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A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós 
műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 
89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD) –
módosító jogi aktus)

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 172
1. CIKK, (3) PONT, (A) PONT

2. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

(a) Az (1) bekezdésben a „műsorszolgáltatók 
által közvetített összes televíziós adás” 
szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatók 
által közvetített összes audiovizuális 
médiaszolgáltatás” szöveg, az „adásokra” 
szó helyébe pedig az „audiovizuális 
médiaszolgáltatásokra” szöveg lép;

(a) Az (1) bekezdésben a „műsorszolgáltatók 
által közvetített összes televíziós adás” 
szövegrész helyébe a „médiaszolgáltatók 
által közvetített összes lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatás” szöveg, az „adásokra” 
szó helyébe pedig az „audiovizuális 
médiaszolgáltatásokra” szöveg lép; 

Or. en

Indokolás

A műsorszolgáltatás meghatározását olyan módon kell módosítani, hogy tartalmazza az eltérő 
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platformok által nyújtott, de jellegükben a hagyományos, ütemezett műsorszolgáltatáshoz 
hasonló szolgáltatásokat.

Az irányelvet azonban nem lehet azon nem lineáris szolgáltatásokra kiterjeszteni, amelyeket 
továbbra is az e-kereskedelemről szóló irányelv szabályoz mint „információs társadalommal 
kapcsolatos szolgáltatásokat”.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 173
1. CIKK, (3) PONT, (AA) PONT (új)

2. cikk, (1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(aa) A 2. cikk a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
1a. A tagállamok és a Bizottság, saját 
hatáskörükben eljárva, garantálják az 
audiovizuális kommunikációs 
szolgáltatások pluralizmusát, szabadságát 
és függetlenségét.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 174
1. CIKK, (3) PONT, (B) PONT

2. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

(b) A (2) bekezdésben a 
„műsorszolgáltatók” szó helyébe a 
„médiaszolgáltatók” szó lép”;

(b) A (2) bekezdésben a 
„műsorszolgáltatók” szó helyébe a „lineáris
médiaszolgáltatók” szó lép;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 175
1. CIKK, (3) PONT, (C) PONT

2. cikk, (3) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

(c) A (3) bekezdésben a „műsorszolgáltató”, 
illetve a „műsorszolgáltatót” szó helyébe a 
„médiaszolgáltató”, illetve a 
„médiaszolgáltatót” szó; az „a műsorrenddel 
kapcsolatos szerkesztői döntéseket” 
szövegrész helyébe az „az audiovizuális 
médiaszolgáltatással kapcsolatos szerkesztői 
döntéseket” szöveg; az „a televíziós 
műsorszolgáltató tevékenység” szövegrész 
helyébe az „az audiovizuális 
médiaszolgáltatási tevékenység” szöveg; az 
„ahol elsőként megkezdte 
műsorszolgáltatását” szövegrész helyébe az 
„ahol elsőként megkezdte tevékenységét” 
szöveg; az „a műsorrenddel kapcsolatos 
döntéseket” szövegrész helyébe pedig az „az
audiovizuális médiaszolgáltatással 
kapcsolatos döntéseket” szöveg lép.

(c) A (3) bekezdésben a „műsorszolgáltató”, 
illetve a „műsorszolgáltatót” szó helyébe a 
„lineáris médiaszolgáltató”, illetve a 
„lineáris médiaszolgáltatót” szó; az „a 
műsorrenddel kapcsolatos szerkesztői 
döntéseket” szövegrész helyébe az „a 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatással 
kapcsolatos szerkesztői döntéseket” szöveg; 
az „a televíziós műsorszolgáltató 
tevékenység” szövegrész helyébe az „ a 
lineáris audiovizuális médiaszolgáltatási 
tevékenység” szöveg; az „ahol elsőként 
megkezdte műsorszolgáltatását” szövegrész 
helyébe az „ahol elsőként megkezdte 
tevékenységét” szöveg; az „a műsorrenddel 
kapcsolatos döntéseket” szövegrész helyébe 
pedig az „az lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatással kapcsolatos 
döntéseket” szöveg lép.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 176
1. CIKK, (3) PONT, (CA) PONT (új)

2. cikk, (3a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(ca) A szöveg a következő, új (3a) 
bekezdéssel egészül ki:
3a. A tagállamok intézkedéseket tehetnek a 
nem lineáris szolgáltatások tekintetében a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (e-kereskedelemről szóló irányelv) 
3. cikkének (3)–(5) bekezdése és 12. 
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cikkének (3) bekezdése értelmében.

Or. de

Indokolás

A 2a. cikket új bekezdéssel kell kiegészíteni annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a 
tagállamok jogosultak gátló rendeleteket hozni a nem lineáris szolgáltatások tekintetében, 
mivel ezek jelenleg az e-kereskedelemről szóló irányelv hatálya alá tartoznak.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 177
1. CIKK, (3) PONT, (CA) PONT (új)

2. cikk, (3a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(ca) A szöveg az alábbi új, (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„3a. Amennyiben egy médiaszolgáltató 
bejegyzett székhelye egy tagállamban 
található, de pénzügyi forrásainak nagy 
része egy másik tagállamban nyújtott 
lineáris vagy nem lineáris audiovizuális 
szolgáltatásokból származik, a 
médiaszolgáltatót az utóbbi tagállamban 
letelepedettnek kell tekinteni, ahol 
tevékenységei nagy részét végzi.”

Or. fr

Indokolás

A szöveget ki kell egészíteni a szolgáltató letelepedés szerinti státuszának meghatározására 
szolgáló, semleges és hatékony gazdasági kritériummal.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 178
1. CIKK, (3) PONT, (E) PONT
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2. cikk, (5) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

(e) Az (5) bekezdésben a 
„műsorszolgáltatók” szó helyébe a
„médiaszolgáltatók” szó, az „52. és további 
cikkeinek” szövegrész helyébe pedig a „43. 
és további cikkeinek” szöveg lép”. 

(e) Az (5) bekezdésben a 
„műsorszolgáltatók” szó helyébe az
„audiovizuális médiaszolgáltatók” szó, az 
„52. és további cikkeinek” szövegrész 
helyébe pedig a „43. és további cikkeinek” 
szöveg lép.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 179
1. CIKK, (3) PONT, (F) PONT

2. cikk, (6) bekezdés, (1a) és (1b) albekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan 
szolgáltatásokra, ahol a lineáris 
audiovizuális tartalom a szolgáltatás 
tekintetében véletlenszerű, és annak nem fő 
célkitűzése.
Ez az irányelv kizárja hatálya alól az 
elektronikus újságokat, folyóiratokat, 
magazinokat, szakfolyóiratokat vagy 
könyveket, amelyek vizuális tartalma 
alapvetően statikus.”

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 180
1. CIKK, (3) PONT, (G) PONT

2. cikk, (7) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

„.7 Valamely tagállam a visszaélések és a „7. Valamely tagállam a visszaélések és a 
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csalás megelőzése érdekében megfelelő 
intézkedéseket hozhat olyan, másik 
tagállamban letelepedett médiaszolgáltatóval 
szemben, amely tevékenysége teljes egészét 
vagy java részét az előbbi tagállam területe 
felé irányítja. E körülmények fennállását az 
előbbi tagállamnak eseti alapon kell 
bizonyítania.

csalás megelőzése érdekében a közrendnek 
ezen irányelv által nem szabályozott 
területén megfelelő intézkedéseket hozhat 
olyan, másik tagállamban letelepedett 
médiaszolgáltatóval szemben, amely 
tevékenysége teljes egészét vagy java részét 
az előbbi tagállam területe felé irányítja. E 
körülmények fennállását az előbbi 
tagállamnak eseti alapon kell bizonyítania. A 
tagállamok nem zavarhatják meg a 
szolgáltatások szabad mozgását az ezen 
irányelv által szabályozott területhez tartozó 
alapon.

Or. en

Indokolás

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
Member State B.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 181
1. CIKK, (4) PONT, (B) PONT

2a. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

(b) A (2) bekezdésben a „22a. cikkeket” 
szövegrész helyébe az „a 3e. cikket” szöveg 
lép.

(b) A (2) és (3) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

(2) A tagállamok ideiglenesen eltérhetnek 
az (1) bekezdéstől az alábbi feltételek 
teljesülése esetén:
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(a) egy másik tagállamból származó 
audiovizuális médiaszolgáltatás 
nyilvánvalóan, súlyos mértékben és módon 
megsérti a 22. cikk (1) vagy (2) bekezdését 
és/vagy a 3d. és 3e. cikkeket;
(b) a megelőző 12 hónap során a 
médiaszolgáltató legalább két korábbi 
alkalommal megsértette az (a) pontban 
említett rendelkezéseket;
(c) az érintett tagállam írásban értesítette a 
médiaszolgáltatót és a Bizottságot a 
feltételezett jogsértésekről, valamint az 
általa arra az esetre tervezett 
intézkedésekről, ha ilyen jogsértés újból 
bekövetkezne;
(d) a közvetítő tagállammal és a 
Bizottsággal folytatott konzultációk nem 
eredményeztek barátságos rendezést a (c) 
pontban említett értesítést követő 15 napon 
belül, és a feltételezett jogsértés továbbra is 
fennáll.
A Bizottság a tagállam által hozott 
intézkedésekről szóló értesítést követő két 
hónapon belül döntést hoz arra 
vonatkozóan, hogy az intézkedések 
összeegyeztethetőek-e a közösségi joggal. 
Ha úgy határoz, hogy nem, a tagállam 
köteles haladéktalanul megszüntetni az 
érintett intézkedéseket.
(3) A (2) bekezdés nem érinti a szóban 
forgó jogsértéssel kapcsolatos eljárások, 
jogorvoslat vagy szankció alkalmazását 
abban a tagállamban, amely az érintett 
médiaszolgáltató felett joghatósággal 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Az első bekezdéstől való eltérések, továbbá az e tekintetben teljesítendő feltételek nem csak a 
televíziós műsorszolgáltatásra, hanem valamennyi audiovizuális médiaszolgáltatásra 
vonatkoznak. E cikk vonatkozik továbbá a nem lineáris szolgáltatásokra, különösen a 
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kiskorúak védelme kapcsán.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 182
1. CIKK, (5) PONT

3. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamoknak továbbra is jogukban áll 
előírni, hogy a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó területeken részletesebb vagy 
szigorúbb szabályoknak feleljenek meg.

1. A tagállamoknak továbbra is jogukban áll 
előírni, hogy a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó területeken részletesebb vagy 
szigorúbb szabályoknak feleljenek meg, de 
ilyen szabályok nem alkalmazhatók olyan 
médiaszolgáltatókra, amelyek más 
tagállamból közvetítenek, a származási 
ország elvével összhangban.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a származási ország elvét kell alkalmazni annak 
biztosítására, hogy a szolgáltatók számára biztosított legyen a jogbiztonság alapvető szintje.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 183
1. CIKK, (5) PONT

3. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A tagállamok megfelelő eszközökkel 
biztosítják jogrendszerük keretei között, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók ténylegesen 
megfeleljenek ezen irányelv 
rendelkezéseinek.

2. A tagállamok megfelelő eszközökkel 
biztosítják jogrendszerük keretei között, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók ténylegesen 
megfeleljenek ezen irányelv 
rendelkezéseinek, továbbá megfelelő 
szankciókat vezetnek be, amelyek a 
televíziós műsorszolgáltatási
tevékenységekre vonatkozó engedély 
felfüggesztését vagy visszavonását 
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eredményezik. 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 184
1. CIKK, (5) PONT

3. cikk, (2a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

2a. A tagállamok az irányelv 
végrehajtásáról évente egy alkalommal 
tájékoztatást küldenek a Közösség 
intézményeinek. 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 185
1. CIKK, (5) PONT

3. cikk, (3) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

3. A tagállamok az irányelv hatálya alá 
tartozó területeken bátorítják a 
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.”

3. A (2) bekezdés célkitűzései elérésének 
céljából a tagállamok az irányelv hatálya alá 
tartozó területeken bátorítják a 
társszabályozási és/vagy önszabályozási
rendszereket. Ezeket a rendszereket a 
legfontosabb érdekelteknek széles körben el 
kell fogadniuk, és gondoskodniuk kell a 
szabályok tényleges betartatásáról.”

Or. en

Indokolás

Az irányelv célkitűzéseinek végrehajtását és érvényesítését tekintve mind a társszabályozás, 
mind az önszabályozás hatékony rendszer.
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 186
1. CIKK, (5) PONT

3. cikk, (3) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

3. A tagállamok az irányelv hatálya alá 
tartozó területeken bátorítják a 
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.”

3. A tagállamok az irányelv hatálya alá 
tartozó területeken bátorítják a nemzeti 
szintű társ- és önszabályozási rendszereket 
mint az állami szervek és az önszabályozás 
közötti együttműködésre alapuló 
szabályozási eszközöket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.

Or. en

Indokolás

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers.   Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 187
1. CIKK, (5) PONT

3. cikk, (3) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

3. A tagállamok az irányelv hatálya alá 
tartozó területeken bátorítják a 
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 

3. A tagállamok ezen irányelv rendelkezései 
végrehajtása és érvényesítése érdekében 
bátorítják az ön- és társszabályozási 
rendszereket. Ezeket a legfontosabb 
érdekelteknek széles körben el kell 
fogadniuk az érintett tagállamban, és 
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betartatásáról. gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.

Or. de

Indokolás

Célja annak egyértelművé tétele, hogy a „társfinanszírozás” kifejezésnek része az 
önfelügyelet vagy önszabályozás is, amennyiben a felelősség végső soron a tagállamoké. 
Emellett a „széles körben el kell fogadniuk” kifejezésnek csupán a tagállamon belüli, nem a 
Közösség egészére kiterjedő széles körű elfogadásra kell vonatkoznia. 

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 188
1. CIKK, (5) PONT

3. cikk, (3) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

3. A tagállamok az irányelv hatálya alá 
tartozó területeken bátorítják a
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.”

3. A tagállamok az irányelv célkitűzései 
elérésének eszközeként szabadon 
bátoríthatják az ön- és/vagy
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.”

Or. en

Indokolás

Számos tagállam már létrehozott jól működő és eredményes önszabályozási eszközöket, 
amelyek célja az ezen irányelv hatálya alá tartozó médiapolitikai kérdések kezelése. Ezen 
önszabályozó eszközök folytatása nem kérdőjelezhető meg.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 189
1. CIKK, (5) PONT

3. cikk, (3) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

3. A tagállamok az irányelv hatálya alá 3. A tagállamok az irányelv hatálya alá 
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tartozó területeken bátorítják a
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.”

tartozó területeken bátorítják az ön- és
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.”

Or. en

Indokolás

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.” 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children. 

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 190
1. CIKK, (5) PONT

3. cikk, (3) bekezdés (irányelv 89/552/CEE)

3. A tagállamok az irányelv hatálya alá 
tartozó területeken bátorítják a
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.”

3. A tagállamok az irányelv hatálya alá 
tartozó területeken bátorítják az ön- és
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról.”
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Or. it

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy – különösen az agresszív és technológiailag fejlett kommunikációs 
médiára tekintettel – a tájékoztatáshoz való jogot szükségszerűen korlátozza az egyén 
méltóságának tiszteletben tartására, illetve az ebbe a körbe tartozó információk 
bizalmasságára vonatkozó elv.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 191
1. CIKK, (6) PONT

3b. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
más tagállamokban letelepedett 
műsorszolgáltatók rövid híradás céljából ne 
akadályoztassanak meg az adott tagállam 
joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató 
által közvetített, nagy közérdeklődésre 
számot tartó eseményekhez való méltányos, 
ésszerű és diszkriminációmentes 
hozzáférésben.

1. A tagállamok az érdekelt 
műsorszolgáltatók közötti szerződéses 
megállapodásokra figyelemmel 
gondoskodhatnak arról, hogy a más 
tagállamokban letelepedett 
műsorszolgáltatók rövid híradás céljából ne 
akadályoztassanak meg az adott tagállam 
joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató 
által közvetített, nagy közérdeklődésre 
számot tartó eseményekhez való méltányos, 
ésszerű és diszkriminációmentes, továbbá 
ésszerű ellenszolgáltatás fejében biztosított 
hozzáférésben.

Or. en

Indokolás

Az irányelv szóhasználatának tükröznie kell azt a tényt, hogy a rövid híradáshoz való jogot 
kétoldalú szerződéses megállapodások révén gyakorolják.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 192
1. CIKK, (6) PONT

3b. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
más tagállamokban letelepedett 
műsorszolgáltatók rövid híradás céljából ne 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
más tagállamokban letelepedett 
műsorszolgáltatók és a műsorszolgáltatók 
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akadályoztassanak meg az adott tagállam 
joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató 
által közvetített, nagy közérdeklődésre 
számot tartó eseményekhez való méltányos, 
ésszerű és diszkriminációmentes 
hozzáférésben.

nevében eljáró hírügynökségek rövid 
híradás céljából ne akadályoztassanak meg 
az eseményekhez való méltányos, ésszerű és 
diszkriminációmentes hozzáférésben.

Or. en

Indokolás

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the  reference to intermediaries in 
Recital 27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking 
place outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries 
such as news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news 
agencies in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international 
news material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to 
broadcasters, by excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical 
than real because of the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, 
particularly when a news event is unexpected.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 193
1. CIKK, (6) PONT

3b. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
más tagállamokban letelepedett 
műsorszolgáltatók rövid híradás céljából ne 
akadályoztassanak meg az adott tagállam 
joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató 
által közvetített, nagy közérdeklődésre 
számot tartó eseményekhez való méltányos, 
ésszerű és diszkriminációmentes 
hozzáférésben.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
más tagállamokban letelepedett 
műsorszolgáltatók rövid híradás céljából ne 
akadályoztassanak meg az adott tagállam 
joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató 
által közvetített, nagy közérdeklődésre 
számot tartó eseményekhez való méltányos 
ellenszolgáltatás ellenében történő és 
diszkriminációmentes hozzáférésben.

Or. en

Indokolás

Rövid kivonatokat mások rendelkezésére kell bocsátani, ideértve az ügynökségeket is, 
amennyiben a jogokért méltányos ellenszolgáltatást nyújtanak és azokat nyilvánosan 
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elismerik.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 194
1. CIKK, (6) PONT

3b. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a más tagállamokban letelepedett 
műsorszolgáltatók rövid híradás céljából ne 
akadályoztassanak meg az adott tagállam 
joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató 
által közvetített, nagy közérdeklődésre 
számot tartó eseményekhez való méltányos, 
ésszerű és diszkriminációmentes 
hozzáférésben.

1. Minden tagállam garantálja, hogy a más 
tagállamokban letelepedett 
műsorszolgáltatók rövid híradás céljából ne 
akadályoztassanak meg az adott tagállam 
joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató 
által közvetített, nagy közérdeklődésre 
számot tartó eseményekhez való méltányos, 
ésszerű és diszkriminációmentes 
hozzáférésben.

Or. de

Indokolás

Célja annak egyértelművé tétele, hogy az irányelv a rövid híradások közvetítését illetően a 
Közösség egészén belül jogokat vezet be. 

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

Módosítás: 195
1. CIKK, (6) PONT

3b. cikk, (1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

1a. A tagállamok javasolhatják, hogy egyes, 
a társadalom számára kiemelkedő 
fontosságúnak tekintett, a 3a. cikkben 
említett listában nem szereplő eseményeket 
a joghatóságuk szerinti televíziós 
műsorszolgáltatók ne kizárólagos alapon 
közvetítsék, amennyiben kiemelkedő
fontosságuk, az előre nem láthatóság vagy 
az időbeli kényszer ezt így kívánja. Az ilyen 
kéréseket gyorsított ellenőrzési eljárással 
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kell elbírálni a 3b. cikk (2) bekezdésében 
megállapítottak szerint.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 196
1. CIKK, (6) PONT

3b. cikk, (1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

1a. A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó és a más 
tagállamokban letelepedett, engedéllyel 
rendelkező műsorszolgáltatókat nem 
fosztják meg a hozzáféréstől méltányos, 
ésszerű és megkülönböztetésmentes alapon 
a nagy közérdeklődésre számot tartó 
eseményektől, amelyeket egy, a 
joghatóságuk alá tartozó műsorszolgáltató 
közvetít, és mindezért megfelelő 
ellenszolgáltatást kap.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottságnak a rövid híradáshoz való jogra vonatkozó javaslata nem garantálja a 
polgároknak a társadalom számára fontos eseményekkel kapcsolatos tájékoztatását. Ezért 
szükséges a rövid híradáshoz való, az egész Közösségre kiterjedő jogot létrehozni. Emellett 
egy ilyen rendelkezés azt a máig érvényes célkitűzést szolgálja, hogy az EK-irányelvet 
összehangolják az Európa Tanács vonatkozó egyezményével.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 197
1. CIKK, (6) PONT

3b. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A rövid híradást a műsorszolgáltató 
szabadon választhatja ki a közvetítő 

2. Az engedéllyel rendelkező 
műsorszolgáltatók vagy szabadon 
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műsorszolgáltató jeléből, és köteles legalább 
a forrást megjelölni.

választhatnak rövid híradásokat a közvetítő 
műsorszolgáltató jeléből, legalább a forrás
megjelölésére vonatkozó kötelezettséggel, 
vagy maguk kaphatnak hozzáférést az 
eseményekhez rövid híradáshoz való jog 
keretében.

Or. en

Indokolás

A magához az eseményhez való hozzáférés alternatívája lehet a rövid híradáshoz való joghoz 
szükséges anyag megszerzésének. 

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 198
1. CIKK, (6) PONT

3b. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A rövid híradást a műsorszolgáltató 
szabadon választhatja ki a közvetítő 
műsorszolgáltató jeléből, és köteles legalább 
a forrást megjelölni.

2. A műsorszolgáltatók vagy szabadon 
választhatnak rövid híradásokat a közvetítő 
műsorszolgáltató jeléből, legalább a forrás 
megjelölésére vonatkozó kötelezettséggel, 
vagy maguk kaphatnak hozzáférést az 
eseményekhez közvetítés céljára az adott 
tagállam jogával összhangban.

Or. de

Indokolás

A tagállam döntheti el, hogy a rövid híradások közvetítéséhez való jogot az eseményhez való 
fizikai hozzáférés vagy a jelhez való hozzáférés formájában biztosítják.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 199
1. CIKK, (6) PONT

3b. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)
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2. A rövid híradást a műsorszolgáltató 
szabadon választhatja ki a közvetítő 
műsorszolgáltató jeléből, és köteles legalább 
a forrást megjelölni.

2. A rövid híradást a műsorszolgáltató 
szabadon választhatja ki és közvetítheti a 
közvetítő műsorszolgáltató jeléből, 
amennyiben a forrást megnevezik.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 200
1. CIKK, (6) PONT

3c. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
egyszerűen, közvetlenül és folyamatosan 
hozzáférhető formában a szolgáltatás 
igénybe vevői rendelkezésére bocsássák 
legalább:

A tagállamok megfelelő módon 
gondoskodnak arról, hogy a joghatóságuk 
alá tartozó lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatók egyszerűen, közvetlenül 
és folyamatosan hozzáférhető formában a 
szolgáltatás igénybe vevői rendelkezésére 
bocsássák legalább:

Or. en

Indokolás

Rugalmasságot tesz lehetővé a tagállamok számára az ön- és társszabályozás alkalmazását 
illetően.

Az irányelv csak a lineáris szolgáltatásokra alkalmazandó.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 201
1. CIKK, (6) PONT

3c. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)
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A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
egyszerűen, közvetlenül és folyamatosan 
hozzáférhető formában a szolgáltatás 
igénybe vevői rendelkezésére bocsássák
legalább:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
egyszerűen, közvetlenül és folyamatosan 
hozzáférhető formában a szolgáltatás 
igénybe vevői rendelkezésére bocsássanak 
egy digitális címet, amely megadja legalább:

Or. es

Indokolás

Pusztán időtakarékosság céljából hasznos, hogy a felhasználók részletes információt 
kapjanak egy olyan mechanizmus révén, amely szükségtelenül nem terheli őket a 
műsorkészítők felsorolásával.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 202
1. CIKK, (6) PONT

3c. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
egyszerűen, közvetlenül és folyamatosan 
hozzáférhető formában a szolgáltatás 
igénybe vevői rendelkezésére bocsássák 
legalább:

A tagállamok megfelelő módon 
gondoskodnak arról, hogy a joghatóságuk 
alá tartozó médiaszolgáltatók egyszerűen, 
közvetlenül és folyamatosan hozzáférhető 
formában a szolgáltatás igénybe vevői 
rendelkezésére bocsássák legalább:

Or. en

Indokolás

A nyelvezetnek egységesnek kell lennie, és rugalmasságot kell biztosítania a tagállamok 
számára a társszabályozás alkalmazása érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 203
1. CIKK, (6) PONT

3c. cikk, (1) bekezdés, (b) pont (89/552/EGK irányelv)

(b) a médiaszolgáltató letelepedési helyének 
földrajzi címét;

(b) a médiaszolgáltató letelepedési helyének 
földrajzi és postai címét;

Or. en

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

Módosítás: 204
1. CIKK, (6) PONT

3c. cikk, (da) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

(da) a kiskorúak számára nem megfelelő 
tartalom feltüntetése vagy olyan 
eredményes szűrőrendszerek, amelyek 
megakadályozzák, hogy a kiskorúak olyan 
információhoz jussanak, amely súlyosan 
veszélyeztetheti testi vagy lelki fejlődésüket.

Or. it

Indokolás

A 3c. cikk az audiovizuális médiaszolgáltatókra vonatkozóan minimális számú szabályt állapít 
meg; e szabályok nem korlátozhatók a szolgáltatók azonosításának megkönnyítésére, hanem a 
kiskorúak védelmét szolgáló egyedi intézkedések szolgáltatók általi alkalmazására is ki kell 
hogy térjenek.
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Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 205
1. CIKK, (6) PONT

3d. cikk (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatások ne valósulhassanak meg 
olyan formában, amely súlyosan 
veszélyeztetné a kiskorúak testi, szellemi 
vagy erkölcsi fejlődését.

A tagállamok megfelelő módon biztosítják, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatások ne 
valósulhassanak meg olyan formában, amely 
súlyosan veszélyeztetné a kiskorúak testi, 
szellemi vagy erkölcsi fejlődését.

Or. en

Indokolás

Rugalmasságot tesz lehetővé a tagállamok számára az ön- és társszabályozás alkalmazását 
illetően.

Ezen irányelv csak a lineáris szolgáltatásokra alkalmazható.

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

Módosítás: 206
1. CIKK, (6) PONT

3d. cikk (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatások ne valósulhassanak 
meg olyan formában, amely súlyosan 
veszélyeztetné a kiskorúak testi, szellemi 
vagy erkölcsi fejlődését.

1. Tilos az olyan audiovizuális
műsorszolgáltatás vagy audiovizuális 
médiaszolgáltatás, amely súlyosan 
veszélyeztetné a kiskorúak testi, szellemi 
vagy erkölcsi fejlődését.

2. A tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a fenti tilalmat végrehajtsák.

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 207
1. CIKK, (6) PONT

3d. cikk (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatások ne valósulhassanak meg 
olyan formában, amely súlyosan 
veszélyeztetné a kiskorúak testi, szellemi 
vagy erkölcsi fejlődését.

A tagállamok megfelelő módon biztosítják, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó 
audiovizuális médiaszolgáltatások ne 
valósulhassanak meg olyan formában, amely 
súlyosan veszélyeztetné a kiskorúak testi, 
szellemi vagy erkölcsi fejlődését.

Or. en

Indokolás

A nyelvezetnek egységesnek kell lennie, és rugalmasságot kell biztosítania a tagállamok 
számára a társszabályozás alkalmazása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 208
1. CIKK, (6) PONT

3d. cikk (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatások ne valósulhassanak meg 
olyan formában, amely súlyosan 
veszélyeztetné a kiskorúak testi, szellemi 
vagy erkölcsi fejlődését.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatások és audiovizuális 
kereskedelmi közlemények ne 
valósulhassanak meg olyan formában, amely 
súlyosan veszélyeztetné a kiskorúak testi, 
szellemi vagy erkölcsi fejlődését.
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Or. en

Indokolás

A cikk jelenlegi szövegezése túlzottan korlátozó. A kiskorúak jólétének védelme túl fontos elv 
ahhoz, hogy ezt illetően kompromisszumot kössenek, függetlenül az audiovizuális 
médiaszolgáltatás formájától.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 209
1. CIKK, (6) PONT

3d. cikk, (1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

Biztosítják különösen, hogy nem 
engedélyeznek kereskedelmi 
közleményeket, szponzori tevékenységet, 
reklámot vagy termékmegjelenítést olyan 
körülmények között gyártott áruk esetében, 
amelyek ellentétesek a gyermekmunka 
tilalmára vonatkozó nemzetközi joggal.

Or. fr

Indokolás

Álszent állítás lenne a kiskorúak erkölcsi fejlődésének védelme, miközben illegálisan 
gyermekmunka alkalmazásával gyártott termékekre hívják fel a fiatal fogyasztók figyelmét.

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

Módosítás: 210
1. CIKK, (6) PONT

3d. cikk, (1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok közigazgatási és büntetőjogi 
szankciókkal biztosítják, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális
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médiaszolgáltatók semmilyen körülmények 
között sem közvetítenek 
gyermekpornográfiát.

Or. it

Indokolás

Tekintettel arra, hogy számos tagállamban gyermekek tűnnek el és esnek gyilkosság vagy
pedofil bűncselekmények áldozatául, pornográf anyagokat terjesztenek, internetes oldalakon 
a gyermekek kizsákmányolását és a nőkkel szembeni fokozott erőszakot bátorítják, egyre 
sürgetőbb az ártatlan és kiszolgáltatott korcsoportokra különösen kiható társadalmi rossz 
elleni egyértelmű és határozott fellépés.

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

Módosítás: 211
1. CIKK, (6) PONT

3d. cikk, (1b) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok biztosítják, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatók szűrőrendszereket 
alkalmaznak olyan tartalmak tekintetében, 
amelyek a kiskorúak testi, lelki vagy 
erkölcsi fejlődését veszélyeztetik.

Or. it

Indokolás

Tekintettel arra, hogy számos tagállamban gyermekek tűnnek el és esnek gyilkosság vagy
pedofil bűncselekmények áldozatául, pornográf anyagokat terjesztenek, internetes oldalakon 
a gyermekek kizsákmányolását és a nőkkel szembeni fokozott erőszakot bátorítják, egyre 
sürgetőbb az ártatlan és sérülékeny korcsoportokra különösen kiható társadalmi rossz elleni 
egyértelmű és határozott fellépés.
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Módosítás: 212
1. CIKK, (6) PONT

3d. cikk, (1c) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok felkérik az audiovizuális 
médiaszolgáltatókat olyan információs 
kampányok támogatására, amelyek célja a 
nők és a kiskorúak elleni erőszak 
megakadályozása, adott esetben állami és 
magánszövetségekkel, valamint az ebbe az
ágazatba tartozókkal együttműködésben.

Or. it

Indokolás

Tekintettel arra, hogy számos tagállamban gyermekek tűnnek el és esnek gyilkosság vagy 
pedofil bűncselekmények áldozatául, pornográf anyagokat terjesztenek, internetes oldalakon 
a gyermekek kizsákmányolását és a nőkkel szembeni fokozott erőszakot bátorítják, egyre 
sürgetőbb az ártatlan és sérülékeny korcsoportokra különösen kiható társadalmi rossz elleni 
egyértelmű és határozott fellépés. 

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 213
1. CIKK, (6) PONT

3e. cikk (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok alkalmas eszközökkel 
biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó 
szolgáltatók által nyújtott audiovizuális 
médiaszolgáltatások és audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció nem tartalmaz 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló gyűlöletkeltést

1. Tilos az olyan audiovizuális 
műsorszolgáltatás vagy audiovizuális 
médiaszolgáltatások és audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció, amely
bármilyen formában nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
gyűlöletkeltést tartalmaz.

2. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
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fenti tilalmat végrehajtsák.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 214
1. CIKK, (6) PONT

3e. cikk (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok alkalmas eszközökkel 
biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó 
szolgáltatók által nyújtott audiovizuális 
médiaszolgáltatások és audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció nem tartalmaz 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló gyűlöletkeltést.

A tagállamok alkalmas eszközökkel 
biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó 
szolgáltatók által nyújtott audiovizuális 
médiaszolgáltatások és audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció nem tartalmaz 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló gyűlöletkeltést. 
Továbbá gondoskodnak arról, hogy a 
médiaszolgáltatókat ösztönözzék és 
támogassák arra vonatkozó 
erőfeszítéseikben, hogy a testi vagy lelki 
fogyatékkal élők számára biztosítsák a 
hozzáférést.

Or. fr

Indokolás

Nem elég csak megismételni a megkülönböztető tartalomra vonatkozó tilalmat: szükséges 
konkrétan hivatkozni a fogyatékkal élőknek és az időseknek a programokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó, társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból létfontosságú 
kérdésre.



AM\630521HU.doc 27/94 PE 378.524v03-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 215
1. CIKK, (6) PONT

3f. cikk (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók az erre alkalmas 
eszközökkel és körben elősegítik a 6. cikk 
értelmében vett európai alkotások 
előállítását és az ilyen alkotásokhoz való 
hozzáférést.

törölve

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók filmszínházban történő 
bemutatásra szánt filmalkotást ne 
közvetítsenek a jogosulttal létrejött 
megállapodásban kikötött időszakon kívül.
3. A tagállamok legkésőbb az irányelv 
elfogadásától számított negyedik év végén, 
ezt követően pedig háromévente jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak az (1) 
bekezdésben előírt intézkedés 
végrehajtásáról. 
4. A Bizottság a tagállamok által benyújtott 
információk alapján jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács számára az 
(1) bekezdés alkalmazásáról, és ebben 
figyelembe veszi a piaci és a technológiai 
fejlődést.

Or. es

Indokolás

Mivel a szolgáltatások szakosodásával tematikus csatornák jönnek létre, és a digitális 
korszaknak köszönhetően egyre többféle lineáris és nem lineáris szolgáltatás jelenik meg, a 
kvóták alkalmazása egyre idejétmúltabb. Nem a jogalkotó, hanem a felhasználók érdeke kell 
hogy diktálja a szolgáltatók által kínált szolgáltatások típusait.
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Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 216
1. CIKK, (6) PONT

3f. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók az erre alkalmas 
eszközökkel és körben elősegítik a 6. cikk 
értelmében vett európai alkotások 
előállítását és az ilyen alkotásokhoz való 
hozzáférést. 

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd az irányelvnek a nem lineáris szolgáltatásokra való kiterjesztését egyértelművé tévő (13) 
preambulumbekezdésre vonatkozó indokolást. A lineáris szolgáltatásokra vonatkozó 
kvótarendelkezéseket a hatályos irányelv 4. és 5. cikke szabályozza.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 217
1. CIKK, (6) PONT

3f. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók az erre alkalmas 
eszközökkel és körben elősegítik a 6. cikk 
értelmében vett európai alkotások 
előállítását és az ilyen alkotásokhoz való 
hozzáférést. 

1. A tagállamok ösztönzik a joghatóságuk 
alá tartozó médiaszolgáltatókat, hogy az erre 
alkalmas eszközökkel és körben elősegítsék
a 6. cikk értelmében vett európai alkotások 
előállítását és az ilyen alkotásokhoz való 
hozzáférést.

Or. en



AM\630521HU.doc 29/94 PE 378.524v03-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

A több szolgáltatásnak köszönhető nagyobb változatossággal a kvótarendelkezésekre már
nincs szükség. Az európai alkotások előállításának és közvetítésének ösztönzésére 
hatékonyabb módszerek is vannak.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 218
1. CIKK, (6) PONT

3f. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
az erre alkalmas eszközökkel és körben 
elősegítik a 6. cikk értelmében vett európai 
alkotások előállítását és az ilyen 
alkotásokhoz való hozzáférést. 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
az erre alkalmas eszközökkel elősegítik a 6. 
cikk értelmében vett európai alkotások 
előállítását és az ilyen alkotásokhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Indokolás

1989-ben a jelenlegi cikk célja az volt, hogy gördülékenyen és fokozatosan vezesse be az 
európai alkotások támogatására vonatkozó szabályt. Jelenleg – a lisszaboni stratégia 
keretében – e kérdésben szigorúbb szabályokra van szükség az európai audiovizuális ipar 
fellendítése és Európa gazdag kulturális sokféleségének megőrzése érdekében. Ezért a 
tagállamok számára nincs mentség, ha nem teszik meg az európai alkotások támogatásához 
szükséges erőfeszítéseket.

Módosítás, előterjesztette: Lena Ek

Módosítás: 219
1. CIKK, (6) PONT

3f. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 

1. A tagállamok ösztönzik hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
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az erre alkalmas eszközökkel és körben 
elősegítik a 6. cikk értelmében vett európai 
alkotások előállítását és az ilyen 
alkotásokhoz való hozzáférést. 

az erre alkalmas körben elősegítsék a 6. cikk 
értelmében vett európai alkotások 
előállítását és az ilyen alkotásokhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Indokolás

A nem lineáris szolgáltatások piaca még fejlődésének korai szakaszában jár. Kulturális 
kvóták vagy pénzügyi hozzájárulás alkalmazása, ha erre egyáltalán lehetőség van, az új 
szolgáltatások fejlődésének aláaknázását kockáztatja. Emellett a terjesztésre vonatkozó 
alacsonyabb korlátozások pozitívan hathatnak a kulturális sokféleségre.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 220
1. CIKK, (6) PONT

3f. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
az erre alkalmas eszközökkel és körben 
elősegítik a 6. cikk értelmében vett európai 
alkotások előállítását és az ilyen 
alkotásokhoz való hozzáférést. 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatók az erre 
alkalmas eszközökkel és körben elősegítik a 
6. cikk értelmében vett európai alkotások 
előállítását és az ilyen alkotásokhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Egy igény szerinti fogyasztási környezetben a fogyasztók számára előnyös egy szélesebb és 
változatosabb audiovizuális tartalmi kínálat. Emellett szabadon megválaszthatják, hogy adott 
időben milyen tartalmat kívánnak nézni. Ezzel a kvóta- és előállítási kötelezettségek egy nem 
lineáris világban feleslegessé válnak.
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Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 221
1. CIKK, (6) PONT

3f. cikk, (1) bekezdés, (1a) albekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

A nem lineáris szolgáltatások tekintetében 
az ilyen promóció különösen a következő 
formákat öltheti: az európai gyártásban tett 
minimális beruházások (amelyeket a 
forgalommal való kapcsolat határoz meg), 
az európai alkotásoknak az igény szerinti 
videókatalógusokban való minimális 
aránya, illetve az európai alkotásoknak az 
elektronikus programismertetőkben való 
vonzó bemutatása.

Or. fr

Indokolás

Lényeges, hogy az irányelv tartalmazzon olyan rendelkezéseket, amelyek előírják a nem 
lineáris szolgáltatások számára, hogy vegyenek részt az európai alkotások támogatásában és 
ismertté tételében. Az ilyen szolgáltatásokat általában a műsorszolgáltatóknál nagyobb 
pénzügyi kapacitással rendelkező jelentősebb vállalkozások nyújtják, úgymint a 
telekommunikációs szolgáltatók, az internetszolgáltatók stb. A kulturális sokféleséggel 
kapcsolatos kötelezettségeknek csak a műsorszolgáltatókra történő kiszabása veszélyeztetheti 
az európai kreatív alkotások előállítását.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 222
1. CIKK, (6) PONT

3f. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
az erre alkalmas eszközökkel és körben 
elősegítik a 6. cikk értelmében vett európai 
alkotások előállítását és az ilyen 
alkotásokhoz való hozzáférést.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
(adott esetben részben saját közvetlen 
beavatkozás útján) az erre alkalmas 
eszközökkel elősegítik (törlés) európai 
alkotások előállítását és az ilyen 
alkotásokhoz való hozzáférést, tiszteletben 
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tartva ugyanakkor a 6. cikk értelmében vett 
egyes terjesztési piacok közötti versenyt a 
közvetített alkotások legalább 40%-a 
tekintetében; ezt a kvótát napi rendszerben 
alkalmazzák, és az alkotások legalább 20%-
át főműsoridőben adják. 

Or. it

Indokolás

Az európai iparnak, ha eredményesen akar versenyezni az Egyesült Államok, India, Latin-
Amerika és Kína iparával, olyan felhalmozási ütemet kell terveznie, amelyre csak akkor van 
lehetőség, ha az előállított alkotások átadása és közvetítése biztosított.

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

Módosítás: 223
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, bevezető rész és (a), (b) és (c) pontok (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatók által 
folytatott audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció megfeleljen a következő 
követelményeknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatók által 
folytatott audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció megfeleljen az Európai Unió 
alapjogi chartájában megállapított 
elveknek és különösen a következő 
követelményeknek:

(a) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációról e minősége egyértelműen 
megállapítható legyen. Tilos a burkolt 
audiovizuális kereskedelmi kommunikáció;

(a) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció:

(i) nem sértheti az emberi méltóságot;
(ii) nem jelenthet megkülönböztetést nemi, 
faji vagy etnikai hovatartozás, személyes 
meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy 
nemi orientáció alapján;
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(iii) nem sérthet vallási vagy politikai 
meggyőződést;
(iv) nem bátoríthat az egészségre vagy a 
biztonságra káros magatartást;
(v) nem bátoríthat a környezetre káros 
magatartást

(b) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció nem alkalmazhat tudatosan 
nem észlelhető technikákat;

(b) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció nem alkalmazhat tudatosan 
nem észlelhető technikákat;

(c) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció:

(c) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációról e minősége egyértelműen 
megállapítható kell hogy legyen. Tilos a 
burkolt audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció;

(i) nem tartalmazhat fajon, nemen vagy 
nemzetiségi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetést;
(ii) nem sérthet vallásos vagy politikai 
meggyőződést;
(iii) nem bátoríthat egészségi vagy 
biztonsági szempontból ártalmas 
magatartásra;
(iv) nem bátoríthat környezetvédelmi 
szempontból káros magatartásra.

Or. it

A bizottsági szöveg (a) és( c) pontját felcserélték, és ezek a parlamenti módosítás (c) és (a) 
pontjai. A korábbi (c) pont (jelenleg (a) pont) szintén módosult. 

Indokolás

A módosítás célja az EU alapjogi chartájának 21. cikkével összhangban a 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó rendelkezések kiterjesztése, és alapja a hatályos 
irányelv szövegezése, amely részletesebben fogalmaz.
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Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 224
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatók által 
folytatott audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció megfeleljen a következő 
követelményeknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatók által a 
lineáris audiovizuális médiaprogramok 
részeként közvetített audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció megfeleljen a 
következő követelményeknek:

Or. en

Indokolás

A meghatározásnak a lineáris audiovizuális kereskedelmi közleményekre való korlátozásával 
a minimumra csökken a kereskedelmi közlemények más EU-jogszabályokban – úgymint az e-
kereskedelemről szóló irányelvben és az elektronikus kommunikációval kapcsolatos adatok 
védelmére vonatkozó irányelvben – szereplő meghatározásával való keveredés veszélye.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 225
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatók által 
folytatott audiovizuális kereskedelmi
kommunikáció megfeleljen a következő 
követelményeknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatók által 
folytatott audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció megfeleljen az Európai Unió 
alapjogi chartájában megállapított 
elveknek és különösen a következő 
követelményeknek:

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 226
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatók által 
folytatott audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció megfeleljen a következő 
követelményeknek:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatók által a 
lineáris audiovizuális médiaprogramok 
részeként közvetített audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció megfeleljen a 
következő követelményeknek:

Or. en

Indokolás

A meghatározásnak a lineáris audiovizuális kereskedelmi közleményekre való korlátozásával 
a minimumra csökken a kereskedelmi közlemények más EU-jogszabályokban – úgymint az e-
kereskedelemről szóló irányelvben és az elektronikus kommunikációval kapcsolatos adatok 
védelmére vonatkozó irányelvben – szereplő meghatározásával való keveredés veszélye.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 227
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (a) pont (89/552/EGK irányelv)

(a) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációról e minősége egyértelműen 
megállapítható legyen. Tilos a burkolt 
audiovizuális kereskedelmi kommunikáció.

(a) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációról e minősége egyértelműen 
megállapítható legyen, és ezt teljesen el kell 
különíteni a program további részeitől, 
mind időben, mind térben, képi és 
hangeszközökkel. Tilos a burkolt 
audiovizuális kereskedelmi kommunikáció.

Or. fr
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Indokolás

A hirdetési és a szerkesztői tartalom szigorú elkülönítésére vonatkozó elv létfontosságú a néző 
/ fogyasztók védelme szempontjából, és azt jelenti, hogy a hirdetésnek egyértelműen 
felismerhetőnek kell lennie a kép és a hang alapján egyaránt.

Módosítás, előterjesztette: Gianni De Michelis

Módosítás: 228
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (a) pont (89/552/EGK irányelv)

(a) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációról e minősége egyértelműen 
megállapítható legyen. Tilos a burkolt 
audiovizuális kereskedelmi kommunikáció;

(a) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációról e minősége egyértelműen 
megállapítható legyen. Tilos a burkolt 
hirdetés, az indokolatlan előtérbe helyezés
vagy a termékek beépítése;

Or. en

Indokolás

Összhangban a módosított 1. cikk új (ka) és (kb) pontjaival.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 229
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (c) pont, (i) alpont (89/552/EGK irányelv)

(i) nem tartalmazhat fajon, nemen vagy 
nemzetiségi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetést;

(i) nem lehet sértő faji, nemi vagy 
nemzetiségi hovatartozás alapján;

Or. en
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Indokolás

A hirdetések megkülönböztetés alapján történő tilalma túl tág, és nehéz szabályozni.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 230
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (c) pont, (i) és (ii) pontok (89/552/EGK irányelv)

(i) nem tartalmazhat fajon, nemen vagy 
nemzetiségi hovatartozáson alapuló 
megkülönböztetést;

(i) nem sértheti az emberi méltóságot;

(ii) nem sérthet vallásos vagy politikai 
meggyőződést;

(ii) nem sértheti a gyermekek jogait;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Módosítás: 231
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (c) pont, (ii) pont (89/552/EGK irányelv)

(ii) nem sérthet vallásos vagy politikai 
meggyőződést;

törölve

Or. en

Indokolás

Valamennyi audiovizuális médiaszolgáltatás és az audiovizuális kereskedelmi közlemény 
tekintetében közös védelmi normáknak kell lenniük, ezért javasoljuk ezt a változtatást a 
további korlátozások elkerülése érdekében, a sajtóval kapcsolatos közlemények 
szabadságához hasonlóan. Az emberi méltóság a védelem kiemelkedő tárgya marad.
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Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 232
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (c) pont, (iv) pont (89/552/EGK irányelv)

(iv) nem bátoríthat környezetvédelmi 
szempontból káros magatartásra.

(iv) nem bátoríthat környezetvédelmi 
szempontból nagyon káros magatartásra.

Or. en

Indokolás

A Bizottság szövege túl messzire megy. 

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 233
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (f) pont (89/552/EGK irányelv)

(f) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció nem okozhatja kiskorúak 
erkölcsi vagy fizikai romlását. Ennek 
megfelelően közvetlenül nem buzdíthat 
kiskorúakat termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására tapasztalatlanságuk vagy 
hiszékenységük kihasználásával, 
közvetlenül nem bátoríthat kiskorúakat arra, 
hogy rávegyék szüleiket vagy másokat a 
reklámozott termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására, nem használhatja ki a 
kiskorúak szüleik, tanáraik és más 
személyek iránt érzett különleges bizalmát, 
és nem ábrázolhatnak indokolatlanul 
kiskorút veszélyes helyzetben.

(f) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció nem okozhatja kiskorúak 
erkölcsi vagy fizikai romlását. Ennek 
megfelelően közvetlenül vagy közvetetten
nem buzdíthat kiskorúakat termék vagy 
szolgáltatás megvásárlására, közvetlenül 
vagy közvetetten nem bátoríthat kiskorúakat 
arra, hogy rávegyék szüleiket vagy másokat 
a reklámozott termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására, nem használhatja ki a 
kiskorúak szüleik, tanáraik és más 
személyek iránt érzett különleges bizalmát, 
és nem ábrázolhatnak indokolatlanul 
kiskorút veszélyes helyzetben, kivéve ha ezt 
tanulási vagy képzési célok indokolják. 

A tagállamoknak arra kell ösztönöznie az 
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audiovizuális médiaszolgáltatókat, hogy 
alakítsanak ki magatartási kódexet a 
hirdetést, szponzori közleményt vagy 
egészségtelen és nem megfelelő – nagy zsír-
, cukor- és sótartalmú, illetve szeszesitalnak 
minősülő – élelmiszereket és italokat 
ismertető marketinget tartalmazó vagy 
ilyennel megszakított gyermekprogramokra 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A médiaszolgáltatóknak felelős hozzáállást kell tanúsítaniuk a gyermekek jólétét illetően, ami 
önszabályozás útján érhető el. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 234
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (f) pont (89/552/EGK irányelv)

(f) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció nem okozhatja kiskorúak 
erkölcsi vagy fizikai romlását. Ennek 
megfelelően közvetlenül nem buzdíthat 
kiskorúakat termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására tapasztalatlanságuk vagy 
hiszékenységük kihasználásával, közvetlenül 
nem bátoríthat kiskorúakat arra, hogy 
rávegyék szüleiket vagy másokat a 
reklámozott termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására, nem használhatja ki a 
kiskorúak szüleik, tanáraik és más 
személyek iránt érzett különleges bizalmát, 
és nem ábrázolhatnak indokolatlanul 
kiskorút veszélyes helyzetben.

(f) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció nem okozhatja kiskorúak 
erkölcsi vagy fizikai romlását. Ennek 
megfelelően közvetlenül nem buzdíthat 
kiskorúakat termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására tapasztalatlanságuk vagy 
hiszékenységük kihasználásával, közvetlenül 
nem bátoríthat kiskorúakat arra, hogy 
rávegyék szüleiket vagy másokat a 
reklámozott termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására, nem használhatja ki a 
kiskorúak szüleik, tanáraik és más 
személyek, különösen példaképek vagy 
autoritással rendelkező személyek iránt 
érzett különleges bizalmát, és nem 
ábrázolhatnak indokolatlanul kiskorút 
veszélyes vagy megalázó helyzetben.
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Or. en

Indokolás

Utalni kell a példaképek és a kiskorúak felett autoritással rendelkező személyek egyre 
fokozódó hatására. Különös gondossággal kell óvni a kiskorúak méltóságát. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 235
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (fa) és (fb) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

(fa) olyan audiovizuális kereskedelmi 
közlemények, ideértve a 
termékmegjelenítést is, amelyek a Bizottság 
által megállapítandó egyedi táplálkozási 
jellemzőknek meg nem felelő 
élelmiszerekről és italokról szólnak, 06:00 
és 21:00 óra között nem közvetíthetők;
(fb) a táplálkozási jellemzőket különösen 
egyes tápanyagok és más, az élelmiszerben 
található anyagok – zsír, telített zsírsavak, 
transz-zsírsavak, cukor és só / nátrium –
mennyiségének figyelembevételével 
állapítják meg.

Or. en

Indokolás

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
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essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 

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

Módosítás: 236
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (fa) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

(f a) a televíziós hirdetések nem okozhatnak
erkölcsi vagy testi károsodást 
kiskorúaknak, és így védelmük céljából az 
alábbi feltételeket tiszteletben kell 
tartaniuk:
(a) közvetlenül nem buzdíthatnak
kiskorúakat termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására tapasztalatlanságuk vagy 
hiszékenységük kihasználásával;
(b) közvetlenül nem bátoríthatnak
kiskorúakat arra, hogy rávegyék szüleiket 
vagy másokat a reklámozott termék vagy 
szolgáltatás megvásárlására;
(c) nem használhatják ki a kiskorúak 
szüleik, tanáraik és más személyek iránt 
érzett különleges bizalmát;
(d) nem ábrázolhatnak indokolatlanul 
kiskorút veszélyes helyzetben.
A gyermekeknek szánt audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a 
dokumentumfilmek nem tartalmazhatnak 
termékmegjelenítést.

Or. it

Indokolás

A kiskorúakra történő utalásnak elsőbbséget kell adni, és ezért már a szöveg korábbi részében 
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szerepeltetni kell. Emellett a jelenlegi szöveg (16. cikk), amely a kiskorúakat nagyobb 
mértékben védi, a Bizottság által javasolt új szöveghez képest szerencsésebb. 

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

Módosítás: 237
1. CIKK, (6) PONT

3g. cikk, (fb) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

(f b) A gyermekek számára nem egészséges 
élelmiszerekre és étrendre vonatkozó 
hirdetéseket tiltani kell a nap azon 
szakaszaiban, amikor a gyermekek a 
legnagyobb valószínűséggel néznek vagy 
hallgatnak műsorokat.

Or. it

Indokolás

A gyermekekre irányuló hirdetések által javasolt étkezési szokások ellentétesek a fiatalabb és 
kiszolgáltatottabb fogyasztók számára gyermekorvosok által ajánlott étrenddel (pl. a 
gyermekkori elhízás problémájára vonatkozóan).

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 238
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (a) és (b) pont (89/552/EGK irányelv)

(a) az audiovizuális médiaszolgáltatások 
időbeosztása (ha értelmezhető) és tartalma 
semmilyen körülmények között nem 
befolyásolható oly módon, hogy ez hatással 
legyen a médiaszolgáltató felelősségére 
vagy szerkesztői függetlenségére;

törölve

(b) nem bátoríthat közvetlenül áru vagy 
szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére, 
és nem tartalmazhat különösen árukat vagy 
szolgáltatásokat konkrét formában 
népszerűsítő utalásokat;
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Or. en

Indokolás

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres.  Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant.   Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 239
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata arra utal, hogy a programszponzorálást és a termékmegjelenítést 
alapvetően nyíltan engedélyezni kell – bizonyos határozott feltételek mellett. Bár ez a 
hagyományos műsorszolgáltatók számára liberálisabb intézkedés, az igény szerinti 
korszakban azt jelentheti, hogy olyan területen szabnak ki korlátozást, ahol jelenleg egy ilyen 
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sincs. Az üzleti modell jövőbeli fejlődési lehetőségeit meggátolhatják. Különösen az induló 
vállalkozások elé gördítenek akadályt olyan területeken, amelyek a felhasználó által 
létrehozott tartalomra épülnek.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 240
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

Or. en

Indokolás

Ezen korlátozások nem felelnek meg a nem lineáris audiovizuális szolgáltatásoknak.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 241
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó audiovizuális
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó televíziós műsorszolgáltatásnak 
a következő követelményeknek kell 
megfelelnie: 

Or. en
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Indokolás

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.

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

Módosítás: 242
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

1. A szponzorált audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

Or. it

Indokolás

A bizottsági javaslat együtt kezeli a szponzorálást és a termékmegjelenítést a 3h. cikkben. 
Azonban a hirdetési és a szerkesztői tartalom elkülönítését fenn kell tartani.
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Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 243
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (89/552/EGK irányelv)

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

1. A szponzorált audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat együtt kezeli a szponzorálást és a termékmegjelenítést a 3h. cikkben. Ez 
nem helyénvaló, mivel a szponzorálás megtartja a hirdetési és a szerkesztői tartalom 
elkülönítését, míg a termékmegjelenítés esetében ezt az alapvető elkülönítést megszüntetik. 
Ennek megfelelően a 3h. cikk itt javasolt módosítása csak a szponzorálásra vonatkozóan 
tartalmaz rendelkezéseket. Az új 3i. cikk rendelkezik a termékmegjelenítésről. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 244
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (aa) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

(aa) nem tartalmazhatnak olyan 
termékmegjelenítést, amely a termékeket 
jogosulatlanul előnyös módon ismerteti. A 
„jogosulatlan előnyt” a termék, szolgáltatás 
vagy ezek védjegyének ismételt 
megjelenése, illetve a megjelenítés módja 
teremti meg, tekintettel azon programok 
tartalmára, amelyekben megjelenik;

Or. en
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Indokolás

A programokban jogosulatlanul előnyösen szereplő termékmegjelenítés szükségszerűen 
ütközik a médiaszolgáltató szerkesztői szabadságával. A termékmegjelenítés „jogosulatlan 
előnyre” vonatkozó korlátozásával elkerülhető a burkolt hirdetés és a termékmegjelenítés 
nem kívánatos formái.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 245
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (b) pont (89/552/EGK irányelv)

(b) nem bátoríthat közvetlenül áru vagy 
szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére, 
és nem tartalmazhat különösen árukat vagy 
szolgáltatásokat konkrét formában 
népszerűsítő utalásokat; 

(b) nem bátoríthat közvetlenül áru vagy 
szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére, 
és nem tartalmazhat különösen árukat vagy 
szolgáltatásokat konkrét formában 
népszerűsítő utalásokat és a program 
időtartama alatt kizárólag elkülönülő és 
diszkrét utalásokat tehet az ilyen 
termékekre vagy szolgáltatásokra;

Or. fr

Indokolás

Az elkülönülő és diszkrét termékmegjelenítés célja az audiovizuális médiaszolgáltatás tartalmi 
minőségének és tárgyilagosságának megőrzése.

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

Módosítás: 246
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (b) pont (89/552/EGK irányelv)

(b) nem bátoríthat közvetlenül áru vagy 
szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére, 
és nem tartalmazhat különösen árukat vagy 
szolgáltatásokat konkrét formában 
népszerűsítő utalásokat; 

(b) nem bátoríthat adott termékek vagy 
szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére;
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Or. it

Indokolás

E módosítás célja szintén a hirdetés és a szerkesztői tartalom közötti különbségtétel 
fenntartása.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 247
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (b) pont (89/552/EGK irányelv)

(b) nem bátoríthat közvetlenül áru vagy 
szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére, 
és nem tartalmazhat különösen árukat vagy 
szolgáltatásokat konkrét formában 
népszerűsítő utalásokat;

(b) nem bátoríthat áru vagy szolgáltatás 
megvásárlására vagy bérlésére, és nem 
tartalmazhat különösen árukat vagy 
szolgáltatásokat konkrét formában 
népszerűsítő utalásokat;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 248
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (ba) pont (új) (89/552/EGK irányelv)

(ba) nem tartalmazhatnak olyan 
termékmegjelenítést, amely a termékeket 
jogosulatlanul előnyös módon ismerteti, 
ami állhat a kérdéses márka, áru vagy 
szolgáltatás ismételt jelenlétéből, a 
megjelenítés módjából, tekintettel azon 
programok tartalmára, amelyekben
megjelenik;

Or. en

Indokolás

A Bizottság a televízió határok nélkül irányelv televíziós hirdetésre vonatkozó rendelkezései 
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egyes szempontjairól szóló értelmező közleményében tette közzé a jogosulatlan előny fogalmát 
abból a célból, hogy segítse a nemzeti hatóságokat a rejtett hirdetés és az árukra, 
szolgáltatásokra, márkákra és gazdasági szereplőkre való törvényes utalás közötti 
különbségtételben. Mivel ezt a kritériumot számos tagállam sikeresen végrehajtotta és 
felhasználta, a jogbiztonság érdekét szolgálja, ha ezt beillesztik az új rendelkezésekbe.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 249
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (c) pont (89/552/EGK irányelv)

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. A 
termékmegjelenítést tartalmazó műsort a 
nézői tévedések elkerülése végett a műsor 
elején alkalmas módon meg kell jelölni.

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején és/vagy folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. A 
termékmegjelenítést tartalmazó műsort a 
nézői tévedések elkerülése végett alkalmas 
módon meg kell jelölni. Ez a szabály nem 
alkalmazandó az audiovizuális 
médiaszolgáltatóhoz nem kötődő harmadik 
felek alkotásaira, és ha a 
termékmegjelenítésért a műsorszolgáltató 
nem részesül ellenszolgáltatásban.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a nézőket egyértelműen tájékoztatják a termékmegjelenítésről, a részletekről a 
tagállamok határozhatnak. A szolgáltatótól ez csak saját alkotásai tekintetében és 
ellenszolgáltatás esetén várható el.
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 250
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (c) pont (89/552/EGK irányelv)

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. A 
termékmegjelenítést tartalmazó műsort a 
nézői tévedések elkerülése végett a műsor 
elején alkalmas módon meg kell jelölni.

(c) ) a nézőket egyértelműen tájékoztatni 
kell a szponzorálási megállapodás létéről 
és/vagy a gyártási támogatás tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején és/vagy végén egyértelműen meg kell 
jelölni. A műsorszolgáltató által készíttetett 
vagy készített, gyártási támogatásban 
részerült műsort a nézői tévedések 
elkerülése végett a műsor elején alkalmas 
módon meg kell jelölni. A részletes 
szabályokat a tagállamok határozzák meg, 
ideértve a korlátozási minimumot is.

Or. en

Indokolás

A nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a gyártási támogatás alkalmazásáról.

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

Módosítás: 251
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (c) pont (89/552/EGK irányelv)

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
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szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. A 
termékmegjelenítést tartalmazó műsort a 
nézői tévedések elkerülése végett a műsor 
elején alkalmas módon meg kell jelölni.

és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. 

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Herczog Edit

Módosítás: 252
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (c) pont (89/552/EGK irányelv)

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. A 
termékmegjelenítést tartalmazó műsort a 
nézői tévedések elkerülése végett a műsor 
elején alkalmas módon meg kell jelölni.

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején és/vagy folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. A 
műsorszolgáltató által készíttetett vagy 
készített műsort a nézői tévedések elkerülése 
végett a műsor elején alkalmas módon meg 
kell jelölni.

Or. en

Indokolás

A vásárolt programok olyan termékmegjelenítést tartalmazhatnak, amelynek a 
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műsorszolgáltató nincs tudatában vagy nem képes azonosítani. Ezért fontos, hogy a 
termékmegjelenítésre vonatkozó azonosítási és egyedi, termékfüggő követelmények csak a 
műsorszolgáltató által készíttetett vagy gyártott programokra legyenek alkalmazhatóak. 
Amennyiben e pontot nem sikerül tisztázni, a műsorszolgáltatók számára akaratlanul is 
megnehezítik a filmszínházakba szánt filmek bemutatását.

Módosítás, előterjesztette: Gianni De Michelis

Módosítás: 253
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (c) pont (89/552/EGK irányelv)

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. A 
termékmegjelenítést tartalmazó műsort a 
nézői tévedések elkerülése végett a műsor 
elején alkalmas módon meg kell jelölni.

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort és a termékmegjelenítést 
tartalmazó programokat a szponzor neve, 
logója és/vagy egyéb, a 
szponzorra/hirdetőre utaló jelzés, például 
egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején és/vagy végén egyértelműen meg kell 
jelölni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a műsor során tájékoztatják a nézőket a szponzorról/termékmegjelenítésről, a 
műsor élvezeti értéke csökkenhet. Javaslatunk az, hogy a szponzorálás és a 
termékmegjelenítés egyenlő elbánásban részesüljön.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 254
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (c) pont (89/552/EGK irányelv)
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c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a 
szponzorálási megállapodás létéről és/vagy a 
termékmegjelenítés tényéről. A szponzorált 
műsort a szponzor neve, logója és/vagy 
egyéb, a szponzorra utaló jelzés, például egy 
vagy több termékére vagy szolgáltatására 
való utalás vagy ezek megkülönböztető jele 
feltüntetésével, műsortól függően alkalmas 
módon a műsor elején, folyamán és/vagy 
végén egyértelműen meg kell jelölni. A 
termékmegjelenítést tartalmazó műsort a 
nézői tévedések elkerülése végett a műsor 
elején alkalmas módon meg kell jelölni.

c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a 
szponzorálási megállapodás létéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején és/vagy végén egyértelműen meg kell 
jelölni. 

Or. de

Indokolás

A szponzorálásra való utalást csak a program elején vagy végén kellene engedélyezni a 
beillesztett hirdetések korlátozásának érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 255
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés, (c) pont (89/552/EGK irányelv)

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. . 

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. A 
műsorvezető nem léphet fel hirdetőként is. 
Emellett mivel az ilyen műsorok 
hirdetésnek minősülnek, semmilyen 
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körülmények között sem vonhatók be 
hivatásos újságírók ezek összeállításába és 
közvetítésébe. Az utóbbiak a felhasználóval 
szemben kötelesek a méltányosságnak és az 
átláthatóságnak megfelelően eljárni.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 256
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó audiovizuális
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

1. A szponzorált vagy termékmegjelenítést 
tartalmazó lineáris audiovizuális
médiaszolgáltatásnak a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

(a) az audiovizuális médiaszolgáltatások 
időbeosztása (ha értelmezhető) és tartalma 
semmilyen körülmények között nem 
befolyásolható oly módon, hogy ez hatással 
legyen a médiaszolgáltató felelősségére vagy 
szerkesztői függetlenségére;

(a) az audiovizuális médiaszolgáltatások 
időbeosztása (ha értelmezhető) és tartalma 
semmilyen körülmények között nem 
befolyásolható oly módon, hogy ez hatással 
legyen a médiaszolgáltató felelősségére vagy 
szerkesztői függetlenségére;

(b) nem bátoríthat közvetlenül áru vagy 
szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére, 
és nem tartalmazhat különösen árukat vagy 
szolgáltatásokat konkrét formában 
népszerűsítő utalásokat; 

(b) nem bátoríthat közvetlenül áru vagy 
szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére, 
és nem tartalmazhat különösen árukat vagy 
szolgáltatásokat konkrét formában 
népszerűsítő utalásokat; 

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált műsort a szponzor neve, logója 
és/vagy egyéb, a szponzorra utaló jelzés, 
például egy vagy több termékére vagy 
szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén 
egyértelműen meg kell jelölni. A 

(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a szponzorálási megállapodás létéről és/vagy 
a termékmegjelenítés tényéről. A 
szponzorált lineáris műsort a szponzor neve, 
logója és/vagy egyéb, a szponzorra utaló 
jelzés, például egy vagy több termékére 
vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
lineáris műsortól függően alkalmas módon a 
lineáris műsor elején, folyamán és/vagy 
végén egyértelműen meg kell jelölni. A 
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termékmegjelenítést tartalmazó műsort a 
nézői tévedések elkerülése végett a műsor 
elején alkalmas módon meg kell jelölni.

termékmegjelenítést tartalmazó lineáris 
műsort a nézői tévedések elkerülése végett 
alkalmas módon meg kell jelölni.

Or. en

Indokolás

A „lineáris” szó az egyértelműség érdekében került be, összhangban egyéb módosításokkal, 
lásd az 1. cikk 2. alcíme (k) pontjának indokolását. 

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

Módosítás: 257
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. Audiovizuális médiaszolgáltatást nem 
szponzorálhat olyan vállalkozás, amelynek 
elsődleges tevékenysége cigaretta vagy 
egyéb dohánytermék gyártása vagy 
értékesítése. Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások nem tartalmazhatnak 
továbbá cigarettát vagy más 
dohányterméket tartalmazó 
termékmegjelenítést, és nem 
tartalmazhatnak termékmegjelenítést olyan 
vállalkozástól, amelynek elsődleges 
tevékenysége cigaretta vagy egyéb 
dohánytermék gyártása vagy értékesítése.

2. Audiovizuális médiaszolgáltatást nem 
szponzorálhat olyan vállalkozás, amelynek 
elsődleges tevékenysége cigaretta vagy 
egyéb dohánytermék gyártása vagy 
értékesítése.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 258
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)
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2. Audiovizuális médiaszolgáltatást nem 
szponzorálhat olyan vállalkozás, amelynek 
elsődleges tevékenysége cigaretta vagy 
egyéb dohánytermék gyártása vagy 
értékesítése. Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások nem tartalmazhatnak 
továbbá cigarettát vagy más 
dohányterméket tartalmazó 
termékmegjelenítést, és nem 
tartalmazhatnak termékmegjelenítést olyan 
vállalkozástól, amelynek elsődleges 
tevékenysége cigaretta vagy egyéb 
dohánytermék gyártása vagy értékesítése.

2. Audiovizuális médiaszolgáltatást nem 
szponzorálhat olyan vállalkozás, amelynek 
elsődleges tevékenysége cigaretta vagy 
egyéb dohánytermék gyártása vagy 
értékesítése. 

Or. de

Indokolás

Vö. a 3h. cikk (1) módosításával.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 259
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. Audiovizuális médiaszolgáltatást nem 
szponzorálhat olyan vállalkozás, amelynek 
elsődleges tevékenysége cigaretta vagy
egyéb dohánytermék gyártása vagy 
értékesítése. Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások nem tartalmazhatnak 
továbbá cigarettát vagy más dohányterméket 
tartalmazó termékmegjelenítést, és nem 
tartalmazhatnak termékmegjelenítést olyan 
vállalkozástól, amelynek elsődleges 
tevékenysége cigaretta vagy egyéb 
dohánytermék gyártása vagy értékesítése.

A HU változatot nem érinti.

Or. fr
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Indokolás

A HU változatot nem érinti.

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

Módosítás: 260
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (3) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

3. A gyógyszerkészítmények gyártásával 
vagy értékesítésével, valamint a 
gyógykezeléssel foglalkozó vállalkozás által 
szponzorált audiovizuális médiaszolgáltatás 
népszerűsítheti a vállalkozás nevét vagy 
arculatát, de nem népszerűsíthet olyan 
konkrét gyógyszerkészítményeket vagy 
gyógykezeléseket, amelyek abban a 
tagállamban, amelynek joghatósága alá a 
médiaszolgáltató tartozik, csak vény 
ellenében vehetők igénybe.

3. A gyógyszerkészítmények gyártásával 
vagy értékesítésével, valamint a 
gyógykezeléssel foglalkozó vállalkozás által 
szponzorált audiovizuális médiaszolgáltatás 
népszerűsítheti a vállalkozás nevét vagy 
arculatát, de nem népszerűsíthet olyan 
konkrét gyógyszerkészítményeket vagy 
gyógykezeléseket, amelyek abban a 
tagállamban, amelynek joghatósága alá a 
médiaszolgáltató tartozik, csak vény 
ellenében vehetők igénybe. A 
gyógyszerkészítmény egyedi jellemzőinek 
egyértelműen érthetőnek kell lenniük.

Or. it

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

Módosítás: 261
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (4) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

4. A hírműsorok és az aktuális témákkal 
foglalkozó műsorok nem szponzorálhatók és 
nem tartalmazhatnak termékmegjelenítést. 
A gyermekeknek szánt audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a 
dokumentumműsorok nem 

4. A hírműsorok és az aktuális témákkal 
foglalkozó műsorok nem szponzorálhatók.
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tartalmazhatnak termékmegjelenítést.”

Or. it

Indokolás

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale ed il resto 
della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia 
editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non é certo 
sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma.   Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 262
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (4) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

4. A hírműsorok és az aktuális témákkal 
foglalkozó műsorok nem szponzorálhatók és 
nem tartalmazhatnak termékmegjelenítést. A 
gyermekeknek szánt audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a 
dokumentumműsorok nem tartalmazhatnak 
termékmegjelenítést.”

4. A hírműsorok és az aktuális témákkal 
foglalkozó műsorok nem szponzorálhatók és 
nem tartalmazhatnak termékmegjelenítést. A 
gyermekeknek szánt audiovizuális 
médiaszolgáltatások nem tartalmazhatnak 
termékmegjelenítést.”

Or. en

Indokolás

Indokolatlan, hogy a dokumentumműsorok kimaradjanak a termékmegjelenítésből származó 
potenciális bevétel lehetőségéből, amennyiben a nézőket ennek meglétéről egyértelműen 
tájékoztatják.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 263
1. CIKK, (6) PONT

3h. cikk, (4) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

4. A hírműsorok és az aktuális témákkal 
foglalkozó műsorok nem szponzorálhatók és 
nem tartalmazhatnak termékmegjelenítést. A 
gyermekeknek szánt audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a 
dokumentumműsorok nem tartalmazhatnak 
termékmegjelenítést.”

4. A hírműsorok és az aktuális témákkal 
foglalkozó műsorok nem szponzorálhatók és 
nem tartalmazhatnak termékmegjelenítést. A 
gyermekeknek szánt, a nemzeti szabályozási 
hatóságok által meghatározott audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a 
dokumentumműsorok nem tartalmazhatnak 
termékmegjelenítést.”

Or. en

Indokolás

Mivel ez a cikk nem lineáris szolgáltatásokra vonatkozik, nehéz gyermekek tekintetében olyan 
idősávot megállapítani, amikor a termékmegjelenítés tilos. A nemzeti szabályozási 
hatóságoknak kell meghatározniuk, hogy mely audiovizuális médiaszolgáltatások irányulnak 
gyermekekre, és így nem tartalmazhatnak termékmegjelenítést

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 264
1. CIKK, (6) PONT

3ha. cikk (új) (89/552/EGK irányelv)

3ha. cikk
1. A tagállamok megtesznek minden 
megfelelő intézkedést annak fokozatos 
biztosítására, hogy a joghatóságuk alá 
tartozó audiovizuális médiaszolgáltatások 
teljes mértékben elérhetővé váljanak a 
látás- és hallásbeli fogyatékkal rendelkező 
személyek és az idősek számára.
2. A tagállamok minden második évben 
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nemzeti jelentéseket tesznek a Bizottság 
számára e cikk végrehajtásáról. E 
jelentések között szerepelnek különösen az 
(1) bekezdés szerinti elérhetőség 
megvalósítása tekintetében elért haladásra 
vonatkozó statisztikai adatok, az 
előrehaladás el nem érésének indokai, 
valamint az e cél megvalósítása érdekében
elfogadott vagy tervezett intézkedések.”

Or. en

Indokolás

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Módosítás: 265
1. CIKK, (6) PONT

3ha. cikk (új) (89/552/EGK irányelv)

3ha. cikk
A tagállamok megtesznek minden 
megfelelő intézkedést annak biztosítására, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó 
audiovizuális médiaszolgáltatások teljes 
mértékben elérhetővé váljanak a 
fogyatékkal élő személyek számára.

Or. it
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Indokolás

Az audiovizuális médiaszolgáltatások valamennyi fogyasztó általi elérhetősége, ideértve a 
fogyatékkal élőket és/vagy az idősebbeket, a tájékoztatáshoz való jog lényeges szempontja.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 266
1. CIKK, (6) PONT

3ha. cikk (új) (89/552/EGK irányelv)

3ha. cikk
1. A termékintegráció és a tematikus 
megjelenítés elvileg tilos. A 
termékmegjelenítés tilos a nem fiktív 
műsorokban és a sportműsorokban.
Amennyiben a műsorok 
termékmegjelenítést tartalmaznak, az 
alábbi feltételeknek kell eleget tenniük:
(a) tartalmuk, illetve televíziós 
műsorszolgáltatás esetén bemutatásuk 
időpontja semmilyen körülmény esetén sem 
befolyásolható olyan mértékben, ami 
sértené a médiaszolgáltató felelősségét és 
szerkesztői függetlenségét;
(b) nem ösztönözhetik közvetlenül áruk 
vagy szolgáltatások megvásárlását vagy 
bérlését, különösen az ilyen árukra vagy 
szolgáltatásokra tett külön promóciós 
utalások révén vagy azáltal, hogy ezeknek 
jogosulatlan előnyt biztosítanak;
(c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell 
a termékmegjelenítést tartalmazó 
műsorokról, amire megfelelően fel kell
hívni a figyelmet a műsor elején és végén, 
továbbá a műsor folyamán legalább húsz 
percenként történő jelzéssel a nézői 
tévedések elkerülése végett.
2. A műsorok nem tartalmazhatnak 
dohánytermék- vagy cigarettamegjelenítést, 
illetve olyan vállalkozásokat érintő 
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termékmegjelenítést, amelyek fő 
tevékenysége cigaretta és más 
dohánytermékek gyártása vagy értékesítése.
3. A hírműsorok és az aktualitásokkal 
foglalkozó műsorok, a gyermekműsorok, a 
dokumentumfilmek és a vallási műsorok 
nem tartalmazhatnak termékmegjelenítést.”

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek részletesen rendelkeznie kell a termékmegjelenítésre vonatkozó 
követelményekről. Mivel megvan annak kockázata, hogy a termékmegjelenítéssel eltűnik a 
szerkesztői tartalom és a hirdetés közötti különbségtétel, az csak bizonyos formátumban 
engedélyezhető, a néző megfelelő további tájékoztatása mellett.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 267
1. CIKK, (6A) PONT (új)

4. cikk (89/552/EGK irányelv)

(6a) A 4. cikket el kell hagyni.

Or. es

Indokolás

A kvóta sértené a műsorszolgáltatóknak a műsorterv meghatározására vonatkozó 
szabadságát. A digitális korszak lényege a pluralizmus és a felhasználók szabad 
választásának lehetővé tétele, ebből következően a kvótarendszer elavultnak tekinthető. A 
felhasználók, és nem a jogalkotó érdeke diktálja a szolgáltatók által kínált szolgáltatások 
típusát.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 268
1. CIKK, (6A) PONT (új)

4. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

(6a) A 4. cikk (1) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg lép:
„1. A tagállamok megfelelő módon 
biztosítják, hogy a műsorszolgáltatók a 6. 
cikk alkalmazásában az európai alkotások 
számára fenntartják közvetítési idejük 
nagyobb részét, a hír- és sportműsorokra, 
játékokra, reklámra, teletextes 
szolgáltatásokra és távértékesítésre szánt 
időt kivéve. Ezt az arányt, tekintettel a 
műsorszolgáltató nézővel szembeni 
tájékoztatási, oktatási, kulturális és 
szórakoztatási feladataira, fokozatosan, 
megfelelő feltételek alapján kell elérni.”

Or. en

Indokolás

1989-ben a jelenlegi cikk célja az volt, hogy gördülékenyen és fokozatosan vezesse be az 
európai alkotások támogatására vonatkozó szabályt. Jelenleg – a lisszaboni stratégia 
keretében – e kérdésben szigorúbb szabályokra van szükség az európai audiovizuális ipar 
fellendítése és Európa gazdag kulturális sokféleségének megőrzése érdekében. Ezért a 
tagállamok számára nincs mentség, ha nem teszik meg az európai alkotások támogatásához 
szükséges erőfeszítéseket.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 269
1. CIKK, (6A) PONT (új)

4. és 5. cikk (89/552/EGK irányelv)

(6a) A 4. és az 5. cikket el kell hagyni.

Or. en
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Indokolás

A több szolgáltatás jelentette nagyobb sokféleség mellett a kvótarendelkezésekre nincs 
szükség. Az európai alkotások előállításának és közvetítésének eredményesebb módjai is 
vannak.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 270
1. CIKK, (6B) PONT (új)

5. cikk (89/552/EGK irányelv)

(6b) Az 5. cikket el kell hagyni.

Or. es

Indokolás

A kvóta sértené a műsorszolgáltatóknak a műsorterv meghatározására vonatkozó 
szabadságát. A digitális korszak lényege a pluralizmus és a felhasználók szabad 
választásának lehetővé tétele, ebből következően a kvótarendszer elavultnak tekinthető. A 
felhasználók, és nem a jogalkotó érdeke diktálja a szolgáltatók által kínált szolgáltatások 
típusát.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 271
1. CIKK, (6B) PONT (új)

5. cikk (89/552/EGK irányelv)

(6b) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„A tagállamok megfelelő módon biztosítják, 
hogy a műsorszolgáltatók a 
műsorszolgáltatóktól független alkotók 
által készített európai alkotások számára 
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tartják fenn közvetítési idejük legalább 
10%-át, a hír- és sportműsorokra, 
játékokra, reklámra, teletextes 
szolgáltatásokra és távértékesítésre szánt 
időt kivéve, vagy pedig – a tagállam 
döntésétől függően – műsorokra szánt 
költségvetésük legalább 10%-át. Ezt az 
arányt, tekintettel a műsorszolgáltató 
nézővel szembeni tájékoztatási, oktatási, 
kulturális és szórakoztatási feladataira, 
megfelelő feltételek alapján kell elérni; és 
mindennek az utóbbi időben készült, vagyis 
az elkészítésüket követő öt éven belül 
közvetített alkotások megfelelő arányának 
megállapításával kell történnie.”

Or. en

Indokolás

1989-ben a jelenlegi cikk célja az volt, hogy gördülékenyen és fokozatosan vezesse be az 
európai alkotások támogatására vonatkozó szabályt. Jelenleg – a lisszaboni stratégia 
keretében – e kérdésben szigorúbb szabályokra van szükség az európai audiovizuális ipar 
fellendítése és Európa gazdag kulturális sokféleségének megőrzése érdekében. Ezért a 
tagállamok számára nincs mentség, ha nem teszik meg az európai alkotások támogatásához 
szükséges erőfeszítéseket.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 272
1. CIKK, (9) PONT

10. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A televíziós reklámnak és a 
távértékesítésnek azonnal felismerhetőnek 
kell lennie, és képi vagy hangeszközökkel 
kellően elkülönítve kell megjelennie a 
műsor többi részétől.

1. A televíziós reklámnak és a 
távértékesítésnek azonnal felismerhetőnek és 
képi vagy hangeszközökkel 
megkülönböztethetőnek kell lennie a műsor 
többi részétől. A televíziós hirdetés és a 
távértékesítés nem sértheti az audiovizuális 
médiaszolgáltató szerkesztői függetlenségét, 
és nem vezetheti félre a nézőt.
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Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és az azonosítás elve biztosítja, hogy a kereskedelmi közlemények mint 
olyanok felismerhetők, és mindez teret enged új hirdetési technikák kialakulásának.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 273
1. CIKK, (9) PONT

10. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A televíziós reklámnak és a 
távértékesítésnek azonnal felismerhetőnek 
kell lennie, és képi vagy hangeszközökkel
kellően elkülönítve kell megjelennie a 
műsor többi részétől.

1. A televíziós reklámnak és a 
távértékesítésnek azonnal felismerhetőnek 
kell lennie.

Or. de

Indokolás

Az arra vonatkozó célkitűzés, hogy a nézőt tájékoztassák a hirdetési tartalom jelenlétéről, 
amivel hangsúlyozható az elkülönítés elve, ugyanolyan hatékonyan elérhető az ilyen tartalom 
felismerhetőségével és átláthatóságával. A felismerhetőségnek és az átláthatóságnak 
köszönhetően a hirdetés és a termékmegjelenítés új formái részletes jogszabályok nélkül is 
elképzelhetőek. A egyedi hirdetési blokkok nem zavarják meg a műsort, és ezért ezeket 
engedélyezni kell. Emellett a nézők előnyben részesíthetik a rövidebb hirdetési blokkokat. 

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 274
1. CIKK, (9) PONT

10. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. Kivételt képeznek e szabály alól a nem 
sportműsorban megjelenő, elkülönülő 

törölve
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reklám- és távértékesítési bejátszások.”

Or. en

Indokolás

A hirdetésre vonatkozó korlátozásokat meg kell szüntetni annak érdekében, hogy az európai 
médiaszolgáltatók jobban részt vehessenek a versenyben, és megőrizzék bevételeik egy részét
az európai audiovizuális tartalom finanszírozása és az ebbe történő beruházás céljából. 

A fogyasztó a hirdetések mennyiségének és fajtájának legjobb szabályozója.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 275
1. CIKK, (9) PONT

10. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. Kivételt képeznek e szabály alól a nem 
sportműsorban megjelenő, elkülönülő 
reklám- és távértékesítési bejátszások.”

törölve

Or. de

Indokolás

Szükség van hirdetési lehetőségeket nyitni a szabadon fogható tv előtt. 

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 276
1. CIKK, (9) PONT

10. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. Kivételt képeznek e szabály alól a nem 
sportműsorban megjelenő, elkülönülő 
reklám- és távértékesítési bejátszások.”

2. Kivételt képeznek e szabály alól a nem 
sportközvetítésben megjelenő, elkülönülő 
reklám- és távértékesítési bejátszások.”

Or. en
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Indokolás

A „sportműsor” kifejezés túl tág, mivel nemcsak sportversenyek közvetítését, hanem 
mindenféle, sportot bemutató és tárgyaló műsort takar, és így visszaélésekre ad módot.

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

Módosítás: 277
1. CIKK, (9) PONT

10. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. Kivételt képeznek e szabály alól a nem 
sportműsorban megjelenő, elkülönülő 
reklám- és távértékesítési bejátszások.

2. Kivételt képeznek e szabály alól az
elkülönülő reklám- és távértékesítési 
bejátszások.

Or. it

Indokolás

Az irányelv jelenlegi szövege (a 10. cikk (2) bekezdése) inkább megfelel a felhasználói 
elvárásoknak.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Módosítás: 278
1. CIKK, (9) PONT

10. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. Kivételt képeznek e szabály alól a nem 
sportműsorban megjelenő, elkülönülő 
reklám- és távértékesítési bejátszások.”

2. Kivételt képeznek e szabály alól az
elkülönülő reklám- és távértékesítési 
bejátszások.

Or. en

Indokolás

Az elkülönülő reklám- és távértékesítési bejátszásokat kivételként kell megtartani; 
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máskülönben sérül az európai audiovizuális alkotások integritása.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 279
1. CIKK, (9) PONT

10. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. Kivételt képeznek e szabály alól a nem 
sportműsorban megjelenő, elkülönülő 
reklám- és távértékesítési bejátszások.”

2. Az audiovizuális kereskedelmi 
közleményeknek mint ilyeneknek 
felismerhetőnek kell lenniük. Ezek nem 
sérthetik az audiovizuális 
médiaszolgáltatások szerkesztői 
függetlenségét, és nem vezethetik félre a 
nézőt.”

Or. de

Indokolás

Lásd a 10. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 280
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a műsorban elhelyezett reklám vagy 
távértékesítés ne sértse a műsor egységét 
vagy a jogosultak jogait.

1. Tilos a műsorban olyan reklám vagy 
távértékesítés, amely sérti a műsor egységét 
vagy a jogosultak jogait.

Or. it

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

Módosítás: 281
1. CIKK, (10) PONT
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11. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a műsorban elhelyezett reklám vagy 
távértékesítés ne sértse a műsor egységét 
vagy a jogosultak jogait.

1. Tilos a műsorban olyan reklám vagy 
távértékesítés, amely sérti a műsor egységét 
vagy a fogyasztók jogait.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 282
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(1b) Amennyiben a (2) bekezdésben 
szabályozottaktól eltérő műsorokat 
hirdetéssel vagy távértékesítéssel szakítják 
meg, legalább 20 perces időszaknak kell 
eltelnie a műsoron belül minden egyes, 
egymást követő hirdetési blokk között.

Or. it

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

Módosítás: 283
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(1a) A független részekből álló műsorok,
vagy sportműsorok és hasonlóan felépülő 
események és előadások esetén, amelyek
szüneteket is tartalmaznak, a hirdetések 
csak az egyes részek között vagy a 
szünetekben helyezhetők el.
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Or. it

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

Módosítás: 284
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (1b) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(1b) Amennyiben a (2) bekezdésben 
szabályozottaktól eltérő műsorokat 
hirdetéssel vagy távértékesítéssel szakítják 
meg, legalább 20 perces időszaknak kell 
eltelnie a műsoron belül minden egyes, 
egymást követő hirdetési blokk között.

Or. it

Indokolás

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 285
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)
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2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

törölve

A vallási szertartások nem szakíthatók meg 
reklámmal vagy távértékesítéssel.”

Or. en

Indokolás

A hirdetésre vonatkozó korlátozásokat meg kell szüntetni, hogy az európai médiaszolgáltatók 
jobban részt vehessenek a versenyben, és megőrizzék bevételeik egy részét az európai 
audiovizuális tartalom finanszírozása és az ebbe történő beruházás céljából. 
A fogyasztó a hirdetések mennyiségének és fajtájának legjobb szabályozója.
A vallási szertartások során történő hirdetések EU-szintű szabályozására nincs szükség.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 286
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

törölve

Or. es
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Indokolás

Az egyes műsorokban reklámok elhelyezésére vonatkozóan e cikkben előírt lehetőség 
korlátozása aláásná az európai audiovizuális iparág versenyképességét.

Módosítás, előterjesztette: Eluned Morgan

Módosítás: 287
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

törölve

Or. en

Indokolás

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes.  These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long.  The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.

Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 288
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés (89/552/EGK irányelv)
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2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

törölve

Or. fr

Indokolás

E bekezdés törlésével lehetővé válik a (2) bekezdés első albekezdésének a korábbi (3) 
bekezdéssel történő felváltása, amely 45 percben állapítja meg azt az időtartamot, amelynek 
során az e cikkben említett műsorokban nem lehet kereskedelmi célú szünet.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul

Módosítás: 289
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2.A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

A vallási szertartások nem szakíthatók meg 
reklámmal vagy távértékesítéssel.”

2. A vallási szertartások nem szakíthatók 
meg reklámmal vagy távértékesítéssel.”

Or. de
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Indokolás

A drága filmművészeti alkotásokat beszerző vagy tévéfilmeket készítő vállalkozásoknak vissza 
kell nyerniük e műsorok árát. Mindenesetre feltételezhető, hogy az ilyen jellegű, minőségi 
tartalmat érintő hirdetést felelősségteljesen helyezik el, és a műsort nem teszik a néző számára 
kellemetlenné túl hosszú reklámszünetekkel. 

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 290
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2.A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

A vallási szertartások nem szakíthatók meg 
reklámmal vagy távértékesítéssel.”

2. A vallási szertartások nem szakíthatók 
meg reklámmal vagy távértékesítéssel.”

Or. de

Indokolás

Szükség van újabb hirdetési lehetőségekre, a gyermek- és vallási műsorok esetében történő 
korlátozásokra figyelemmel. 

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Módosítás: 291
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 

2. Az olyan audiovizuális alkotások, mint a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmek és a televízió céljára készült filmek 
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filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

közvetítése (a sorozatok, a könnyű 
szórakoztató műsorok és a 
dokumentumműsorok kivételével),
amennyiben műsoridejük meghaladja a 45 
percet, minden egyes teljes 45 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg. Egy további megszakítás 
engedélyezett, amennyiben műsoridejük 
legalább 20 perccel hosszabb, mint két vagy 
több 45 perces teljes időszak.

Or. en

Indokolás

Az európai alkotások integritásának megőrzése érdekében szükséges annak elkerülése, hogy 
az audiovizuális alkotások közvetítése közben túl sok reklámot alkalmazzanak.

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

Módosítás: 292
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes teljes 45 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg. Egy további megszakítás 
engedélyezett, amennyiben műsoridejük 
legalább 20 perccel hosszabb, mint két vagy 
több 45 perces teljes időszak. 

Or. it
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Indokolás

A módosítás megtartja a jelenlegi irányelvben alkalmazott fogalmakat (a 11. cikk (3) 
bekezdése) annak érdekében, hogy megőrizzék az alkotások integritását és érthetőségét.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 293
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

2. Az audiovizuális alkotások, úgymint 
egész estés, filmszínházban történő 
bemutatásra szánt filmek és televízió céljára 
készült filmek (a sorozatok, a könnyű 
szórakoztató műsorok és a 
dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
alkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése minden egyes teljes
45 perc hosszúságú időszakban legfeljebb 
egyszer szakítható meg. Egy további 
megszakítás engedélyezett, amennyiben 
műsoridejük legalább 20 perccel hosszabb, 
mint két vagy több 45 perces teljes időszak.

Or. it

Indokolás

A hatályos irányelv szövege (a 11. cikk (3) bekezdése) nagyobb tiszteletet biztosít az alkotók, a 
munkák integritása és érthetősége számára.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 294
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés (89/552/EGK irányelv)
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2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

2. A filmszínházban történő bemutatásra 
szánt filmalkotások (a sorozatok, a könnyű 
szórakoztató műsorok, a televízió céljára 
készült filmek és a dokumentumműsorok 
kivételével), a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 30 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

Or. en

Indokolás

A reklámszünetekre vonatkozó szabályok jelentős mértékben befolyásolják a 
műsorszolgáltatók új európai tartalomba való befektetési képességét. Az eredeti európai 
tartalomba való befektetés ösztönzésének érdekében, továbbá hogy a műsorszolgáltatók e 
tartalmat az európai nézők számára ingyen kínálhassák, a reklámszünetekre vonatkozó 
korlátozások nem vonatkozhatnak a televízió céljára készült filmekre.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 295
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok és a 
hírműsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

2. 2. A televízió céljára készült filmek (a 
sorozatok, a könnyű szórakoztató műsorok 
és a dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások, a gyermekműsorok, a 
hírműsorok és az aktualitásokról szóló 
műsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 35 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

Or. en
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Indokolás

A reklámszünetre vonatkozó szabályozás alkalmazási körébe az aktualitásokról szóló 
műsoroknak is bele kell tartozniuk, mivel ezek részei a közönség tájékoztatását célzó 
műsoroknak.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 296
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2a) és (2b) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

2a. Az előző bekezdésben említettektől 
eltérő műsorok közvetítése megszakítható 
reklámmal és/vagy távértékesítéssel, 
bármely egy órás időszakban legfeljebb 
három alkalommal.
2b. Az előző bekezdés ellenére amennyiben 
megszakítást tartalmazó sporteseményt 
közvetítenek újra, reklám és távértékesítés 
csak e megszakítások idején sugározható. 
Amennyiben a sportesemény nem tartalmaz 
megszakítást, reklám és távértékesítés csak 
az előző bekezdésben megállapított 
feltételek szerint sugározható.

Or. fr

Indokolás

It seems fair to allow broadcasters greater flexibility in the insertion of advertising messages 
in their programmes (series, serials, light entertainment programmes and documentaries).

The amendment also seeks to preserve the criterion of ‘natural breaks in the programme’ 
during the retransmission of sporting events, thus preventing any unexpected or premature 
interruptions. 

If there is no such interruption, this amendment would allow broadcasters greater freedom in 
inserting advertising messages in the retransmission of sporting events. 
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Módosítás, előterjesztette: Catherine Trautmann

Módosítás: 297
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

2 a. Az előző bekezdésben említettektől 
eltérő műsorok közvetítése megszakítható 
reklámmal és/vagy távértékesítéssel, 
bármely egy órás időszakban legfeljebb 
három alkalommal.
Az előző bekezdés ellenére amennyiben 
megszakítást tartalmazó sporteseményt 
közvetítenek újra, reklám és távértékesítés 
csak e megszakítások idején sugározható. 

Or. fr

Indokolás

A kereskedelmi célú szünet alkalmazásakor tiszteletben kell tartani a nézőt és kényelmét.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 298
1. CIKK, (10) PONT

11. cikk, (2a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

2a. A nemzeti szabályozási hatóságok 
határozzák meg a gyermekműsorok 
idősávját a hirdetésre alkalmazandó 
szabályok megfelelőbb meghatározása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az irányelv alkalmazásában a „gyermek” és a „gyermekműsor” EU-szerte alkalmazható 
egységes fogalommeghatározásának hiányában szükséges, hogy a nemzeti szabályozási 
hatóságok egyértelműen meghatározzák azon idősávokat, amikor a reklámszabályok 
alkalmazandók.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 299
1. CIKK, (11A) PONT (új)

15. cikk, (a) pont (89/552/EGK irányelv)

(11a) A 15. cikk (a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
(a) nem irányulhat kifejezetten, illetve 
közvetetten kiskorúakra, illetve különösen 
nem ábrázolhat ilyen italokat fogyasztó 
kiskorúakat; nem sugározható 6 és 21 óra 
között;

Or. en

Indokolás

A kiskorúak különösen érzékenyek a televíziós reklámokat illetően, és a szeszesitalok 
nyilvánvalóan nem alkalmasak az általuk történő fogyasztásra. A kiskorúakat célzó 
szeszesital-reklámok átfogó szabályozásának alkalmazási körébe tehát az őket burkoltan 
megcélzó hirdetési formákat is be kell vonni. Valamennyi, kiskorúakra irányuló szeszesital-
hirdetés teljes tilalma objektív feltételek alapján mérhető arányos intézkedés.

Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 300
1. CIKK, (13) PONT, BEVEZETŐ RÉSZ

A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép: A 18. cikket el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

A hirdetésre vonatkozó korlátozásokat meg kell szüntetni, hogy az európai médiaszolgáltatók 
jobban részt vehessenek a versenyben, és megőrizzék bevételeik egy részét az európai 
audiovizuális tartalom finanszírozása és az ebbe történő beruházás céljából. A fogyasztó a 
hirdetések mennyiségének és fajtájának legjobb szabályozója.
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Módosítás, előterjesztette: John Purvis

Módosítás: 301
1. CIKK, (13) PONT

18. cikk, (1) és (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. Egy adott egyórás időszakban a reklám 
rövid formáira, mint például a klasszikus 
reklámra és a távértékesítési célú 
bejátszásokra fordított időtartam 
részaránya nem haladhatja meg a 20 %-ot. 

törölve

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
műsorszolgáltató által saját műsorairól 
vagy a közvetlenül ezekből a műsorokból 
származó termékekről tett bejelentésekre, a 
szponzorálásra vonatkozó bejelentésekre és 
a termékmegjelenítésre.”

Or. en

Indokolás

A hirdetésre vonatkozó korlátozásokat meg kell szüntetni, hogy az európai médiaszolgáltatók 
jobban részt vehessenek a versenyben, és megőrizzék bevételeik egy részét az európai 
audiovizuális tartalom finanszírozása és az ebbe történő beruházás céljából. 
A fogyasztó a hirdetések mennyiségének és fajtájának legjobb szabályozója.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 302
1. CIKK, (13) PONT

18. cikk (89/552/EGK irányelv)

1. Egy adott egyórás időszakban a reklám 
rövid formáira, mint például a klasszikus 
reklámra és a távértékesítési célú 
bejátszásokra fordított időtartam 
részaránya nem haladhatja meg a 20 %-ot. 

törölve

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
műsorszolgáltató által saját műsorairól 
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vagy a közvetlenül ezekből a műsorokból 
származó termékekről tett bejelentésekre, a 
szponzorálásra vonatkozó bejelentésekre és 
a termékmegjelenítésre.”

Or. es

Indokolás

A reklám időtartamára vonatkozó szigorú szabályok nem indokolhatók akkor, amikor az 
audiovizuális ágazat számos olyan csatornát és szolgáltatást kínál, amelyek keretében a 
felhasználók távkapcsoló segítségével kiválaszthatják a nekik tetsző műsort. Emellett az 
audiovizuális médiaszolgáltatóknak nagyobb rugalmasságra van szükségük, hogy minőségi 
műsorokba ruházhassanak be. 

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 303
1. CIKK, (13) PONT

18. cikk (89/552/EGK irányelv)

1. Egy adott egyórás időszakban a reklám 
rövid formáira, mint például a klasszikus 
reklámra és a távértékesítési célú 
bejátszásokra fordított időtartam 
részaránya nem haladhatja meg a 20 %-ot.

törölve

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
műsorszolgáltató által saját műsorairól 
vagy a közvetlenül ezekből a műsorokból 
származó termékekről tett bejelentésekre, a 
szponzorálásra vonatkozó bejelentésekre és 
a termékmegjelenítésre.”

Or. de

Indokolás

A megszorító rendelkezéseken enyhíteni kell, hogy a műsorszolgáltatók nagyobb mozgásteret 
kapjanak. 

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

Módosítás: 304
1. CIKK, (13) PONT

18. cikk, (1), (2) és (2a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)
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1. Egy adott egyórás időszakban a reklám 
rövid formáira, mint például a klasszikus 
reklámra és a távértékesítési célú 
bejátszásokra fordított időtartam 
részaránya nem haladhatja meg a 20 %-ot.  

1. A reklámra szánt sugárzási idő nem 
haladhatja meg a napi közvetítési idő 15%-
át. Ez az arány azonban 20%-ra emelhető,
ha olyan hirdetési formákat is tartalmaz 
mint a nézők számára termékek 
értékesítésére, vásárlására vagy bérlésére, 
illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan 
közvetlenül tett ajánlatok, amennyiben az 
összes hirdetési bejátszás együttesen nem 
haladja meg a 15%-ot.

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
műsorszolgáltató által saját műsorairól 
vagy a közvetlenül ezekből a műsorokból 
származó termékekről tett bejelentésekre, a 
szponzorálásra vonatkozó bejelentésekre és 
a termékmegjelenítésre.”

2. A reklámra szánt közvetítési idő egy adott 
egy órás időszakon belül nem haladhatja 
meg a 20%-ot.

2a. Az (1) bekezdés rendelkezéseinek 
sérelme nélkül az olyan reklámtípusok mint 
a nézők számára termékek értékesítésére, 
vásárlására vagy bérlésére, illetve 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan 
közvetlenül tett ajánlatok, nem haladhatják 
meg a napi egy órát. 

Or. it

Indokolás

A hatályos irányelv szövege magában foglal valamennyi hirdetési formát és biztosítja az 
adatvédelmet a műsorok szerkesztői integritása céljából.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 305
1. CIKK, (13) PONT

18. CIKK, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. Egy adott egyórás időszakban a reklám 
rövid formáira, mint például a klasszikus 
reklámra és a távértékesítési célú 
bejátszásokra fordított időtartam részaránya 
nem haladhatja meg a 20 %-ot. 

1. Egy egyórás időszakban a reklám rövid 
formáira, mint például a klasszikus reklámra 
és a távértékesítési célú bejátszásokra 
fordított időtartam részaránya semmilyen 
körülmények között sem haladhatja meg 
napi átlagban a 20 %-ot.
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Or. en

Indokolás

A reklámidő minőségére vonatkozó korlátozásokon enyhíteni kell, hogy a műsorszolgáltatók 
számára lehetővé váljon a rugalmasabb műsorkészítés, pl. élő közvetítések esetén.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 306
1. CIKK, (15) PONT

19. cikk (89/552/EGK irányelv)

Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések a 
kizárólag reklámnak és távértékesítésnek 
szentelt televíziós műsorszolgáltatásra, 
valamint a kizárólag önreklámnak szentelt 
televíziós műsorszolgáltatásra 
értelemszerűen alkalmazandók. Ezekre az 
adásokra nem alkalmazandó a 3. fejezet, 
valamint a 11. cikk (a reklámok 
elhelyezésének szabályai) és a 18. cikk (a 
reklám és a távértékesítés időtartama).”

Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések a 
kizárólag reklámnak és távértékesítésnek 
szentelt televíziós műsorszolgáltatásra, 
valamint a kizárólag önreklámnak szentelt 
televíziós műsorszolgáltatásra 
értelemszerűen alkalmazandók, és ezeknek a 
kép és/vagy a hang alapján rögtön 
felismerhetőnek kell lenniük. Ezekre az 
adásokra nem alkalmazandó a 3. fejezet, 
valamint a 11. cikk (a reklámok 
elhelyezésének szabályai) és a 18. cikk (a 
reklám és a távértékesítés időtartama).”

Or. en

Indokolás

A reklámot, a távértékesítést és az önreklámot, amely kizárólag ennek szánt televíziós 
műsorokban jelenik meg, kifejezetten ilyenként kell sugározni. A fogyasztónak tudatában kell 
lennie a nyújtott szolgáltatások reklámtartalmának.

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 307
1. CIKK, (17) PONT

20. cikk (89/552/EGK irányelv)

A 3. cikk sérelme nélkül a tagállamok a 
közösségi jog kellő figyelembevétele mellett 
a 11. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikkben 

A 3. cikk sérelme nélkül a tagállamok a 
közösségi jog kellő figyelembevétele mellett 
a 11. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikkben 
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foglalt feltételektől eltérő feltételeket 
határozhatnak meg azon 
műsorszolgáltatásokra vonatkozóan, 
amelyeket csak az adott tagállam területére 
szánnak és amelyeket a közönség más 
tagállamokban sem közvetlenül, sem 
közvetett módon nem képes fogni, továbbá 
azon műsorszolgáltatásokra vonatkozóan, 
amelyek a nézőszám szempontjából 
jelentéktelen hatásúak.”

foglalt feltételektől eltérő feltételeket 
határozhatnak meg azon 
műsorszolgáltatásokra vonatkozóan, 
amelyeket csak az adott tagállam területére 
szánnak és amelyeket a közönség más 
tagállamokban sem közvetlenül, sem 
közvetett módon nem képes fogni.”

Or. es

Indokolás

A „nézőszám szempontjából jelentős hatás” kifejezés homályossága ezen cikk önkényes 
alkalmazását eredményezheti, amely a versenyhez való jog korlátozásához is vezethet.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 308
1. CIKK, (17) PONT

20. cikk (89/552/EGK irányelv)

A 3. cikk sérelme nélkül a tagállamok a 
közösségi jog kellő figyelembevétele mellett 
a 11. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikkben 
foglalt feltételektől eltérő feltételeket 
határozhatnak meg azon 
műsorszolgáltatásokra vonatkozóan, 
amelyeket csak az adott tagállam területére 
szánnak és amelyeket a közönség más 
tagállamokban sem közvetlenül, sem 
közvetett módon nem képes fogni, továbbá 
azon műsorszolgáltatásokra vonatkozóan, 
amelyek a nézőszám szempontjából 
jelentéktelen hatásúak.”

törölve

Or. en
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Indokolás

E cikket két okból kell törölni: (a) a szigorúan nemzeti műsorszolgáltatásra ugyanolyan 
minőségi normák alkalmazandók, mint az európaiakra, (b) vannak olyan tagállamok (pl. 
Görögország), amelyekben a műsorokat kizárólag az ország területére szánják, és más 
tagállamok nézői ezeket nem foghatják; e cikk ezért indokolatlanul kizárhatja ezen országokat 
az EU reklámra vonatkozó mennyiségi szabályai alól.

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

Módosítás: 309
1. CIKK, (17A) PONT (új)

20a. cikk (új) (89/552/EGK irányelv)

(17a) A szöveg a következő 20a. cikkel 
egészül ki:

„20a. cikk
1. A pluralizmus, a verseny és a 
vállalkozási szabadság elveinek a 
reklámbevétellel kapcsolatos garantálása 
érdekében a nézettség felmérésére irányuló 
tevékenységnek az alábbi feltételeknek kell 
eleget tennie:
(a) az egyes médiumok közönségére, 
minőségére, népszerűségére és műsorainak 
megítélésére vonatkozóan felméréseket 
végző szerveknek minden vizsgált 
személytől függetlennek kell lennie;
(b) az irányítási szervek (technikai-
tudományos bizottságok és/vagy felügyeleti 
bizottságok) reprezentatív jellege: minden 
érintett és vizsgált személynek (gazdasági 
szereplők, piac és fogyasztók) képviseltetnie 
kell magát ezekben, és ezek nem 
korlátozódhatnak a műsorszolgáltatói 
platformokra;
(c) a technikai bizottságok átláthatósága, és 
ezeknek a felmérést illetően valós hatáskört 
kell biztosítani az igazgatótanács részéről 
bármiféle – technikai vagy irányítási –
befolyástól mentesen.”
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Or. it

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a reklámbevétel vonatkozásában fontos a nézettségi adatok 
megállapítása, Unió-szerte egységességnek kell lennie a kifejezés szabadsága, a függetlenség, 
az átláthatóság és a reprezentativitás elveinek megfelelően.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 310
1. CIKK, (17A) PONT (új)

20a. cikk (új) (89/552/EGK irányelv)

(17a) A szöveg a következő, 20a. cikkel 
egészül ki:

„20a. cikk
1. A pluralizmus, a verseny és a 
vállalkozási szabadság elveinek a 
reklámbevétellel kapcsolatos garantálása 
érdekében a nézettség felmérésére irányuló 
tevékenységnek az alábbi feltételeknek kell 
eleget tennie:
(a) az egyes médiumok közönségére, 
minőségére, népszerűségére és műsorainak 
megítélésére vonatkozóan felméréseket 
végző szerveknek minden vizsgált 
személytől függetlennek kell lennie;
(b) az irányítási szervek (technikai-
tudományos bizottságok és/vagy felügyeleti 
bizottságok) reprezentatív jellege: minden 
érintett és vizsgált személynek (gazdasági 
szereplők, piac és fogyasztók) képviseltetnie 
kell magát ezekben, és ezek nem 
korlátozódhatnak a műsorszolgáltatási 
platformokra;
(c) a technikai bizottságok átláthatósága, és 
ezeknek a felmérést illetően valós hatáskört 
kell biztosítani az igazgatótanács részéről 
bármiféle – technikai vagy irányítási –
befolyástól mentesen.”



AM\630521HU.doc 89/94 PE 378.524v03-00

Külső fordítás

HU

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 311
1. CIKK, (17A) PONT (új)

22. cikk (89/552/EGK irányelv)

(17a) A 22. cikk helyébe az alábbi szöveg 
lép:
1. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatók nem sugároznak olyan 
műsorokat, amelyek komolyan 
károsíthatják kiskorúak testi, lelki vagy 
erkölcsi fejlődését, különös tekintettel 
pornográf vagy öncélúan erőszakos 
jeleneteket tartalmazó műsorokra.
2. Az (1) bekezdésben foglalt intézkedéseket 
ki kell terjeszteni olyan más műsorokra is, 
amelyek valószínűleg negatívan 
befolyásolhatják kiskorúak testi, lelki vagy 
erkölcsi fejlődését, kivéve ha az 
audiovizuális médiaszolgáltatás 
időpontjának megválasztásával vagy más 
technikai eszközzel biztosítható, hogy az 
adás sugárzásának területén élő kiskorúak 
rendes körülmények között nem hallják 
vagy látják az ilyen audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat.
3. Emellett, amennyiben ilyen 
szolgáltatásokat kódolatlanul sugároznak, a 
tagállamok biztosítják, hogy ezeket hallható 
figyelmeztetés előzi meg, vagy hogy a 
műsor időtartama alatt vizuális 
szimbólumot sugároznak.

Or. en
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Indokolás

E cikknek a nem lineáris szolgáltatásokra is vonatkozniuk kell. Kétségtelen, hogy különösen a 
pornográfia és az erőszak gyakori az ilyen szolgáltatásokban, amelyekhez a kiskorúak 
hozzáférése manapság igen könnyű. A televíziós adásokat már többé-kevésbé szabályozták a 
kiskorúak védelme tekintetében. Intézkedéseket kell tenni ezen újfajta szolgáltatások területén 
is.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 312
1. CIKK, (17B) PONT (új)

22. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

(17b) A 22. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó televíziós 
műsorszolgáltatók nem sugároznak olyan 
műsorokat, amelyek komolyan 
károsíthatják kiskorúak testi, lelki vagy 
erkölcsi fejlődését, különös tekintettel 
pornográf vagy öncélúan erőszakos 
jeleneteket tartalmazó műsorokra. Az ilyen, 
károsnak ítélt műsorokkal kapcsolatos 
felelősség a televíziós műsorszolgáltatót és 
a médiaszolgáltatót terheli.”

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 313
1. CIKK, (18A) PONT (új)

22c. cikk (új) (89/552/EGK irányelv)
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(18a) A szöveg a következő, 22c. cikkel 
egészül ki: 

„22c. cikk
A tagállamok biztosítják a 22. cikkben 
említett intézkedések végrehajtását a feladat 
elvégzéséért felelős szervek kijelölésével 
(nemzeti szabályozási hatóságok vagy más 
szervek), és megfelelő szankciókat 
határoznak meg.”

Or. it

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

Módosítás: 314
1. CIKK, (19) PONT

23a. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

Az (1) bekezdésben a „tagállamok illetékes 
hatóságainak képviselőiből” szavakat a 
23b. cikkben említett, „illetékes nemzeti 
szabályozó hatóságok képviselőiből” 
kifejezés váltja fel.”

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 315
1. CIKK, (20) PONT

23b. cikk, (-1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(-1a) Az alapjogok és alapvető szabadságok 
eredményes védelme a bírók és a bíróságok 
számára közvetlenül fontos kérdés.
Ebből következően egy audiovizuális 
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vállalkozás bírósági végzés nélkül nem 
szüntethető meg, és adásai nem 
függeszthetők fel, illetve korlátozhatók.

Or. es

Indokolás

The protection of fundamental principles is a matter for the judges and the courts alone and 
this is therefore not a function for the national regulatory bodies. The Directive must ensure 
that those bodies do not exceed their expressly permitted powers and do not undermine the 
rights recognised in the Charter of Fundamental Rights and the European Convention on 
Human Rights. The more prestigious press organs have, where made aware of undesirable 
conduct in this connection, specifically asked for assurances that the punitive powers of the 
regulatory authorities should not affect the habitual exercise of the fundamental right of 
freedom of expression. Only the courts can determine whether a communications medium 
must be punished for infringement of fundamental rights by having its broadcasts stopped.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 316
1. CIKK, (20) PONT

23b. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok szavatolják a nemzeti 
szabályozó hatóságok függetlenségét, és 
biztosítják, hogy ezek a hatóságok 
hatáskörüket részrehajlás nélkül és átlátható 
módon gyakorolják.

1. A tagállamok megteszik s szükséges 
lépéseket a nemzeti szabályozó hatóságok 
létrehozásához, és biztosítják ezek 
függetlenségét, szavatolva, hogy ezek a 
hatóságok hatáskörüket részrehajlás nélkül 
és átlátható módon gyakorolják.

Or. it

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

Módosítás: 317
1. CIKK, (20) PONT
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23b. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok szavatolják a nemzeti 
szabályozó hatóságok függetlenségét, és 
biztosítják, hogy ezek a hatóságok 
hatáskörüket részrehajlás nélkül és átlátható 
módon gyakorolják.

1. A tagállamok megteszik s szükséges 
lépéseket a nemzeti szabályozó hatóságok 
létrehozásához, és biztosítják ezek 
függetlenségét, szavatolva, hogy ezek a 
hatóságok hatáskörüket részrehajlás nélkül 
és átlátható módon gyakorolják.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler

Módosítás: 318
1. CIKK, (20) PONT

23b. cikk, (1) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

1. A tagállamok szavatolják a nemzeti 
szabályozó hatóságok függetlenségét, és 
biztosítják, hogy ezek a hatóságok 
hatáskörüket részrehajlás nélkül és átlátható 
módon gyakorolják.

1. Amennyiben a tagállamok nemzeti 
szabályozókat hoztak létre, szavatolják ezek
függetlenségét, és biztosítják, hogy ezek a 
hatóságok hatáskörüket részrehajlás nélkül 
és átlátható módon gyakorolják.

Or. de

Indokolás

A tagállamok nem kötelezhetők nemzeti szabályozó hatóságok létrehozására. A Bizottság 
javaslatának szövegét ennek megfelelően javítani kell. 

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 319
1. CIKK, (20) PONT

23b. cikk, (1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv rendelkezéseinek való megfelelés 
ellenőrzésének feladatát végrehajtsák, 
különösen a kifejezés szabadságát, a 
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médiumok pluralizmusát, az emberi 
méltóságot, a megkülöböztetésmentesség 
elvét és a kiszolgáltatottabb személyek 
védelmét illetően. A tagállamok határoznak 
arról, hogy ki látja el e feladatokat.

Or. it

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

Módosítás: 320
1. CIKK, (20) PONT

23b. cikk, (1a) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(1a) A tagállamok a nemzeti szabályozó 
hatóságokat bízzák meg ezen irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelés
ellenőrzésével, különösen a kifejezés 
szabadságát, a médiumok pluralizmusát, az 
emberi méltóságot, a 
megkülöböztetésmentesség elvét és a 
kiszolgáltatottabb személyek védelmét 
illetően.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 321
1. CIKK, (20) PONT

23b. cikk, (2) bekezdés (89/552/EGK irányelv)

2. A nemzeti szabályozó hatóságok egymás 
és a Bizottság rendelkezésére bocsátják 

2. Tagállami és bizottsági szinten 
rendelkezésre bocsátják mindazokat az 
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mindazokat az információkat, amelyek ezen 
irányelv előírásainak alkalmazásához 
szükségesek.”

információkat, amelyek ezen irányelv 
előírásainak alkalmazásához szükségesek.”

Or. it

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

Módosítás: 322
1. CIKK, (20A) PONT (új)

23ba. cikk (új) (89/552/EGK irányelv)

(20a) A szöveg a következő 23ba. cikkel 
egészül ki:

„23ba. cikk
1. A tagállamok elfogadják a rádiós és 
televíziós műsorszóró rendszerek 
tekintetében a pluralizmus biztosításához 
szükséges intézkedéseket. A tagállamok 
különösen tiltják a televíziós piacon és a 
kapcsolódó piacokon a domináns pozíció 
kialakítását és megtartását.
2. A tagállamok törekednek arra, hogy 
biztosítsák az állami hatóságok által 
nyújtott tájékoztatás semlegességének 
tiszteletben tartását, és megfelelő 
intézkedéseket állapítanak meg a kormány 
részéről a médiumok által közvetített 
információk befolyásolására irányuló 
esetleges visszaélések megakadályozását
illetően.
3. A tagállamok tiltják, hogy kormányzati 
tisztséget ellátó személyek, házastársaik 
vagy első vagy másodfokú rokonaik, 
továbbá az általuk irányított vállalatok a 
rádió- és televíziós piacon és a kapcsolódó 
piacokon működő vállalkozásokban 
ellenőrzési tisztségeket vállaljanak vagy 
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tartsanak fenn.

Or. it

Indokolás

Consistent with positions already adopted by the EP (e.g. the resolution adopted on 6 
September 2005 on 'Television without frontiers' and the European Parliament's resolution on 
the risks of violation, in the EU and especially in Italy, of freedom of expression and 
information (Article 11(2) of the Charter of Fundamental Rights) (2003/2237(INI)) aimed at 
obliging the Member States to comply with general principles on the safeguarding of 
pluralism and to ban those holding government office from controlling broadcasting 
companies.
The existing disparities between national legislations on the subject obviously make the 
exercise of freedom of establishment and freedom to provide services on Community territory 
more difficult.

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 323
1. CIKK, (20A) PONT (új)

23ba. cikk (új), (1) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

(20a) A szöveg a következő 23ba. cikkel 
egészül ki:
„1. A tagállamok elfogadják a rádiós és 
televíziós műsorszóró rendszerek 
tekintetében a pluralizmus biztosításához 
szükséges intézkedéseket. A tagállamok 
különösen tiltják a televíziós piacon és a 
kapcsolódó piacokon a domináns pozíció 
kialakítását és megtartását.”

Or. it
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Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 324
1. CIKK, (20A) PONT (új)

23ba. cikk (új), (2) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

„(2) A tagállamok törekednek arra, hogy 
biztosítsák az állami hatóságok által 
nyújtott tájékoztatás semlegességének 
tiszteletben tartását, és megfelelő 
intézkedéseket állapítanak meg a kormány 
részéről a médiumok által közvetített 
információk befolyásolására irányuló 
esetleges visszaélések megakadályozását
illetően.”

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 325
1. CIKK, (20A) PONT (új)

23ba. cikk (új), (3) bekezdés (új) (89/552/EGK irányelv)

„(3) Az információhoz való jog gyakorlását 
mindig mérlegelni kell az érintett személyek 
magánéletének védelmével szemben, és az 
egyéni méltóság, különösen kiskorúak 
esetén, sohasem sérthető meg. Ez utóbbi 
esetben mindig utalni kell a vonatkozó 
nemzetközi egyezményekre, továbbá etikai 
kódexekre és más önszabályozási formákra, 
amelyeket az információs ágazat szereplői 
az egyes európai államokban létrehoztak.”

Or. it

Indokolás

Hangsúlyozandó, hogy – különösen tekintettel az agresszív és technológiailag fejlett 
információs médiára – a tájékoztatáshoz való jog nem élvezhet elsőbbséget az egyén 
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méltóságának tiszteletben tartása, illetve a magánélethez való, megsérthetetlen jog felett.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 326
2. CIKK

„A 3. cikk (a) pontjának hatálya alá tartozó irányelvek és rendeletek listája” című melléklet, 
4. pont (2006/2004/EK rendelet)

“4. A tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató 
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 
1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi 
irányelv: 3g–3h. cikk és 10–20. cikk. A 
legutóbb a .../.../EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel módosított irányelv.”

„4. A tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató 
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 
1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi 
irányelv: 3c. és 3g–3h. cikk és 10–20. cikk. 
A legutóbb a .../.../EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel módosított irányelv.”

Or. en

Indokolás

A fogyasztói érdekek védelméhez egyértelműen kötődik az, hogy a fogyasztók az audiovizuális 
médiaszolgáltatókat könnyen, közvetlenül és állandóan hozzáférhető módon azonosíthassák, 
ezért ezt kifejezetten meg kell említeni az irányelvekről és rendeletekről szóló mellékletben.


