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Módosítás 12
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A televíziós közvetítés az audiovizuális
médiaszolgáltatásokról szóló 2007. [….]-i
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott lineáris audiovizuális
médiaszolgáltatás, amelyet 
médiaszolgáltató nyújt a műsorok 
egyidejű megtekintése céljából egy adott 
műsorrend alapján; egy médiaszolgáltató 
több audio- vagy audiovizuális 
műsorrendet is nyújthat (csatornák). 
Jogszabályban előírt továbbítási 
kötelezettségek alkalmazhatók, de csak 
meghatározott médiaszolgáltató által 
szolgáltatott meghatározott 
műsorcsatornák tekintetében. A 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő
továbbítási kötelezettségeket annak 
érdekében, hogy e kötelezettségek 
átláthatók, arányosak és megfelelően 
meghatározottak legyenek. E tekintetben a 
továbbítási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat oly módon kell 
megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába 
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és 
piaci feltételekben bekövetkező gyors 
változások miatt ezt a teljes körű 
felülvizsgálatot legalább három évenként 
el kell végezni, ami az összes érdekelttel 
folytatott nyilvános konzultációt tenne 
szükségessé. Egy vagy több 
műsorcsatorna kiegészülhet a fogyatékkal 

(24) Jogszabályban előírt továbbítási 
kötelezettségek alkalmazhatók 
meghatározott médiaszolgáltató által 
nyújtott meghatározott rádiós, 
audiovizuális médiaszolgáltatások és 
kiegészítő szolgáltatások tekintetében. Az 
audiovizuális szolgáltatásokat a
tagállamok audiovizuális
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 
89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatási 
irányelv) 1.cikke (a) bekezdése határozza 
meg. A tagállamoknak egyértelműen meg 
kell indokolniuk a továbbítási 
kötelezettségeket annak érdekében, hogy e 
kötelezettségek átláthatók, arányosak és 
megfelelően meghatározottak legyenek. E 
tekintetben a továbbítási kötelezettségre 
vonatkozó szabályokat oly módon kell 
megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. A kiegészítő 
szolgáltatások többek között tartalmazzák
a fogyatékkal élő felhasználók 
hozzáférésének javítására irányuló
szolgáltatásokat, mint videószöveg-
szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, audió 
kísérőszöveg vagy jelbeszéd.
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élő felhasználók hozzáférésének javítására 
irányuló szolgáltatásokkal, mint 
videószöveg-szolgáltatás, feliratozási 
szolgáltatás, audió kísérőszöveg vagy 
jelbeszéd.

Or. en

Indokolás

Az új platformokra és szolgáltatásokra tekintettel, a 31. cikk időtállósága valamint annak 
érdekében, hogy a tagállamok biztosíthassák a nézők és hallgatók lineáris és adott esetben 
nemlineáris szolgáltatásokhoz való hozzáférését, az új audiovizuális médiaszolgáltatásokról 
szóló irányelvvel összhangban e rendelkezés potenciális hatályát ki kell szélesíteni az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokra. Ezt a (24) preambulumbekezdésnek is tükröznie kell.

Módosítás 13
Ruth Hieronymi. Marie-Hélène Descamps

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A televíziós közvetítés az audiovizuális
médiaszolgáltatásokról szóló 2007. [….]-i
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott lineáris audiovizuális
médiaszolgáltatás, amelyet 
médiaszolgáltató nyújt a műsorok 
egyidejű megtekintése céljából egy adott 
műsorrend alapján; egy médiaszolgáltató 
több audio- vagy audiovizuális 
műsorrendet is nyújthat (csatornák). 
Jogszabályban előírt továbbítási 
kötelezettségek alkalmazhatók, de csak 
meghatározott médiaszolgáltató által 
szolgáltatott meghatározott 
műsorcsatornák tekintetében. A 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő 
továbbítási kötelezettségeket annak 
érdekében, hogy e kötelezettségek 
átláthatók, arányosak és megfelelően 
meghatározottak legyenek. E tekintetben a 
továbbítási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat oly módon kell 

(24) Jogszabályban előírt továbbítási 
kötelezettségek alkalmazhatók 
meghatározott médiaszolgáltató által 
nyújtott meghatározott rádiós, 
audiovizuális médiaszolgáltatások vagy 
kiegészítő szolgáltatások tekintetében. Az 
audiovizuális szolgáltatásokat a
tagállamok audiovizuális
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 
89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatási 
irányelv) 1.cikke (a) bekezdése határozza 
meg. A tagállamoknak egyértelműen meg 
kell indokolniuk a nemzeti jogukban 
szereplő továbbítási kötelezettségeket 
annak érdekében, hogy e kötelezettségek 
átláthatók, arányosak és megfelelően 
meghatározottak legyenek. E tekintetben a 
továbbítási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat oly módon kell 
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megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába 
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és 
piaci feltételekben bekövetkező gyors 
változások miatt ezt a teljes körű 
felülvizsgálatot legalább három évenként 
el kell végezni, ami az összes érdekelttel 
folytatott nyilvános konzultációt tenne 
szükségessé. Egy vagy több
műsorcsatorna kiegészülhet a fogyatékkal 
élő felhasználók hozzáférésének javítására 
irányuló szolgáltatásokkal, mint 
videószöveg-szolgáltatás, feliratozási 
szolgáltatás, audió kísérőszöveg vagy 
jelbeszéd.

megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába 
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. Egy vagy több
audiovizuális médiaszolgáltatás
kiegészülhet a fogyatékkal élő felhasználók 
hozzáférésének javítására irányuló 
szolgáltatásokkal, mint videószöveg-
szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, audió 
kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

Or. en

Indokolás

Az új platformokra és szolgáltatásokra tekintettel, a 31. cikk időtállósága valamint annak 
érdekében, hogy a tagállamok biztosíthassák a nézők és hallgatók lineáris és adott esetben 
nemlineáris szolgáltatásokhoz való hozzáférését, az új audiovizuális médiaszolgáltatásokról 
szóló irányelvvel összhangban e rendelkezés potenciális hatályát ki kell szélesíteni az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokra. Ezt a (24) preambulumbekezdésnek is tükröznie kell.

Módosítás 14
Katerina Batzeli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A televíziós közvetítés az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
2007. [….]-i európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyet 
médiaszolgáltató nyújt a műsorok 

(24) Jogszabályban előírt, a hozzáférésre 
és egyéb kiegészítő szolgáltatásokra 
vonatkozó továbbítási kötelezettségek 
alkalmazhatók meghatározott 
médiaszolgáltató által szolgáltatott 
meghatározott rádiós és audiovizuális 
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egyidejű megtekintése céljából egy adott 
műsorrend alapján; egy médiaszolgáltató 
több audio- vagy audiovizuális 
műsorrendet is nyújthat (csatornák). 
Jogszabályban előírt továbbítási 
kötelezettségek alkalmazhatók, de csak
meghatározott médiaszolgáltató által 
szolgáltatott meghatározott
műsorcsatornák tekintetében. A 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő 
továbbítási kötelezettségeket annak 
érdekében, hogy e kötelezettségek 
átláthatók, arányosak és megfelelően 
meghatározottak legyenek. E tekintetben a 
továbbítási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat oly módon kell 
megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába 
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és 
piaci feltételekben bekövetkező gyors 
változások miatt ezt a teljes körű 
felülvizsgálatot legalább három évenként el 
kell végezni, ami az összes érdekelttel 
folytatott nyilvános konzultációt tenne 
szükségessé. Egy vagy több 
műsorcsatorna kiegészülhet a fogyatékkal 
élő felhasználók hozzáférésének javítására 
irányuló szolgáltatásokkal, mint 
videószöveg-szolgáltatás, feliratozási 
szolgáltatás, audió kísérőszöveg vagy 
jelbeszéd.

médiaszolgáltatások tekintetében a 
tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 
89/551/EGK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (audiovizuális 
médiaszolgáltatási irányelv) 1.cikke (d) 
bekezdésében meghatározottak szerint. A 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő 
továbbítási kötelezettségeket annak 
érdekében, hogy e kötelezettségek 
átláthatók, arányosak és megfelelően 
meghatározottak legyenek. E tekintetben a 
továbbítási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat oly módon kell 
megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába 
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és 
piaci feltételekben bekövetkező gyors 
változások miatt ezt a teljes körű 
felülvizsgálatot legalább három évenként el 
kell végezni, ami az összes érdekelttel 
folytatott nyilvános konzultációt tenne 
szükségessé. A kiegészítő szolgáltatások 
többek között tartalmazzák a fogyatékkal 
élő felhasználók hozzáférésének javítására 
irányuló szolgáltatásokat, mint 
videószöveg-szolgáltatás, feliratozási 
szolgáltatás, audió kísérőszöveg vagy 
jelbeszéd.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés potenciális hatályát ki kell szélesíteni az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 
szóló új irányelvben foglalt rendelkezésekkel összhangban. A továbbítási kötelezettségre 
vonatkozó szabályok hatályát ki kell terjeszteni más fontos, a hozzáférésen kívüli 



AM\722480HU.doc 7/14 PE722.480v01-00

HU

kötelezettségekre, például a nyilvánosság bizonyos csoportjainak, vagy annak egészének szánt 
kiegészító szolgáltatásokra.

Módosítás 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A televíziós közvetítés az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
2007. [….]-i európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyet 
médiaszolgáltató nyújt a műsorok 
egyidejű megtekintése céljából egy adott 
műsorrend alapján; egy médiaszolgáltató 
több audio- vagy audiovizuális 
műsorrendet is nyújthat (csatornák). 
Jogszabályban előírt továbbítási 
kötelezettségek alkalmazhatók, de csak
meghatározott médiaszolgáltató által
szolgáltatott meghatározott 
műsorcsatornák tekintetében. A 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő 
továbbítási kötelezettségeket annak 
érdekében, hogy e kötelezettségek 
átláthatók, arányosak és megfelelően 
meghatározottak legyenek. E tekintetben a 
továbbítási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat oly módon kell 
megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába 
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és 
piaci feltételekben bekövetkező gyors 
változások miatt ezt a teljes körű 
felülvizsgálatot legalább három évenként 
el kell végezni, ami az összes érdekelttel 

(24) Jogszabályban előírt továbbítási 
kötelezettségek alkalmazhatók 
meghatározott médiaszolgáltató által
nyújtott rádiós, audiovizuális 
médiaszolgáltatások vagy kiegészítő 
szolgáltatások esetén. Az audiovizuális 
szolgáltatásokat a tagállamok 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
nyújtására vonatkozó egyes törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 
1989. október 3-i 89/551/EGK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
(audiovizuális médiaszolgáltatási 
irányelv) 1.cikke (a) bekezdése határozza 
meg. A tagállamoknak egyértelműen meg 
kell indokolniuk a nemzeti jogukban 
szereplő továbbítási kötelezettségeket 
annak érdekében, hogy e kötelezettségek 
átláthatók, arányosak és megfelelően 
meghatározottak legyenek. E tekintetben a 
továbbítási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat oly módon kell 
megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába 
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. A kiegészítő 
szolgáltatások többek között tartalmazzák
a fogyatékkal élő felhasználók 
hozzáférésének javítására irányuló
szolgáltatásokat, mint videószöveg-
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folytatott nyilvános konzultációt tenne 
szükségessé. Egy vagy több 
műsorcsatorna kiegészülhet a fogyatékkal 
élő felhasználók hozzáférésének javítására 
irányuló szolgáltatásokkal, mint 
videószöveg-szolgáltatás, feliratozási 
szolgáltatás, audió kísérőszöveg vagy 
jelbeszéd.

szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, audió 
kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a nézők és hallgatók lineáris és nemlineáris 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Az ilyen szolgáltatásokról szóló új irányelvvel 
összhangban e rendelkezés hatályát ki kell terjeszteni az audiovizuális médiaszolgáltatásokra. 
A „hozzáférhetőségi” szolgáltatások helyett a „kiegészítő” szolgáltatások fogalmát kell 
használni egyéb, meghatározott társadalmi csoportoknak szánt különleges szolgáltatás (pl. 
feliratozás, rádiótex vagy teletex) leírására.

Módosítás 16
Ruth Hieronymi. Marie-Hélène Descamps

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A 2002/58/EK irányelv átültetésére 
irányuló intézkedések végrehajtásakor a 
tagállamok hatóságai és bíróságai a 
jogszabályok nemzeti értelmezését ne csak 
az irányelvnek megfelelő módon tegyék, 
hanem bizonyosodjanak meg arról, hogy 
nem támaszkodnak-e az irányelv olyan 
értelmezésére, amely megsérti az alapvető 
jogokat vagy a közösségi jog más 
általános elveit, mint például az 
arányosság elvét.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás magában foglalja a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről 
szóló COM(2007)698 irányelv végleges módosítását és megvalósítja az Európai Bíróság 
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2008. január 29-i ítéletét úgy, hogy az irányelv a személyes adatok és a magánélet védelme 
érdekében nem zárja ki az alapvető jogok és a közösségi jog általános elveinek 
figyelembevételét, ideértve a szellemi tulajdonjogokat is (amelyekről az Európai Unió 
alapjogi chartájának 17. 2. cikkében említés esik).

Módosítás 17
Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
Directive 2002/22/EC
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezt a cikket a fogyasztóvédelemre 
vonatkozó közösségi szabályok, különösen 
a 93/13/EK irányelv és a 97/7/EK irányelv, 
valamint a közösségi jognak megfelelő 
nemzeti szabályok sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

1. Ezt a cikket a fogyasztóvédelemre és a 
médiaszolgáltatások nyújtásának 
átláthatóságáról szóló egyéb szabályokra
vonatkozó közösségi szabályok, különösen 
a 93/13/EK irányelv, 97/7/EK irányelv, és 
a 89/552/EGK irányelv valamint a 
közösségi jognak megfelelő nemzeti 
szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
Directive 2002/22/EC
20 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
előfizetőket egyértelműen értesítik a 
szerzői és szomszédos jogok ismételt 
megsértéséről annak érdekében, hogy ne 
folytassák jogszerűtlen tevékenységüket.

Or. en
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Indokolás

Az internetet meg kell tisztítani a jogszerűtlen magatartástól. Az előfizetőknek és a 
szolgáltatóknak együtt kellene működniük a kalózkodás és a jogszerűtlen online tevékenység 
elleni harcban.

Módosítás 19
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont
Directive 2002/22/EC
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghatározott rádiós és
televíziós műsorterjesztési és
hozzáférhetőségi szolgáltatások 
továbbítására vonatkozóan ésszerű 
továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a 
joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 
számára rádió- vagy televízióműsorok
szétosztására szolgáló elektronikus 
hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások számára abban az esetben, 
ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak 
jelentős hányada ezeket a hálózatokat 
használja a rádió- és a televízióműsorok
vételének fő eszközeként. Ilyen 
kötelezettségek csak abban az esetben 
írhatók elő, ha a tagállamok által a nemzeti 
jogszabályaikban egyértelműen és 
kifejezetten meghatározott közérdekű célok 
eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak 
és átláthatók.

1. A tagállamok meghatározott rádiós és
audiovizuális médiaszolgáltatások és
kiegészítő szolgáltatások továbbítására 
vonatkozóan ésszerű továbbítási 
kötelezettségeket írhatnak elő a 
joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 
számára rádiós vagy audiovizuális 
médiaszolgáltatások szétosztására szolgáló 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató vállalkozások számára abban az 
esetben, ha az ilyen hálózatok 
végfelhasználóinak jelentős hányada ezeket 
a hálózatokat használja a rádiós és
audiovizuális médiaszolgáltatások
vételének fő eszközeként. Ilyen 
kötelezettségek csak abban az esetben 
írhatók elő, ha a tagállamok által 
egyértelműen és kifejezetten meghatározott 
közérdekű célok eléréséhez szükségesek, 
továbbá arányosak és átláthatók.

Or. en

Indokolás

Az új platformokra és szolgáltatásokra tekintettel, a 31. cikk időtállósága valamint annak 
érdekében, hogy a tagállamok biztosíthassák a nézők és hallgatók lineáris és adott esetben 
nemlineáris szolgáltatásokhoz való hozzáférését, az új audiovizuális médiaszolgáltatásokról 
szóló irányelvvel összhangban e rendelkezés potenciális hatályát ki kell szélesíteni az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokra. Ezt a (24) preambulumbekezdésnek is tükröznie kell.
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Módosítás 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont
Directive 2002/22/EC
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghatározott rádiós és
televíziós műsorterjesztési és
hozzáférhetőségi szolgáltatások 
továbbítására vonatkozóan ésszerű 
továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a 
joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 
számára rádió- vagy televízióműsorok
szétosztására szolgáló elektronikus 
hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások számára abban az esetben, 
ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak 
jelentős hányada ezeket a hálózatokat 
használja a rádió- és a televízióműsorok
vételének fő eszközeként. Ilyen 
kötelezettségek csak abban az esetben 
írhatók elő, ha a tagállamok által a nemzeti 
jogszabályaikban egyértelműen és 
kifejezetten meghatározott közérdekű célok 
eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak 
és átláthatók.

1. A tagállamok meghatározott rádiós és
audiovizuális médiaszolgáltatások és
kiegészítő szolgáltatások továbbítására 
vonatkozóan ésszerű továbbítási 
kötelezettségeket írhatnak elő a 
joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 
számára rádiós vagy audiovizuális 
médiaszolgáltatások szétosztására szolgáló 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató vállalkozások számára abban az 
esetben, ha az ilyen hálózatok 
végfelhasználóinak jelentős hányada ezeket 
a hálózatokat használja a rádiós és
audiovizuális médiaszolgáltatások
vételének fő eszközeként. Ilyen 
kötelezettségek csak abban az esetben 
írhatók elő, ha a tagállamok által 
egyértelműen és kifejezetten meghatározott 
közérdekű célok eléréséhez szükségesek, 
továbbá arányosak és átláthatók.

Or. en

Indokolás

Az új platformokra és szolgáltatásokra tekintettel, a 31. cikk időtállósága valamint annak 
érdekében, hogy a tagállamok biztosíthassák a nézők és hallgatók lineáris és adott esetben 
nemlineáris szolgáltatásokhoz való hozzáférését, az új audiovizuális médiaszolgáltatásokról 
szóló irányelvvel összhangban e rendelkezés potenciális hatályát ki kell szélesíteni az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokra. Ezt a (24) preambulumbekezdésnek is tükröznie kell.
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Módosítás 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont
Directive 2002/22/EC
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghatározott rádiós és
televíziós műsorterjesztési és
hozzáférhetőségi szolgáltatások 
továbbítására vonatkozóan ésszerű 
továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a 
joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 
számára rádió- vagy televízióműsorok
szétosztására szolgáló elektronikus 
hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások számára abban az esetben, 
ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak 
jelentős hányada ezeket a hálózatokat 
használja a rádió- és a televízióműsorok
vételének fő eszközeként. Ilyen 
kötelezettségek csak abban az esetben 
írhatók elő, ha a tagállamok által a nemzeti 
jogszabályaikban egyértelműen és 
kifejezetten meghatározott közérdekű célok 
eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak 
és átláthatók.

1. A tagállamok meghatározott rádiós és
audiovizuális médiaszolgáltatások és
kiegészítő szolgáltatások továbbítására 
vonatkozóan ésszerű továbbítási 
kötelezettségeket írhatnak elő a 
joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 
számára rádiós vagy audiovizuális 
médiaszolgáltatások szétosztására szolgáló 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató vállalkozások számára abban az 
esetben, ha az ilyen hálózatok 
végfelhasználóinak jelentős hányada ezeket 
a hálózatokat használja a rádiós és
audiovizuális médiaszolgáltatások
vételének fő eszközeként. Ilyen 
kötelezettségek csak abban az esetben 
írhatók elő, ha a tagállamok által 
egyértelműen és kifejezetten meghatározott 
közérdekű célok eléréséhez szükségesek, 
továbbá arányosak és átláthatók.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a nézők és hallgatók lineáris és nemlineáris 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Az új irányelvvel összhangban e rendelkezés hatályát ki 
kell szélesíteni az audiovizuális médiaszolgáltatásokra. A „hozzáférhetőségi” szolgáltatások 
helyett a „kiegészítő” szolgáltatások fogalmát kell használni egyéb, meghatározott társadalmi 
csoportoknak szánt különleges szolgáltatás (pl. feliratozás, rádiótex vagy teleteíx) leírására.
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Módosítás 22
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont
Directive 2002/22/EC
31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a továbbítási 
kötelezettségeket legalább háromévente
felülvizsgálják.”

A tagállamok ezentúl a továbbítási 
kötelezettségeket rendszeresen
felülvizsgálják.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a tagállamok által választott különböző jogi eszközökre, a továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályok „legalább háromévenkénti” felülvizsgálatát előíró merev 
követelmény nem tűnik megfelelőnek. 

Módosítás 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont
Directive 2002/22/EC
31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a továbbítási 
kötelezettségeket legalább háromévente
felülvizsgálják.”

A tagállamok ezentúl a továbbítási 
kötelezettségeket rendszeresen
felülvizsgálják.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a tagállamok által választott különböző jogi eszközökre, a továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályok „legalább háromévenkénti” felülvizsgálatát előíró merev 
követelmény nem tűnik megfelelőnek. 
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Módosítás 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont
Directive 2002/22/EC
31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a továbbítási 
kötelezettségeket legalább háromévente
felülvizsgálják.”

A tagállamok ezentúl a továbbítási 
kötelezettségeket rendszeres időközönként
felülvizsgálják.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a tagállamok által választott különböző jogi eszközökre, a továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályok „legalább háromévenkénti” felülvizsgálatát előíró merev 
követelmény nem tűnik megfelelőnek. 
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