 
biztosításához szükséges általános feltételek 
elősegítése érdekében kötelező
határozatokat hoz,

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 119
(47) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(47) Annak érdekében, hogy 
tevékenységüket részrehajlástól mentesen és 
átlátható módon végezhessék és 
hozzájáruljanak a pluralizmushoz, a 
szabályozóknak függetlennek kell lenniük a 
nemzeti kormányoktól és az audiovizuális 
médiaszolgáltatóktól. Az irányelv helyes 
alkalmazása érdekében elengedhetetlen a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság 
közötti szoros együttműködés,

(47) Annak érdekében, hogy 
tevékenységüket részrehajlástól mentesen és 
átlátható módon végezhessék és 
hozzájáruljanak a pluralizmushoz, a 
szabályozóknak függetlennek kell lenniük a 
nemzeti kormányoktól és az audiovizuális 
médiaszolgáltatóktól. Az irányelv helyes 
alkalmazása érdekében elengedhetetlen a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság 
közötti szoros együttműködés. Védeni kell a
nemzeti médiarendszerekben meglévő
szabályozói szervezet egyedi jellemzőit,

Or. de

Indokolás

Ez a megfogalmazás figyelembe veszi a felügyelet tekintetében a tagállamokban meglévő
különféle nemzeti szervezeti formákat.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 120
(47) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(47) Annak érdekében, hogy 
tevékenységüket részrehajlástól mentesen és 
átlátható módon végezhessék és 
hozzájáruljanak a pluralizmushoz, a 
szabályozóknak függetlennek kell lenniük a 
nemzeti kormányoktól és az audiovizuális 
médiaszolgáltatóktól. Az irányelv helyes 
alkalmazása érdekében elengedhetetlen a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság 
közötti szoros együttműködés,

(47) Annak érdekében, hogy 
tevékenységüket részrehajlástól mentesen és 
átlátható módon végezhessék és 
hozzájáruljanak a pluralizmushoz, a 
szabályozóknak függetlennek kell lenniük a 
nemzeti kormányoktól és az audiovizuális 
médiaszolgáltatóktól. A tartalom ellen
őrzésére irányuló hatáskörüknek az ezen 
irányelvben szereplő témákra és elvekre kell 
korlátozódnia, biztosítva ugyanakkor, hogy 
semmi esetre sem gyakorolhatnak 
felügyeletet az információk igaz volta felett. 
Az irányelv helyes alkalmazása érdekében 
elengedhetetlen a nemzeti szabályozó
hatóságok és a Bizottság közötti szoros 
együttműködés,

Or. es

Indokolás

Semmiképpen sem a szabályozó hatóságok feladata az alapvető jogok védelme. Ez kizárólag a 
bírók és a bíróságok szerepe. Az előzetes cenzúrázás szabadságellenes szellemének 
felélesztését jelentené a szabályozó hatóságok számára azon kérdés eldöntésének lehetővé
tétele, hogy egy információ helyes-e vagy sem. Számos polgár tett panaszt erről a 
Parlamentnél.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 121
1. CIKK 1. PONT

Cím (89/552/EGK irányelv)
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1. A cím helyébe a következő szöveg lép: 

„Az Európai Parlament és a Tanács .../.../... 
irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti 
vagy közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról 
(audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló
irányelv)”.

1. A cím helyébe a következő szöveg lép: 

„Az Európai Parlament és a Tanács .../.../... 
irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti 
vagy közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó
egyes rendelkezéseinek összehangolásáról 
(lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)”.

Or. en

Indokolás

Az irányelvet naprakésszé kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az platfromsemleges
legyen, nem szabad azonban kiterjeszteni a hatályát a nemlineáris szolgáltatásokra.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 122
1. CIKK 2. PONT

1. cikk a) pont (89/552/EGK irányelv)
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a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”: a Szerz
ődés 49. és 50. cikkének értelmében vett 
olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges célja 
hangos vagy néma mozgóképeknek 
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül,

a) „lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás”: 
a Szerződés 49. és 50. cikkének értelmében 
vett olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges 
célja hangos vagy néma mozgóképeknek 
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül, ezen túlmenően a lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás olyan 
szolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató
alakítja ki a különböző műsorok egymást 
követő időrendi sorrendjével jellemzett m
űsorrendet, és határozza meg, mely műsor 
mely időpontban kerül közvetítésre. Nem 
foglalja magában a tájékoztatást vagy 
egyéni kérésre közvetített üzeneteket nyújtó
kommunikációs szolgáltatásokat, sem pedig 
a 98/48/EK irányelv 1. cikkében 
meghatározott, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokat;

Or. en

Indokolás

A műsorszolgáltatás fogalommeghatározását módosítani kell annak érdekében, hogy az 
tartalmazza azokat a szolgáltatásokat, amelyek jellegükben megegyeznek a hagyományos, 
megszerkesztett műsorszolgáltatásokkal, de amelyeket különböző platformok szolgáltatnak.

Az irányelv hatályát azonban nem szabad kiterjeszteni a nemlineáris szolgáltatásokra, 
amelyeket információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokként továbbra is az e-
kereskedelmi irányelvnek kell szabályoznia.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 123
1. CIKK 2. PONT

1. cikk a) pont (89/552/EGK irányelv)
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(a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”: a 
Szerződés 49. és 50. cikkének értelmében 
vett olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges 
célja hangos vagy néma mozgóképeknek 
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül,

(a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”: a 
Szerződés 49. és 50. cikkének értelmében 
vett olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges 
célja hangos vagy néma mozgóképeknek 
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül. Ez a fogalommeghatározás nem 
terjed ki a 98/48/EK irányelv 1. cikkében 
meghatározott, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokra;

Or. en

Indokolás

Ez egyértelművé teszi azt, hogy az irányelv hatálya a televíziós és a televízióshoz hasonló
szolgáltatásokkal kapcsolatos az eredeti szándék szerint, ahogy a „tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatás” és a „személyre szabott média” közötti különbséget eredetileg felismerték.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 124
1. CIKK 2. PONT

1. cikk a) pont (89/552/EGK irányelv)
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a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”: a Szerz
ődés 49. és 50. cikkének értelmében vett 
olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges célja 
hangos vagy néma mozgóképeknek
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül,

a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”: a Szerz
ődés 49. és 50. cikkének értelmében vett, egy 
médiaszolgáltató szerkesztői felelőssége 
mellett nyújtott olyan szolgáltatás, amelynek 
elsődleges célja hangos vagy néma 
mozgóképekből álló műsoroknak
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül. Ezen irányelv hatálya nem terjed 
ki a nyomtatott és elektronikus formában 
megjelenő olyan sajtóra, sem pedig más 
olyan szolgáltatásra, amelynek elsődleges 
célja a hírközvetítés és amelyben nem az 
audiovizuális rész az elsődleges összetevő. 
Tiszteletben kell tartani a sajtószabadságot 
garantáló nemzeti alkotmányos 
rendelkezéseket;

Or. en

Indokolás

Ez egyértelművé teszi azt, hogy az irányelv hatálya a televíziós és a televízióshoz hasonló
szolgáltatásokkal kapcsolatos az eredeti szándék szerint, és felismeri a „tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatás” és a „személyre szabott média” közötti különbséget.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 125
1. CIKK 2. PONT

1. cikk a) pont (89/552/EGK irányelv)
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a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”: a Szerz
ődés 49. és 50. cikkének értelmében vett 
olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges célja 
hangos vagy néma mozgóképeknek
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül.

a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”: a Szerz
ődés 49. és 50. cikkének értelmében vett, egy 
médiaszolgáltató szerkesztői felelőssége 
mellett nyújtott olyan szolgáltatás, amelynek 
elsődleges célja hangos vagy néma 
mozgóképekből álló műsoroknak
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK irányelv 2. cikkének a) pontja 
értelmében vett elektronikus hírközlő
hálózaton keresztül, amelyek megfelelnek a 
televíziós műsorszolgáltatás 1. cikk c) 
pontjában vagy a nemlineáris szolgáltatás 
1. cikk e) pontjában szereplő
fogalommeghatározására vonatkozó
követelményeknek.

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a 
nyomtatott és elektronikus formában 
megjelenő olyan sajtóra, amelyben nem 
dominál az audiovizuális elem. Tiszteletben 
kell tartani a sajtószabadságot garantáló
nemzeti alkotmányos rendelkezéseket.

Or. de

Indokolás

Az audiovizuális médiaszolgáltatás a televíziós műsorokra (lineáris szolgáltatások) és a 
nemlineáris szolgáltatásokra vonatkozó általános fogalom. Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások és egyéb audiovizuális szolgáltatások közötti különbség élesebb 
szemléltetéséhez egyértelművé kell tenni, hogy a mozgóképek nyújtása olyan műsorokból áll, 
amelyek tekintetében a médiaszolgáltató szerkesztői felelősséggel rendelkezik.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 126
1. CIKK 2. PONT

1. cikk a) pont (89/552/EGK irányelv)



PE 376.424v01-00 84/101 AM\622816HU.doc

Külső fordítás

HU

a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”: a Szerz
ődés 49. és 50. cikkének értelmében vett 
olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges célja 
hangos vagy néma mozgóképeknek 
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül.

a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”: a Szerz
ődés 49. és 50. cikkének értelmében vett 
olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges célja 
hangos vagy néma mozgóképeknek 
tájékoztatás, szórakoztatás vagy nevelés 
céljából a közönséghez történő eljuttatása a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül, beleértve a kísérő teletextet is.

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek a kísérő teletextekre is ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 127
1. CIKK 2. PONT

1. cikk b) pont (89/552/EGK irányelv)

b) „médiaszolgáltató”: az a természetes vagy 
jogi személy, aki vagy amely szerkesztői felel
ősséget vállal az audiovizuális 
médiaszolgáltatás audiovizuális tartalmának 
megválasztásáért, és meghatározza annak 
elrendezését;

b) „médiaszolgáltató”: az a természetes vagy 
jogi személy, aki vagy amely szerkesztői felel
ősséget vállal az audiovizuális 
médiaszolgáltatás audiovizuális tartalmának 
megválasztásáért, és meghatározza annak 
elrendezését. Ez a fogalommeghatározás 
nem terjed ki azokra a természetes vagy jogi 
személyekre, akik tartalmat vásárolnak 
vagy közvetítenek, vagy vételre ajánlanak 
ilyen szolgáltatásokat tartalmazó
csomagokat, amelyek tekintetében 
harmadik felek szerkesztői felelősséggel 
rendelkeznek;

Or. en
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Indokolás

A tartalom puszta megvásárlása, közvetítése vagy az olyan tartalomra vonatkozó ajánlatok 
viszonteladása, amelyek tekintetében médiaszolgáltatókként harmadik felek szerkesztői felel
ősséggel rendelkeznek, nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 128
1. CIKK 2. PONT

1. cikk b) pont (89/552/EGK irányelv)

b) „médiaszolgáltató”: az a természetes vagy 
jogi személy, aki vagy amely szerkesztői felel
ősséget vállal az audiovizuális 
médiaszolgáltatás audiovizuális tartalmának 
megválasztásáért, és meghatározza annak 
elrendezését;

b) „médiaszolgáltató”: az a természetes vagy 
jogi személy, aki vagy amely szerkesztői felel
ősséget vállal az audiovizuális 
médiaszolgáltatás audiovizuális tartalmának 
megválasztásáért, és meghatározza annak 
elrendezését. A kizárólag harmadik felek 
tartalmának vásárlásából, közvetítéséből, 
tárolásából vagy továbbításából álló
szolgáltatások nem tartoznak e 
fogalommeghatározás alá;

Or. en

Indokolás

Nem szabad az irányelv hatálya alá tartoznia az olyan tartalom megvásárlásával, 
közvetítésével, tárolásával és továbbításával kapcsolatos puszta funkciónak, amely 
tekintetében harmadik felek szerkesztői felelősséggel rendelkeznek.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 129
1. CIKK 2. PONT

1. cikk b) pont (89/552/EGK irányelv)
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b) „médiaszolgáltató”: az a természetes vagy 
jogi személy, aki vagy amely szerkesztői felel
ősséget vállal az audiovizuális 
médiaszolgáltatás audiovizuális tartalmának 
megválasztásáért, és meghatározza annak
elrendezését;

b) „ lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltató”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely szerkesztői felel
ősséget vállal az audiovizuális 
médiaszolgáltatás audiovizuális tartalmának 
megválasztásáért, és meghatározza 
közvetítésének sorrendjét;

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. cikk a) pontjához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 130
1. CIKK 2. PONT

1. cikk c) pont (89/552/EGK irányelv)

c) „televíziós műsorszolgáltatás”: olyan 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyben a médiaszolgáltató alakítja ki a 
műsorrendet és határozza meg, mely műsor 
mely időpontban kerül közvetítésre.

() „lineáris szolgáltatás” (pl. televíziós m
űsorszolgáltatás): olyan audiovizuális 
médiaszolgáltatás, amely televíziós műsorok 
kódolt vagy nem kódolt formában 
határozatlan számú potenciális néző részére 
történő első közvetítésből áll, amely nézők 
számára a közvetítés módjától függetlenül 
ugyanazokat a képeket kommunikálják 
vagy közvetítik egyidejűleg.

Or. de

Indokolás

A „lineáris szolgáltatás” fogalmmeghatározásában ki kell emelni azt a tényt is, hogy az ilyen 
szolgáltatások technológiailag semlegesek.



AM\622816HU.doc 87/101 PE 376.424v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 131
1. CIKK 2. PONT

1. cikk c) pont (89/552/EGK irányelv)

c) „televíziós műsorszolgáltatás”: olyan 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyben a médiaszolgáltató alakítja ki a m
űsorrendet és határozza meg, mely műsor 
mely időpontban kerül közvetítésre;

c) „lineáris szolgáltatás vagy televíziós m
űsorszolgáltatás” olyan lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által meghatározott id
őpontban, a műsorrend szerint közvetítik az 
időben egymást követő programrlszeket, 
egyidejűleg határozatlan számú potenciális 
felhasználónak;

Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 132
1. CIKK 2. PONT

1. cikk c) pont (89/552/EGK irányelv)

c) „televíziós műsorszolgáltatás”: olyan 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyben a médiaszolgáltató alakítja ki a m
űsorrendet és határozza meg, mely műsor 
mely időpontban kerül közvetítésre;

c) „lineáris szolgáltatás” beleértve a
„televíziós műsorszolgáltatást” is: olyan 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyben a médiaszolgáltató az általa 
összeállított, rögzített műsorrend alapján
határozza meg, mely műsor mely időpontban 
kerül közvetítésre;

Or. en
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Indokolás

Az irányelv egyik legfontosabb fogalmának – a lineáris szolgáltatásoknak – a pontosítása.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 133
1. CIKK 2. PONT

1. cikk c) pont (89/552/EGK irányelv)

c) „televíziós műsorszolgáltatás”: olyan 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyben a médiaszolgáltató alakítja ki a m
űsorrendet és határozza meg, mely műsor 
mely időpontban kerül közvetítésre;

c) „televíziós műsorszolgáltatás”: olyan 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyben a tartalmat határozatlan számú
potenciális néző részére egyidejűleg közlik;

Or. en

Indokolás

A lineáris szolgáltatások fogalmának azon az összefüggésen kell alapulniuk, amelyben a 
felhasználó hozzáfér a tartalomhoz.  A felhasználók szabályozói védelemre irányuló
igényének meghatározása céljából ez számít.

A tartalom szabályozása szempontjából lényeges szerkesztői döntések szerzőinek azonosítása 
egyre nehezebb lehet szabályozók számára munkájuk osrán.  Ugyanígy a műsorrend léte és 
szabályozása is alapvető változásokon mehet keresztül az elkövetkező években.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 134
1. CIKK 2. PONT

1. cikk c) pont (89/552/EGK irányelv)
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c) „televíziós műsorszolgáltatás”: olyan
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyben a médiaszolgáltató alakítja ki a
műsorrendet és határozza meg, mely műsor 
mely időpontban kerül közvetítésre;

c) „lineáris szolgáltatás” beleértve a
„televíziós műsorszolgáltatást” is: a 
különböző műsorok bármilyen eszközzel 
történő, kódolatlan vagy kódolt formában, 
és kronologikus rendben történő első
közvetítése. Ezeket a műsorokat a 
médiaszolgáltató által meghatározott id
őpontban, a műsorrend szerint közvetítik a 
felhasználók készülékein.

Or. xm

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 135
1. CIKK 2. PONT

1. cikk c) pont (89/552/EGK irányelv)

c) „televíziós műsorszolgáltatás”: olyan 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyben a médiaszolgáltató alakítja ki a m
űsorrendet és határozza meg, mely műsor 
mely időpontban kerül közvetítésre;

c) „televíziós műsorszolgáltatás”: olyan 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyet a különféle szerkesztett tartalomra 
vonatkozó ajánlásokat tartalmazó műsorok 
sorrendje jellemez, és amelyben a 
médiaszolgáltató alakítja ki a műsorrendet és 
határozza meg, mely műsor mely időpontban 
kerül közvetítésre;

Or. en

Indokolás

A lineáris médiaszolgáltatások fogalmának kizárólag televíziós ajánlatokból kell állnia. Csak 
akkor áll elő ez a helyzet, ha a médiaszolgáltató különféle szerkesztett tartalomra vonatkozó
ajánlatokkal határozza meg egy műsor rendjét.
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Módosítás: 136
1. CIKK 2. PONT

1. cikk d) pont (89/552/EGK irányelv)

d) „műsorszolgáltató”: a lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás szolgáltatója;

d) „műsorszolgáltató”: a lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás és a 
televíziós műsorok szolgáltatója;

Or. it

Indokolás

A cél a lineáris szolgáltatások fogalmának egyértelművé tétele.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 137
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre.

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, ami a 
médiaszolgáltató által szerkesztett és 
összeállított audiovizuális tartalomra 
vonatkozó ajánlatból áll, és amelyben a 
felhasználó egyedi alapon kéri a műsor 
közvetítését.

Or. de

Indokolás

A nemlineáris szolgáltatások fogalmát lekérhető médiaszolgáltatásként pontosítja.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann
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Módosítás: 138
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre;

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyet az 
Európai Parlament és a Tanács 
2002/21/EK irányelve 2. cikkének a) pontja 
szerinti elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül továbbítanak, beleértve a kábel-, 
műholdas vagy földi televíziót, az IP 
televízió- vagy a mobilhálózatokat, amely a 
következő további ismertetőjegyekkel 
rendelkezik:

- a felhasználó egyénileg igényel egy 
speciális szolgáltatást (beleértve az előfizet
ői szolgáltatást) a médiaszolgáltató által 
kínált tartalomválaszték alapján;

- a szolgáltatás olyan tartalmat ölel fel, 
amely alkalmas egy lineáris szolgáltatásban 
való bemutatásra, mint például a 
játékfilmek, sportesemények és a televíziós 
sugárzás számára már kialakított m
űsorfajták, például szituációs komédia, 
dokumentumfilm, gyermekműsorok, 
eredeti dráma;

- a szolgáltatás ugyanarra a 
tömegkommunikációs piacra irányul, mint 
a lineáris szolgáltatás;

- a szolgáltatás a műsorok változatos 
kínálatával kapcsolatos terjesztési jogok 
tulajdonjogán alapul;

- a forma, a megjelenítés és a 
szolgáltatáshoz való hozzáférés módja arra 
ösztönözheti a felhasználót, hogy hasonló
szabályozói védelemre számítson, mint a 
lineáris szolgáltatások esetében;

Or. en
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Indokolás

A módosítás az előadó azon célját támasztja alá, amely szerint az irányelv hatályát ki kell 
terjeszteni a nemlineáris területen meglévő televíziós jellegű szolgáltatásokra, és két további 
kritériummal egészíti ki az előadó javaslatában szereplőket (ugyanaz a piac és a változatos 
kínálat tulajdonjoga). Ezen felül az előadó második kritériumának javítására is törekszik 
(összefoglaló műsorokat javasolnak az egyesített tartalom helyett) a kivitelezhetetlenül széles 
alkalmazási körrel rendelkező jogszabályok elfogadásának elkerülése érdekében.

Ez magának a Bizottságnak a javaslatával is összhangban van. A (13) és (14) 
preambulumbekezdés kimondja, hogy az irányelvet csak a „tömegkommunikációs” jelleggel 
rendelkező szolgáltatásokra kell alkalmazni.  A további két kritérium ezt a szándékot segíti 
meghatározni a nemlineáris területen:

a) az irányelv hatályának kiterjesztését részben a hagyományos műsorszolgáltatók és a 
nemlineáris szolgáltatók közötti „egyenlő versenyfeltételek” elérésének állítólagos 
szükségessége indokolta.  Következésképpen a hagyományos műsorszolgáltatókkal azonos 
piacon lévő nemlineáris szolgáltatókra kötelezettségeket kell megállapítani. Az EU 
versenyjoga a piac fogalmát részben a kínálati oldal behelyettesítési potenciáljához köti. Az 
audiovizuális szolgáltatások terén ezt a potenciált a sokszínű műsorkínálat összeállításához 
szükséges idő és pénz korlátozza.

b) csak a változatos műsorkínálattal rendelkező szolgáltatások lesznek abban a helyzetben, 
hogy ugyanazt a tömegpiacot szólítsák meg, mint a hagyományos műsorszolgáltatók. 

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 139
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre;

e) „nemlineáris szolgáltatás” olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg a közvetített műsor típusát 
vagy azt, hogy mely műsor mikor kerül 
közvetítésre, vagy képes azt befolyásolni, 
illetve amelynél a médiaszolgáltató a 
kifejezett felhasználói preferenciához 
igazítja a szolgáltatást;
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás arra irányul, hogy jobban figyelembe vegyék a szolgáltatás felhasználók 
elvárásaihoz való igazításának módjait.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 140
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre;

e) „nemlineáris szolgáltatás” olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
egyedi kérelmet ad le egy meghatározott 
audiovizuális médiaszolgáltatás 
közvetítésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 141
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre;

e) „nemlineáris szolgáltatás” minden olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, ami nem 
„lineáris szolgáltatás”;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Módosítás: 142
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre;

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató szerkesztői felelőssége 
mellett összeállított széles választék alapján
a felhasználó egyedileg kéri egy 
meghatározott audiovizuális 
médiaszolgáltatás közvetítését;

Or. it

Indokolás

Fontos a „nemlineáris szolgáltatás” fogalmának a szolgáltató szerkesztői felelőssége mellett 
létrehozott és a felhasználó számára lekérésre rendelkezésre álló médiaszolgáltatásként történ
ő meghatározása.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 143
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre;

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre, vagy azokat a kritériumokat, 
amelyek meghatározzák azt a sorrendet, 
amelyben a tartalmat a részükre 
szolgáltatják;
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Or. en

Indokolás

A módosítás arra irányul, hogy szerepeljenek a fogalommeghatározásban a szoftverrel 
létrehozott, preferencialapú szolgáltatások azon nemlineáris szolgáltatások között, amelyekre 
az irányelv hatálya kiterjedhet.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 144
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre;

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
egyedi kérelmet ad le egy meghatározott 
szolgáltatásra és határozza meg azt, hogy ez 
a szolgáltatás mikor kerül közvetítésre;

Or. en

Indokolás

A nemlineáris audiovizuális médiaszolgáltatások meghatározásakor fontos hangsúlyozni a 
fogyasztónak egy meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatásra vonatkozó egyedi 
lekérését.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 145
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)
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e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre;

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan, a 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikkének a) bekezdése szerinti 
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
továbbított audiovizuális médiaszolgáltatás, 
amelyben a médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján a felhasználó
egyedi kéréssel határozza meg, mely műsor 
mikor kerül közvetítésre, és amely a 
következő további ismertetőjegyekkel 
rendelkezik: a felhasználó egyénileg 
igényel egy speciális szolgáltatást (beleértve 
az előfizetői szolgáltatást) a 
médiaszolgáltató által kínált 
tartalomválaszték alapján;

Or. xm

Indokolás

Az ebben az irányelvben szereplő, a lineáris és nemlineáris médiaszolgáltatások nyújtóira 
vonatkozó technológiai semlegesség elve azt jelenti, hogy a közvetítési technológiákat nem 
kell meghatározni.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 146
1. CIKK 2. PONT

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált
tartalomválaszték alapján a felhasználó
határozza meg, mely műsor mikor kerül 
közvetítésre;

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által szerkesztett és 
összeállított tartalomválaszték alapján a 
felhasználó egyedi kéréssel határozza meg, 
mely műsor mikor kerül közvetítésre;

Or. en
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Indokolás

A lineáris szolgáltatások fogalmának azon az összefüggésen kell alapulniuk, amelyben a 
felhasználó hozzáfér a tartalomhoz.  A felhasználók szabályozói védelemre irányuló
igényének meghatározása céljából ez számít. A módosítás ezen túlmenően lekérhető
médiaszolgáltatásként pontosítja a „nemlineáris szolgáltatás” kifejezést.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 147
1. CIKK 2. PONT

1. cikk f) pont (89/552/EGK irányelv)

f) „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció”: olyan hangos vagy néma 
mozgóképek, amelyek audiovizuális 
médiaszolgáltatást kísérnek, és céljuk 
gazdasági tevékenységet folytató természetes 
személy vagy egyéb jogalany árujának, 
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen 
vagy közvetett népszerűsítése;

f) „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció”: olyan hangos vagy néma 
mozgóképek, amelyeket audiovizuális 
médiaszolgáltatás részeként közvetítenek, és 
céljuk gazdasági tevékenységet folytató
jogalany árujának, szolgáltatásának vagy 
arculatának közvetlen vagy közvetett népszer
űsítése;

Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 148
1. CIKK 2. PONT

1. cikk f) pont (89/552/EGK irányelv)
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f) „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció”: olyan hangos vagy néma 
mozgóképek, amelyek audiovizuális 
médiaszolgáltatást kísérnek, és céljuk 
gazdasági tevékenységet folytató természetes 
személy vagy egyéb jogalany árujának, 
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen 
vagy közvetett népszerűsítése;

f) „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció”: olyan hangos vagy néma 
mozgóképek, amelyeket audiovizuális 
médiaszolgáltatás részeként közvetítenek, és 
céljuk gazdasági tevékenységet folytató
természetes személy vagy egyéb jogalany 
árujának, szolgáltatásának vagy arculatának 
közvetlen vagy közvetett népszerűsítése;

Or. en

Indokolás

Lásd a (13) preambulumbekezdéshez fűzött indokolást az irányelv hatályának a nemlineáris 
szolgáltatásokra történő kiterjesztésével kapcsolatos pontosításra vonatkozóan.  Az eredeti 
megfogalmazás nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy a reklámokra a lineáris televíziós 
kötelezettségek teljes skálája vonatkozhat, még akkor is, ha azokat nemlineáris módon 
fogyasztják (például ahelyett, hogy a műsor lineáris műsorrend részét képezné, a fogyasztókat 
arra kérik, hogy nyomjanak meg egy interaktív gombot a kérdéses anyag megtekintéséhez).  A 
nemlineáris hirdetések – fogalommeghatározásuknál fogva – a néző ellenőrzése alatt állnak, 
így nincs olyan nyilvánvaló ok, ami miatt azokra szigorúbb rendelkezéseknek kellene 
vonatkozniuk, mint például egy színes magazinban megjelenő reklámra.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 149
1. CIKK 2. PONT

1. cikk f) pont (89/552/EGK irányelv)

f) „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció”: olyan hangos vagy néma 
mozgóképek, amelyek audiovizuális 
médiaszolgáltatást kísérnek, és céljuk 
gazdasági tevékenységet folytató természetes 
személy vagy egyéb jogalany árujának, 
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen 
vagy közvetett népszerűsítése;

f) „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció”: olyan hangos vagy néma 
mozgóképek, amelyek audiovizuális 
médiaszolgáltatást kísérnek vagy abban 
szerepelnek, és céljuk gazdasági 
tevékenységet folytató természetes személy 
vagy egyéb jogalany árujának, 
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen 
vagy közvetett népszerűsítése fizetés vagy 
hasonló ellenszolgáltatás ellenében vagy 
önreklámozás céljából;
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Or. en

Indokolás

Ennek a fogalommeghatározásnak egyértelműen kell tartalmaznia az ilyen fajta 
kommunikációért nyújtott pénzügyi vagy másmilyen ellentételezést.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 150
1. CIKK 2. PONT

1. cikk f) pont (89/552/EGK irányelv)

f) „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció”: olyan hangos vagy néma 
mozgóképek, amelyek audiovizuális 
médiaszolgáltatást kísérnek, és céljuk 
gazdasági tevékenységet folytató természetes 
személy vagy egyéb jogalany árujának, 
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen 
vagy közvetett népszerűsítése;

f) „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció”: olyan hangos vagy néma 
mozgóképek, amelyeket audiovizuális 
médiaszolgáltatás részeként közvetítenek, és 
céljuk gazdasági tevékenységet folytató
jogalany árujának, szolgáltatásának vagy 
arculatának közvetlen vagy közvetett népszer
űsítése;

Or. en

Indokolás

A javasolt megfogalmazás egyértelművé teszi, hogy az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációt egy audiovizuális médiaszolgáltatás részeként közvetítik. Ez figyelembe veszi 
az új médiaszolgáltatások nagyobb mértékű funkcionalitását, valamint azt a tényt, hogy a 
felhasználó nagyobb mértékű ellenőrzést gyakorol az általa fogyasztott audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció felett.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 151
1. CIKK 2. PONT

1. cikk h) pont (89/552/EGK irányelv)
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h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a műsorszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve félrevezetheti a 
közönséget. Az ilyen jellegű bemutatást 
szándékosnak kell tekinteni különösen akkor, 
ha fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében nyújtják;

h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a műsorszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve félrevezetheti a 
közönséget. Magában foglalja továbbá a 
tudatosan nem észlelhető és azonosítatlan, 
szándékos reklámot. Az ilyen jellegű
bemutatást szándékosnak kell tekinteni 
különösen akkor, ha fizetés vagy hasonló
ellenszolgáltatás ellenében nyújtják;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 152
1. CIKK 2. PONT

1. cikk h) pont (89/552/EGK irányelv)

h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a műsorszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve félrevezetheti a 
közönséget. Az ilyen jellegű bemutatást 
szándékosnak kell tekinteni különösen akkor, 
ha fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében nyújtják.

h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a médiaszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve félrevezetheti a 
közönséget. Az ilyen jellegű bemutatást 
szándékosnak kell tekinteni különösen akkor, 
ha fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében nyújtják.

Or. de
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Indokolás

A burkolt reklám tilalmának nem csak a televíziós műsorszolgáltatókra, hanem valamennyi 
audiovizuális szolgáltatóra vonatkoznia kell.

Módosítás, előterjesztette: Gianni De Michelis

Módosítás: 153
1. CIKK 2. PONT

1. cikk h) pont (89/552/EGK irányelv)

h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a műsorszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve félrevezetheti a 
közönséget. Az ilyen jellegű bemutatást 
szándékosnak kell tekinteni különösen akkor, 
ha fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében nyújtják;

h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a műsorszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve a közönség 
félrevezetésére törekszik. Az ilyen jellegű
bemutatást szándékosnak kell tekinteni 
különösen akkor, ha fizetés vagy hasonló
ellenszolgáltatás ellenében nyújtják;

Or. en

Indokolás

A „félrevezetheti” szónak a „félrevezetésére törekszik” szavakkal történő felváltása meger
ősíti azt az értelmezést, amit a burkolt reklám jelenthet, és egyértelműséget biztosít a 
médiaszolgáltató számára. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 154
1. CIKK 2. PONT

1. cikk h) pont (89/552/EGK irányelv)
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h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a műsorszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve félrevezetheti a 
közönséget. Az ilyen jellegű bemutatást 
szándékosnak kell tekinteni különösen akkor, 
ha fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében nyújtják;

h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a médiaszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve félrevezetheti a 
közönséget. Az ilyen jellegű bemutatást 
szándékosnak kell tekinteni különösen akkor, 
ha fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében nyújtják;

Or. en

Indokolás

A burkolt reklám káros a fogyasztóra, és ezért azt mind a lineáris, mind pedig a nemlineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatások esetében meg kell tiltani.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 155
1. CIKK 2. PONT

1. cikk h) pont (89/552/EGK irányelv)

Nem érinti az angol nyelvi változatot.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 156
1. CIKK 2. PONT

1. cikk h) pont (89/552/EGK irányelv)
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h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a műsorszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve félrevezetheti a 
közönséget. Az ilyen jellegű bemutatást 
szándékosnak kell tekinteni különösen akkor, 
ha fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében nyújtják;

h) „burkolt reklám”: áruk, szolgáltatások, 
illetve valamely áru gyártója vagy 
szolgáltatás szolgáltatója nevének, 
védjegyének vagy tevékenységének 
szavakban vagy képekben megfogalmazott, 
műsorban történő bemutatása, ha ez a 
bemutatás a médiaszolgáltató szándéka 
szerint hirdetési célokat szolgál, és 
természetét tekintve félrevezetheti a 
közönséget. Az ilyen jellegű bemutatást 
szándékosnak kell tekinteni különösen akkor, 
ha fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében nyújtják;

Or. en

Indokolás

A burkolt reklámot az irányelv hatálya alá tartozó valamennyi szolgáltatás esetében meg kell 
tiltani. 

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Módosítás: 157
1. CIKK 2. PONT

1. cikk k) pont (89/552/EGK irányelv)

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában 
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – audiovizuális 
médiaszolgáltatásban jelenik meg

törölve

Or. it

Indokolás
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Lásd a 3h. cikk módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 158
1. CIKK 2. PONT

1. cikk k) pont (89/552/EGK irányelv)

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában 
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – audiovizuális 
médiaszolgáltatásban jelenik meg.

k) „terméktámogatás”: audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban megjelenő termék, 
szolgáltatás vagy védjegy újságírói vagy 
alkotói okokból szükséges szerepeltetése, 
amennyiben nem történik fizetés vagy 
egyéb ellenszolgáltatás, a szerkesztőt a 
hirdető vagy a márka jogosultja nem 
befolyásolja, és nem történik indokolatlan 
hangsúlyozás.”

Or. en

Indokolás

A cikk az újonnan bevezetett „terméktámogatás” fogalmát határozza meg.

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 159
1. CIKK 2. PONT

1. cikk k) pont (89/552/EGK irányelv)

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – audiovizuális 
médiaszolgáltatásban jelenik meg.

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – fizetés vagy 
hasonló ellenszolgáltatás ellenében –
audiovizuális médiaszolgáltatásban jelenik 
meg. A termékmegjelenítés jogi fogalma 
nem terjed ki a műsorokban odaítélt 
díjakra és a műsorokban értékesített, 
márkajelzéssel ellátott termékekre.
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Or. en

Indokolás

A termékmegjelenítés fogalmának egyértelmű követelményt kell tartalmaznia a fizetésre vagy 
a hasonló ellenszolgáltatásra vonatkozóan, hogy kizárja azokat az eseteket, amikor a 
termékek a műsor független részeként szerepelnek, és szerepeltetésük független – nem pedig 
kereskedelmi – szerkesztői döntésen alapul. Ezen túlmenően fontos, hogy a 
termékmegjelenítésre vonatkozó új szabályozás véletlenül se zárja ki a műsorokban már 
meglévő és jogszerűen gyakorolt formátumokat.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 160
1. CIKK 2. PONT

1. cikk k) pont (89/552/EGK irányelv)

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában 
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – audiovizuális 
médiaszolgáltatásban jelenik meg.

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – az 
audiovizuális médiaszolgáltatónak fizetend
ő fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásban jelenik meg.

Or. en

Indokolás

A termékmegjelenítést csak akkor szabad ilyenként besorolni, ha tényleges fizetés történt. 

A termékmegjelenítésre vonatkozó szabályoknak csak a lineáris szolgáltatásokra szabad 
vonatkozniuk.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto
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Módosítás: 161
1. CIKK 2. PONT

1. cikk k) pont (89/552/EGK irányelv)

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában fizetés 
vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében –
audiovizuális médiaszolgáltatásban jelenik 
meg.

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való rövid és 
diszkrét utalást tartalmaz oly módon, hogy –
általában fizetés vagy hasonló
ellenszolgáltatás ellenében – audiovizuális 
médiaszolgáltatásban jelenik meg.

Or. fr

Indokolás

A termék rövid és diszkrét megjelenítésének célja az audiovizuális médiaszolgáltatás tartalmi 
minőségének és objektivitásának fenntartására irányul.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 162
1. CIKK 2. PONT

1. cikk k) pont (89/552/EGK irányelv)

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában fizetés 
vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében –
audiovizuális médiaszolgáltatásban jelenik 
meg

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában fizetés 
vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében –
audiovizuális médiaszolgáltatásban jelenik 
meg. A termékmegjelenítés jogi fogalma 
nem terjed ki a műsorokban odaítélt 
díjakra és a műsorokban értékesített, 
márkajelzéssel ellátott termékekre.

Or. es
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Indokolás

A termékmegjelenítés fogalmának ki kell zárnia azokat az eseteket, amikor a termékek a m
űsor független részét képezik (például alkalmi tárgyak) és amikor ezek szerepeltetése 
független, nem pedig kereskedelmi szerkesztői döntésen alapul. Máskülönben a 
termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok hátrányosan érintenék az arra vonatkozó szerkeszt
ői döntéseket, hogy mindennapi tárgyakat használjanak fel az audiovizuális produkciókban.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 163
1. CIKK 2. PONT

1. cikk k) pont (89/552/EGK irányelv)

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában 
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – audiovizuális 
médiaszolgáltatásban jelenik meg.

k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – fizetés 
ellenében – lineáris műsorokban jelenik 
meg.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy ez a szabály elsődlegesen a lineáris szolgáltatásokra és 
a lineáris szolgáltatásokban megjelenő műsorokra vonatkozik.

Az „általában fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében” kifejezés túl tággá teszi a 
termékmegjelenítés fogalmát.  Valószínű, hogy magában foglal minden olyan – ingyenesen 
nyújtott – termék- vagy szolgáltatási formát, amelyek egy műsorban felismerhetők.  Ezt 
kellékmegjelenítésnek hívják és nem reklámcélokat szolgál, ennélfogva az azonosításra 
vonatkozó szabályok vonatkozásában ezt nem szabad termékmegjelenítésként kezelni. 
Valójában lehetetlen biztosnak lenni abban, hogy a fizetés valamiféle formája nélkül 
megállapodás jött volna létre, mivel az teremti meg a termék megmutatására irányuló szerz
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ődéses kötelezettséget.  E szerződéses kötelezettség nélkül a termékmegjelenítés nem 
tekinthető kereskedelmi kommunikációnak.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 164
1. CIKK 2. PONT

1. cikk ka) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

ka) „európai alkotások”:
a) a tagállamokból származó alkotások;
b) az Európai Tanácsnak a határokat átlép
ő televíziózásról szóló európai egyezményét 
aláíró harmadik európai államokból 
származó alkotások, amelyek megfelelnek a 
(2) bekezdés feltételeinek;
c) a Közösség és harmadik országok között 
létrejött, az audiovizuális ágazattal 
kapcsolatos megállapodások keretében 
koprodukcióban készült és valamennyi 
megállapodásban meghatározott 
feltételeknek megfelelő alkotások.
A b) és c) pont rendelkezéseinek 
alkalmazása az érintett harmadik 
országokban megkülönböztető intézkedések 
hatálya alá nem tartozó tagállamokból 
származó alkotások tekintetében
feltételekhez kötött.
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(2) Az 1. a) és b) pontban említett alkotások 
olyan alkotások, amelyek elsősorban az 1. 
a) és b) pontban említett egy vagy több 
tagállamban lakóhellyel rendelkező szerz
őkkel és munkatársakkal készültek, feltéve, 
hogy a következő három feltétel közül 
egynek megfelelnek:
a) az említett államok közül egyben vagy 
többen lakóhellyel rendelkező egy vagy több 
producer alkotásai; vagy
b) az alkotások gyártását az említett 
tagállamok közül egyben vagy többen 
lakóhellyel rendelkező producer felügyeli és 
ténylegesen irányítja; vagy
c) az összes koprodukciós költséghez 
túlnyomó részben az említett államok 
koproducerei járultak hozzá, és a 
koprodukciót nem az említett államokon 
kívül lakóhellyel rendelkező egy vagy több 
producer irányítja.
(3) Az (1) bekezdés értelmében nem európai 
alkotásoknak számító alkotások, de 
amelyek a tagállamok és harmadik 
országok között létrejött kétoldalú
koprodukciós szerződések keretében 
készülnek, európai alkotásoknak tekintend
őek, feltéve, hogy a közösségi koproducerek 
nyújtják az összes produkciós költség 
nagyobb részét, valamint hogy a gyártást 
nem a tagállamok területén kívül
lakóhellyel rendelkező egy vagy több 
producer irányítja.”

Or. en

Indokolás

Az európai alkotások fogalmát ebbe a cikkbe kell belefoglalni ahelyett, hogy az egy különálló
cikket képezne.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek
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Módosítás: 165
1. CIKK 2. PONT

1. cikk ka) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

ka) „hírügynökség”: audiovizuális hírek 
nagybani szállítója lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatások szolgáltatói részére, 
amelyek nem közvetlenül a közönség 
számára nyújtott szolgáltatások.”

Or. en

Indokolás

A kiegészítő fogalommeghatározás célja, hogy pontosítsa és szűkítse a 3b. cikkben javasolt 
„rövid híradási jog” hatályát. Különösen a „közvetítők” eredeti javaslatban szereplő
fogalmát korlátozza a hírügynökségekre, és csak abban az esetben, ha ezek a m
űsorszolgáltatóknak nyújtanak szolgáltatásokat. A fogalommeghatározás a m
űsorszolgáltatóknak a javasolt 1d. cikkben szereplő fogalommeghatározásán, valamint a 
hírügynökségi szolgáltatásoknak a WTO GATS alkalmazásában használt besorolásán alapul. 
A hírügynökségek kivonatos külföldi híreik javarészével már ellátják a lineáris m
űsorszolgáltatóknak, és ennélfogva olyan gyakorlati és megfelelő médiumot képeznek, 
amelyen keresztül működhet a rövid híradási jog.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 166
1. CIKK, 2. PONT

1. cikk ka) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

ka) „médiaközönség- és műsorszolgáltatási  
mutató”: egy rádió-, illetve televízióadás 
hallgatóinak/nézőinek/olvasóinak becsült 
száma.

Or. it

Indokolás
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Az irányelv alkalmazásához alapvető fontosságú a közönségmutató fogalmának felvétele.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica 
Frassoni

Módosítás: 167
1. CIKK 2. PONT

1. cikk ka) pont új) (89/552/EGK irányelv)

ka) „közönség-, minőség-, népszerűség- és 
műsorszolgáltatási mutató”: egy rádió-,
illetve televízióadás hallgatóinak/néz
őinek/olvasóinak becsült száma.

Or. it

Indokolás

Az irányelv alkalmazásához alapvető fontosságú a közönségmutató fogalmának felvétele.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Módosítás: 168
1. CIKK 2. PONT

1. cikk ka) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

ka) „minősítő testület” a közönség-, 
népszerűségi, minőség- és m
űsorszolgáltatási mutató céljából 
felmérések megszervezéséért és/vagy 
elvégzéséért felelős természetes vagy jogi 
személy.

Or. it

Indokolás

Az irányelv alkalmazásához alapvető fontosságú a közönségmutató és a minősítő testület 
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fogalmának felvétele (lásd a 20a. cikkre (új) vonatkozó módosítást).

Módosítás, előterjesztette: Gianni De Michelis

Módosítás: 169
1. CIKK 2. PONT

1. cikk ka) és kb) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

ka) „termékintegráció”: egy termék 
különös megemlítése egy olyan szereplő
vagy színész által, aki bármilyen terméket 
nyíltan, kifejezetten támogat, és amely 
terméket a műsor forgatókönyvébe 
integrálnak, továbbá amely ilyenként érinti 
a médiaszolgáltató felelősségét és szerkeszt
ői függetlenségét;

kb) „indokolatlan hangsúlyozás”: egy 
terméknek a képernyőn történő tolakodó
vizuális megjelenítése.

Or. en

Indokolás

A három fogalom – termékmegjelenítés, termékintegráció és indokolatlan hangsúlyozás –
szétválasztása a néző számára  nagyobb mértékű védelmet, a médiaszolgáltató számára pedig 
nagyobb jogbiztonságot nyújt.
Ez azt jelenti, hogy egyetlen műsorban sem kaphat indokolatlan hangsúlyt egyetlen 
kereskedelmi termék vagy szolgáltatás sem. Egy ilyen termékre vagy szolgáltatásra való
utalást olyan mértékre kell korlátozni, ami magával a műsorral kapcsolatos szerkesztői 
követelményekkel egyértelműen indokolható.
Hasonlóképpen a termékintegrációra vonatkozó egyértelmű fogalommeghatározással 
lehetségessé válik a szerkesztői függetlenség védelmének biztosítása.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 170
1. CIKK 2. PONT

1. cikk kb) pont (új) (89/552/EGK irányelv)
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kb) „műsornépszerűség-mutató”: egy rádió-
, illetve televízióadás hallgatói/nézői/olvasói 
műsorra vonatkozó megítélésnek értékelése.

Or. it

Indokolás

Az irányelv alkalmazásához alapvető fontosságú a népszerűségi mutató fogalmának felvétele.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 171
1. CIKK 2. PONT

1. cikk kc) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

kc) „műsorminőség-mutató”: a műsor 
bizonyos előre meghatározott 
paraméterekkel kapcsolatban történő
értékelése.

Or. it

Indokolás

Az irányelv alkalmazásához alapvető fontosságú a műsorminőség-mutató fogalmának 
felvétele.


