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RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelv, amely megvitatására és jóváhagyására felkértek, az 1989. évi 89/552/EGK •
irányelvet korszerűsíti, amelynek célja az volt, hogy a televíziós műsorszolgáltatások 
szabadon közvetíthetők legyenek az EGK minden részébe.
Azóta abban következett be változás, hogy a technológiai fejlődés jelentősen növelte •
azon platformok számát, amelyeken keresztül audiovizuális szolgáltatásokat lehet
közvetíteni és kapni. Legfőképp azonban alapvetően átalakították az audiovizuális 
szektorra vonatkozó üzleti modellek megkülönböztető jegyeit. Az egykori eladói piac
fokozatosan átalakult fogyasztói piaccá; a fogyasztók, akik egykor a gyakorlatilag csak 
a forgalmazók által meghatározott szolgáltatás passzív kedvezményezettjei voltak, 
olyan pozícióhoz jutottak – és, mindenekfelett, a jövőben ez méginkább így lesz –, 
amelyben önállóan tudják meghatározni, mit fognak felhasználni.
Egy tényező, amelyet az új gazdasági modell már működésbe hozott, és amely – fontos •
hangsúlyozni – biztosan még meghatározóbbá fog válni a jövőben, a radikális változás 
az audiovizuális szektor finanszírozási forrásai tekintetében, ahol mind a termelés, mind 
az elosztás érintettek. A finanszírozás két hagyományos módja, a licencdíjak és a 
reklámbevételek, egyre jobban visszaszorulnak a felhasználók által igényelt 
audiovizuális szolgáltatások természete és minősége alapján meghatározott kifizetési 
rendszerrel szemben. Ezen iparág gazdasági fontossága tehát valószínűleg állandóan és 
tartósan növekedni fog, és természetesen élesebbé fog válni a globális verseny.
A fenti előrejelzés következésképpen még szükségesebbé és sürgetőbbé teszi egy •
valódi, olyan fokú egységes európai piac létrehozásának befejezését, amely lehetővé
teszi, hogy felvegye a versenyt a terjeszkedő indiai, latin amerikai és kínai piacokkal, 
valamint az amerikai piaccal, és hogy a nyelvi korlátot illetve a számos és különböző
nemzeti szabályozást leküzdve működjön. Másodszor, meg kell alkotni a szükséges 
szabályokat annak érdekében, hogy lépést tartsunk, illetve támogassuk és előmozdítsuk 
a folyamatban lévő technológiai fejlődést, nem kevesebbet szem előtt tartva, mint azt, 
hogy a jövőben a fogyasztói érdekeket hozzá kell igazítani a technológia mint olyan 
által kínált széles választék még nagyobb skálájához.
Azt is fel kell azonban ismerni, hogy a szóban forgó termék – az audiovizuális •
szolgáltatás – sajátos természete speciális problémákat vet fel bizonyos fokig a nemzeti
társadalmi érzések még mindig nagyon észrevehető különbözősége vonatkozásában, és 
hogy szükséges az értékek, a kulturális identitás tiszteletben tartása, amelynek védelme 
az „európai modellt” alapvetően meghatározó sajátosság.
Fontos szem előtt tartani továbbá azt, hogy az 1989-ben történtektől eltérően az Unió•
úgy döntött, hogy politikai stratégiájában egy vezető geopolitikai és geogazdasági 
szerep meghatározását fogja középpontba állítani a globális gazdaság fejlődése során: 
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ez a 2000-ben elfogadott „lisszaboni stratégia”, amelynek célja, hogy 2010-re az Unió
„a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságává„ váljon, 
amely „képes a fenntartható gazdasági növekedésre, több és jobb munkahellyel és er
ősebb társadalmi kohézióval, és a környezet tiszteletben tartásával”.
A fentiek tükrében nyilvánvaló, hogy az irányelv által érintett gazdasági szektor jövője 
létfontosságú lesz a stratégia sikere szempontjából. Létre kell tehát hozni a szükségszer
ű, egyéb uniós politikai célokra is vonatkozó keretszabályokat, amelyek lehetővé
teszik, hogy az európai ipar globális szinten tartsa magát a világ többi részéről 
származó versenytársakkal szemben. A 89/552/EGK irányelv felülvizsgálatának ez 
irányba kell haladnia és így meg kell fogalmaznia a nyilvánosság mint egész, a 
fogyasztók, és az iparág érdekei összehangolásának szolgálatát. Az elfogadásra kerülő
megközelítésnek ténylegesen törekednie kell e különböző érdekek együttműködő
kapcsolatba rendezésére.
Ebben a vonatkozásban a Bizottság által javasolt szöveg a kívánt irányba való jelentős •
előrelépést jelent és következésképpen a Parlamentnek el kell fogadnia azt, és el kell 
utasítania az akár a létező keretszabályokon (a határok nélküli televíziózásról szóló, 
csak “lineáris szolgáltatásokra” vonatkozó irányelven és az elektronikus kereskedelemr
ől szóló, “nem lineáris szolgáltatásokra” vonatkozó irányelven) alapuló megközelítés 
folytatására, akár a lineáris szolgáltatásokat érintő speciális szabályok módosítására
vonatkozó alternatívákat.
Az „audiovizuális médiaszolgáltatások” meghatározásának célját jóvá lehet hagyni, a •
„nem lineáris médiaszolgáltatások” körét azonban pontosabban kell megjelölni annak 
érdekében, hogy az lehetővé tegye a szolgáltatások és a médiaszolgáltatások közötti 
világos megkülönböztetést. Néhányan – jogosan – aggódnak amiatt, hogy ha a kört túl 
átfogóan határoznák meg, Európa talán kevésbé lenne képes új termékek újfajta 
közvetítésének felfedezésére. Az ebben a véleményben általunk javasolt módosításokat 
a fent leírtak megakadályozása eszközének kell tekinteni.
A mi módosításaink célja szintén az európai ipar szerkezetének erősítése, különösen •
ott, ahol tartalom-előállítás folyik, annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
versenyzést nem csupán az amerikai vetélytársakkal, hanem termelésben az indiai, latin 
amerikai és kínai vetélytársakkal is.
A jogok kezelésére egy megfelelő rendszernek kell fennállnia az audiovizuális tartalmak 
felhasználása vonatkozásában, amelynek egy független termelői iparág megszilárdítását 
kell szolgálnia. Ezt az általános összefüggést kell tehát figyelembe venni a megfelelő
helyeken, és össze kell vele egyeztetni a kérdéses irányelv céljait.
Ugyanez a gondolatmenet a „termékmegjelenítés” megfelelő szabályozását és a 
reklámot mint egészet szabályozó nem büntető jellegű szabályok létét szorgalmazza, 
szem előtt tartva, hogy ha a fogyasztók választási lehetősége nagyobb, az iparág arra 
kényszerül, hogy tartózkodjon a fogyasztói érdekekkel ellentétes lehetőségektől, mivel 
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a választék arra fogja ösztönözni a fogyasztókat, hogy olyan terméket válasszanak, 
amelyet jobbnak tartanak és amelyek jobban megfelelnek az ízlésüknek. A felhasználói 
igények és elvárások változása csökkenti a hatósági ellenőrzések szükségességét.
Végezetül, szeretnénk értelmezni az önszabályozás esetét, az együttszabályozáson •
felül. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ebbe az irányba tartó jogi szabályozást jelent
ősen korlátozza a hatékonyabb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás,
amelyet 2001. december 31-én fogadtak el. Mindemellett a technológiai változás 
(amely érinti a piaci szabályokat) olyan gyors, hogy megfelelő szabályozás szükséges az 
értékek megőrzésére vonatkozó igények és az általános érdeklődésre számot tartó
célok összehangolása érdekében, miközben a szükséges rugalmasság és 
versenyképesség biztosítva marad az európai ipar számára.
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1 Még nem jelent meg a HL-ben.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy a következő módosításokat foglalja bele jelentésébe:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(1) A 89/552/EGK irányelv összehangolja a 
tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási intézkedésekben megállapított, 
televíziós műsorszolgáltató tevékenységre 
vonatkozó egyes rendelkezéseit. Az 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogyasztókhoz való eljuttatása terén azonban 
új technológiák jelentek meg, amelyek a 
strukturális változásoknak és a technológiai 
fejlődésnek az üzleti modellekre, különösen a 
kereskedelmi műsorszolgáltatás 
finanszírozására kifejtett hatásának 
figyelembevétele, valamint az európai 
információs technológiák, médiaágazatok és 
-szolgáltatások versenyképességéhez 
szükséges optimális feltételek biztosítása 
érdekében szükségessé teszik a szabályozás 
módosítását.

(1) A 89/552/EGK irányelv összehangolja a 
tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási intézkedésekben megállapított, 
televíziós műsorszolgáltató tevékenységre 
vonatkozó egyes rendelkezéseit. Az 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogyasztókhoz való eljuttatása terén azonban 
új technológiák jelentek meg, amelyek a 
strukturális változásoknak, az információs 
és kommunikációs technológiák (ICT-k) 
elterjedésének és a technológiai fejlődésnek 
az üzleti modellekre, különösen a 
kereskedelmi műsorszolgáltatás 
finanszírozására kifejtett hatásának 
figyelembevétele, valamint az európai 
információs technológiák, médiaágazatok és 
-szolgáltatások versenyképességéhez 
szükséges optimális feltételek biztosítása 
érdekében szükségessé teszik a szabályozás 
módosítását.
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Indokolás

Az információs és kommunikációs technológiák elterjedése nagy hatással van a társadalmi és 
gazdasági struktúrákra. Különösen azzal, hogy elterjedésük további technológiai 
fejlesztéseket idézett elő, amelyek számos üzleti modell struktúráját és funkcióját változtatták 
meg.

Módosítás: 2
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(4) A hagyományos audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások a Közösség 
szempontjából a foglalkoztatás jelentős lehet
őségeit hordozzák magukban különösen a kis- 
és középvállalkozások körében, és serkentik 
a gazdasági növekedést és a beruházásokat, 
javítják az életkörülményeket, és ezáltal 
növelik az európai vállalkozások 
versenyképességét.

Indokolás

A munkahelyteremtés és a lényeges munkavállalási lehetőségek az európai ipar 
fellendítésének alapvető fontosságú tényezői. Az összes iparág növekedésének és 
termelékenységének elősegítése az Európai Közösség egyik legfontosabb célja.

Módosítás: 3
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(5) Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
kínáló európai vállalatok a fejlődőben lévő
lekérhető szolgáltatások szabályozása 
tekintetében bizonytalan jogi környezetben és 
egyenlőtlen versenyfeltételek között m
űködnek, ezért mind a versenytorzulások 
felszámolása, mind a jogbiztonság növelése 
érdekében legalább alapvető szinten minden 
audiovizuális médiaszolgáltatásra 
összehangolt szabályokat kell előírni.

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

Indokolás

Egy új irányelv megfogalmazásának oka a jogi szabályozás korszerűsítése a piacon történt 
legújabb technológiai fejlesztésekre tekintettel valamint a műsorszolgáltatási tevékenységek 
védelmét célzó jogi szöveg nyújtása a piaci szereplőknek, hozzájárulva ezzel az egységes 
információs tér megalkotásához, amely az i2010 kezdeményezés három pillérének egyike.

Módosítás: 4
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(6a) Az Európai Tanács 2000-es lisszaboni 
ülése során az Európai Unió egy 
ambiciózus napirendet kezdeményezett 
azzal a céllal, hogy 2010-re Európa „a 
világ legdinamikusabb és 
legversenyképesebb tudásalapú
gazdaságává” váljon. A lisszaboni 
stratégiát 2005-ben, a félidős értékelés 
során indították újra, a jólét növelésének, a 
verseny támogatásának és a termelékenység 
előmozdításának alapvető elemeként az EU-
ban. Emiatt, és a lisszaboni stratégiával 
összefüggésben fontos az olyan politikákra 
összpontosítani, amelyeknek nagy hatása 
lesz a belső piac kialakításának 
befejezésére, a verseny korlátainak 
csökkentésére és az információs és 
kommunikációs technológiák átvételére, 
egy versenyképes tudásalapú gazdaság felé
vezető út kidolgozásának szándékával.

Indokolás

A lisszaboni stratégia az EU legfőbb cselekvési eszköze volt az európai vállalkozások 
versenyképességének fokozására valamint a jólét növelésére és az életfeltételek javítására. Az 
európai ipar termelékenysége fokozásának az alapját jelenti, és a műsorszolgáltatási iparág 
ennek részét képezi.

Módosítás: 5
(6B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(6b) A lisszaboni napirendben lefektetett fő
célok egyike egy erős európai ipar 
létrehozása volt. Emiatt a termelékenység 
és a technológiai vezető szerep a gazdaság 
összes szektorában jelentős befektetéseken
és a hozzáférhető információs és 
kommunikációs technológiák használatán 
keresztül érhető el egy versenyképes 
környezetben, amely létre fogja hozni a 
helyes szabályozási egyensúlyt, a fogyasztói 
tudatosság kialakítása és a belső piac 
konvergenciájának egységesítése 
érdekében.

Indokolás

Az információs társadalomban a termelékenység és az európai vállalkozások növekedése csak 
az információs és kommunikációs technológiák használatán keresztül és olyan jelentős 
befektetéseken keresztül érhetők el, amelyek vezető szerepet fognak biztosítani az összes 
iparágban, beleértve a műsorszolgáltatást.

Módosítás: 6
(6C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6c) Az európai ipar, – amelynek az 
audiovizuális szektor egy fontos részét 
képezi – versenyképességének előmozdítása
alapvető a lisszaboni stratégia politikai 
céljainak eléréséhez. Tehát, az 
audiovizuális iparág versenyképességének 
fokozása érdekében, támogatni kell a 
helyes finanszírozási eszközöket a megfelel
ő szabályozási kereten belül.

Indokolás

Az információs társadalomban a termelékenység és az európai vállalkozások növekedése csak 
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2 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a 
foglalkoztatásért”, COM(2005) 229, 2005. június 1.

az információs és kommunikációs technológiák használatán keresztül és olyan jelentős 
befektetéseken keresztül érhetőek el, amelyek vezető szerepet fognak biztosítani az összes 
iparágban, beleértve a műsorszolgáltatást.

Módosítás: 7
(6D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6d) A lisszaboni stratégiával 
összefüggésben fontos figyelembe vennünk 
az európai termelés fokozását egy politikai 
keretterv kidolgozásával, különösen a 
tulajdonjog és a jogok hasznosítása 
vonatkozásában.

Indokolás

Az európai ipar és az audiovizuális ipar előmozdításának általános célja érdekében az 
európai gyártókat is figyelembe kell venni. Ki kell dolgozni egy jogokra vonatkozó kerettervet, 
mivel a forgalmazók dominanciája káros ebben a vonatkozásban.

Módosítás: 8
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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2 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a 
foglalkoztatásért”, COM(2005) 229, 2005. június 1.
3 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a 
foglalkoztatásért”, COM(2005) 229, 2005. június 1.

(7) A Bizottság az információs 
társadalommal és a médiával összefüggő
ágazatokban a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás előmozdítása érdekében 
elfogadta az „i2010: európai információs 
társadalom” című kezdeményezést.2 Az 
i2010 olyan átfogó stratégia, amelynek célja 
az információs és médiaszolgáltatások, 
hálózatok és eszközök konvergenciájának 
talaján, az összes európai uniós politikai 
eszköz: a szabályozási eszközök, a kutatás és 
az ipari partnerségek korszerűsítésével és 
felhasználásával kialakítani a digitális 
gazdaságot A Bizottság elkötelezte magát az 
információs társadalommal és a médiával 
összefüggő ágazatok következetes belső
piaci szabályozásának az audiovizuális 
szolgáltatások jogi szabályozása korszer
űsítésén keresztül történő kialakítása mellett, 
és vállalta, hogy ennek első lépéseként 2005-
ben javaslatot tesz a határok nélküli 
televíziózásról szóló irányelv korszer
űsítésére.

(7) A Bizottság az információs 
társadalommal és a médiával összefüggő
ágazatokban a gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatás előmozdítása érdekében 
elfogadta az „i2010: európai információs 
társadalom” című kezdeményezést.3 Az 
i2010 olyan átfogó stratégia, amelynek célja 
az információs és médiaszolgáltatások, 
hálózatok és eszközök konvergenciájának 
talaján, az összes európai uniós politikai 
eszköz: a szabályozási eszközök, a kutatás és 
az ipari partnerségek korszerűsítésével és 
felhasználásával kialakítani a digitális 
gazdaságot és átvenni az információs és 
kommunikációs technológiákat (IKT-k). A
Bizottság elkötelezte magát az információs 
társadalommal és a médiával összefüggő
ágazatok következetes belső piaci 
szabályozásának az audiovizuális 
szolgáltatások jogi szabályozása korszer
űsítésén keresztül történő kialakítása mellett, 
és vállalta, hogy ennek első lépéseként 2005-
ben javaslatot tesz a határok nélküli 
televíziózásról szóló irányelv korszer
űsítésére.

Indokolás

A digitális gazdaság kialakítása és az információs társadalom realizálása csak az információs 
és kommunikációs technológiák átvételével valósítható meg.

Módosítás: 9
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(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Indokolás

Ahogyan maga a Bizottság hangsúlyozta, az irányelv nem terjedhet ki nem gazdasági jellegű
tevékenységekre. A magáncélú weblapok és más magáncélú tartalmak, mint például a blogok
nem szabályozhatóak. Ugyanennek kell vonatkoznia a fél-privát tartalmakra, mint például a 
helyi klubokra és az iskolai eseményekre vonatkozó információkra. Ez a szerződés 50. cikke 
szerinti szolgáltatások meghatározásával is összhangban van. Tehát a szövegnek az ilyen 
tartalmakat határozottan ki kell zárnia az alkalmazási köréből.

Módosítás: 10
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(14) Az audiovizuális médiaszolgáltatás 
fogalma a tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatás tájékoztató, szórakoztató
és nevelő funkcióját öleli fel, de nem terjed ki 
a magánlevelezés különböző formáira, 
például a korlátozott számban szétküldött 
elektronikus levelekre. A 
fogalommeghatározás kizárja továbbá a nem 
audiovizuális tartalom terjesztésére szánt 
szolgáltatásokat, tehát azokat is, amelyekhez 
kapcsolódhat ugyan audiovizuális tartalom, 
de a szolgáltatásnak nem ez az elsődleges 
célja. Ilyen szolgáltatás például olyan 
weblapok fenntartása, amelyek csupán 
kiegészítésképpen tartalmaznak audiovizuális 
elemeket (grafikus animációt, kisebb 
terjedelmű klasszikus reklámot, termékkel 
vagy nem audiovizuális szolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatást).

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

Indokolás

Az ebben az irányelvben leírt szolgáltatások egyik fő jellegzetessége, amelyet a definíció is 
említ, a nagyközönségnek való továbbítás.

Módosítás: 11
(17A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(17a) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
definíciójában lefektetett kritériumokat, 
amelyeket a 89/552/EGK irányelv 1.
cikkének (a) pontja tartalmaz, a jelenlegi 
módosításokkal egyidejűleg kell teljesíteni,
ahogy azt ennek az irányelvnek a 13-17. 
preambulumbekezdései tovább részletezik.
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Indokolás

Szükséges rámutatni arra és hangsúlyozni azt, hogy a Bizottság által képviselt, 13-17. 
preambulumbekezdésben lévő kritériumokat egyidejűleg kell teljesíteni.

Módosítás: 12
(25A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(25a) Az önszabályozás az önkéntes 
kezdeményezés egy fajtája, amely lehet
őséget ad a gazdasági szereplőknek, a 
szociális partnereknek és a nem 
kormányzati szervezeteknek vagy 
társulásoknak arra, hogy közösségi szintű
általános iránymutatásokat fogadjanak el 
egymás között és a maguk számára. Az 
önszabályozás a létező rendelkezések 
teljesítésének egy alternatív módja, és nem 
helyettesítheti teljesen a törvényhozó
kötelezettségét. Az együttszabályozás az 
önszabályozó testületek megbízását 
jelentheti arra, hogy teremtsenek 
összhangot a jelen irányelv 
rendelkezéseivel, a tagállamok szerződéses 
kötelezettségeinek sérelme nélkül.

Indokolás

Az „együttszabályozás” és az „önszabályozás” fogalmának a preambulumbekezdésekben való
értelmezése szükséges az önszabályozás lehető legmagasabb szintjének eléréséhez az Európai 
Közösségben.
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Módosítás: 13
(35) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Indokolás

A hagyományos információs csatornáktól eltérően az on-line szolgáltatások határtalan lehet
őségeket nyújtanak az európai és független tartalmaknak.

Az on-line szolgáltatások előmozdítása tehát az európai audiovizuális alkotások szélesebb 
elterjedése serkentésének legmegfelelőbb módja, az új információs csatornákhoz való
hozzáférés biztosításával egyidejűleg.

Ezzel kapcsolatosan a verseny tiszteletben tartásának egyik alapvető feltétele a tartózkodás a 
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különböző terjesztési piacok megkülönböztetésétől, például az on-line szolgáltatók előnyben 
részesítése a hagyományos információs csatornákkal, mint például a fizetős televízióssal, a 
DVD-vel vagy más fizikai adathordozókkal szemben.

Módosítás: 14
(43) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Indokolás

A lisszaboni napirend keretében valamint az európai ipar előmozdításának és a 
termelékenység fokozásának céljából, az európai médiaipar és az európai tömegtájékoztatás
támogatásának alapvető fontosságúnak kell lennie az audiovizuális összefüggésben.

Módosítás: 15
(47) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Az együttműködés alapvető jelentőségű. Ebben a tekintetben az együttműködésnek nem 
csupán az NRA-k és a Bizottság között, hanem maguk az NRA-k között is fenn kell állnia.

Módosítás: 16
1. CIKK, 2. PONT

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

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

(c) “lineáris szolgáltatás” vagy „televíziós m
űsorszolgáltatás”: a különböző műsorok 
bármilyen eszközzel történő, kódolatlan 
vagy kódolt formában, és kronologikus 
rendben történő első közvetítése. Ezeket a 
műsorokat a médiaszolgáltató által 
meghatározott időpontban, a műsorrend 
szerint közvetítik a felhasználók 
készülékein, egyidejűleg határozatlan 
számú potenciális televíziónézőnek. Ez a 
definíció magában foglalja a műsorok 
vállalkozások közötti közvetítését a 
nyilvánosságnak való sugárzás 
szándékával. Nem foglalja magában az 
olyan szolgáltatásokat, amelyek 
információkat, illetve egyéb üzeneteket 
vagy képeket nyújtanak a szolgáltatások 
kedvezményezettjeinek egyéni kérelmére;

Indokolás

Ez a bekezdés a lineáris szolgáltatás, például a televíziós műsorszolgáltatás definícióját 
tartalmazza. Az audiovizuális médiaszolgáltatások általános fogalmán belül fontos 
meghatározni a lineáris, például a televíziós műsorszolgáltatás, és a nem lineáris szolgáltatás 
jelentését. A módosítás részletesen írja le a jellemzőket, rámutatva a lineáris szolgáltatás fő
sajátosságaira.
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Módosítás: 17
1. CIKK, 2. PONT

1. cikk, (e) pont (89/552/EGK irányelv)

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

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

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

– a szolgáltatás olyan tartalmat ölel fel, 
amely alkalmas egy lineáris szolgáltatásban 
való bemutatásra, mint például a 
játékfilmek, sportesemények és a televíziós 
sugárzás számára már kialakított m
űsorfajták (pl. szituációs komédia, 
dokumentumfilm, gyermekműsorok,
eredeti dráma);
– a forma, a megjelenítés és a
szolgáltatáshoz való hozzáférés módja arra 
ösztönözheti a felhasználót, hogy hasonló
rendszeres védelemre számítson, mint a 
lineáris szolgáltatások esetében;

Indokolás

A nem lineáris szolgáltatások fenti definíciója kísérletet tesz a lehető legtöbb ismertetőjegy 
felölelésére. Az első albekezdés kihangsúlyozza, hogy egy nem lineáris szolgáltatás 
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nyújtásánál fontos, hogy a felhasználó igényeljen egy szolgáltatást a médiaszolgáltató által a 
felhasználónak kínált tartalomválaszték alapján. A második albekezdés csak a” televízió-szer
ű” tartalmak „vételét” engedélyezi, az egyéb videótartalmakat az alkalmazás körén kívül 
hagyva. A bekezdés eléri a Bizottság egyenlő feltételek garantálására vonatkozó célkitűzését a 
nem lineáris szolgáltatások és a létező műsorszolgáltatók számára, például annak érdekében, 
hogy az igény szerinti videó ne váljon vonzó terjesztési platformmá pusztán azért, mert 
elkerüli a létező korlátozásokat a televíziós műsorokban való reklámfajtákra vonatkozóan.

Módosítás: 18
1. CIKK, 2. PONT

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

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

(f) „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikáció”: olyan hangos vagy néma 
mozgóképek, amelyek audiovizuális 
médiaszolgáltatást kísérnek, gazdasági 
tevékenységet folytató természetes személy 
vagy egyéb jogalany áruja, szolgáltatása
vagy arculata eladásának közvetlen vagy 
közvetett népszerűsítése céljából;

Indokolás

A népszerűsítés fogalmát – mint ahogy a (g) és (i) pontokban – szubjektíven kell értelmezni a 
megfelelő eredmény elérése érdekében. Ellenkező esetben egy termék vagy egy szolgáltatás 
minden említése szerkesztői okokból az „audiovizuális kereskedelmi kommunikáció”
fogalmába tartozna, ha objektíve úgy tűnik, hogy értékesítést népszerűsít, ennek a valódi a 
szándéka nélkül. Másrészt egy tényleges hirdetést „audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációnak” lehetne minősíteni, ha nem lenne hatása és így objektíve úgy tűnne, hogy 
nem népszerűsít értékesítést, habár ez volt a szándéka.

Módosítás: 19
1. CIKK, 2. PONT

1. cikk, (k) pont (89/552/EGK irányelv)
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(k) „termékmegjelenítés”: az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely olyan 
formája, amely terméket, szolgáltatást, ezek 
védjegyét vagy mindezekre való utalást 
tartalmaz oly módon, hogy – általában
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – audiovizuális 
médiaszolgáltatásban jelenik meg.”

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

Indokolás

A gyakorlatban a médiaszolgáltatók rendszeresen szereznek be kész tartalmakat harmadik 
felektől. Ezt követően sokszor nincs lehetőségük annak megállapítására, hogy a műsor
tartalmaz-e termékmegjelenítést. Arra sincs lehetőségük, hogy hatást gyakoroljanak erre.

Módosítás: 20
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 el
ősegítik 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 és körben és a 
különböző terjesztési piacok közötti verseny 
tiszteletben tartásával elősegítik a 6. cikk 
értelmében vett európai alkotások előállítását 
és az ilyen alkotásokhoz való hozzáférést.

Indokolás

A hagyományos információs csatornáktól eltérően az on-line szolgáltatások határtalan lehet
őségeket nyújtanak az európai és független tartalmaknak.

Az on-line szolgáltatások előmozdítása tehát az európai audiovizuális alkotások szélesebb 
elterjedése serkentésének legmegfelelőbb módja, az új információs csatornákhoz való



PA\599970HU.doc 22/19 PE 368.033v01-00

Külső fordítás

HU

hozzáférés biztosításával egyidejűleg.

Ezzel kapcsolatosan a verseny tiszteletben tartásának egyik alapvető alapfeltétele a 
tartózkodás a különböző terjesztési piacok megkülönböztetésétől, például az on-line 
szolgáltatók előnyben részesítése a hagyományos információs csatornákkal, mint például a 
fizetős televízióssal, a DVD-vel vagy más fizikai adathordozókkal szemben.

Módosítás: 21
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 audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő
követelményeknek kell megfelelnie: 

(a) az audiovizuális médiaszolgáltatások id
őbeosztása (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 népszer
űsítő utalásokat; 

(a) az audiovizuális médiaszolgáltatások id
őbeosztása (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 népszer
űsítő utalásokat; 
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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, m
űsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén egyértelm
űen 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.

(ca) 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, m
űsortól függően alkalmas módon a műsor 
elején, folyamán és/vagy végén egyértelm
űen meg kell jelölni.
(cb) A termékmegjelenítést tartalmazó m
űsort a nézői tévedések elkerülése végett a 
műsor elején alkalmas módon meg kell 
jelölni.

Indokolás

A bekezdések szétválasztását a különböző tartalom indokolja.

Módosítás: 22
1. CIKK, 7. PONT, (DA) ALPONT (új)

6. cikk (89/552/EGK irányelv)
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(da) A következő bekezdés hozzáadásra 
kerül:
„A tagállamoknak a független termelő
fogalmának meghatározásakor megfelel
ően figyelembe kell venniük a következő
három kritériumot: a termelő vállalat 
tulajdonjoga, az ugyanannak a m
űsorterjesztőnek szolgáltatott műsorok 
mennyisége és a másodlagos jogok 
tulajdonjoga.”

Indokolás

A függetlenségre való utalás fontos és nagyon szorosan kapcsolódik a jogosultságok 
fogalmához. Az, hogy a piac koncentrált és a jogok megszerzésénél csak kevés szereplő
gyakorol hatalmat, azt jelenti, hogy a független termelő vállalatok nem képesek arra, hogy 
teljesen kihasználják a tartalomterjesztés új formáit és hogy megőrizzék a jogokat, és a 
független termelő vállalatok nem képesek tőkét vonzani és növekedést elérni, és így erősen t
őkésítettek maradnak, olyan fokú koncentrációval, ami gátolja az innovációt.

Módosítás: 23
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 hírm
űsorok 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 hírm
űsorok közvetítése reklámmal és/vagy 
távértékesítéssel minden egyes 30 perc 
hosszúságú időszakban legfeljebb egyszer 
szakítható meg.

Indokolás
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A 30-perces szabálynak a jelenleg hír- és gyermekműsorokra alkalmazandó 35 percesre 
hosszabbításának komoly negatív hatása lenne a műsorterjesztők reklámbevételére és így az 
audiovizuális tartalmú termelésük finanszírozására való képességükre. Mivel a hír- és 
gyermekműsorok többsége nem hosszabb 30 percnél, ez gyakorlatilag megszüntetné a 
reklámokat ezekben a műsorokban. Úgy tűnik, hogy erre az intézkedésre nincs magyarázat 
vagy indoklás a Bizottság javaslatában vagy a kötelező hatásvizsgálatában.

Módosítás: 24
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 m
űsorszolgáltatásokra vonatkozóan, amelyeket 
csak az adott tagállam területére szánnak és 
amelyeket a közönség más tagállamokban 
sem közvetlenül, sem közvetett módon nem 
képes fogni, továbbá azon m
űsorszolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek 
a nézőszám szempontjából jelentéktelen 
hatásúak.”

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 m
űsorszolgáltatásokra vonatkozóan, amelyeket 
csak az adott tagállam területére szánnak és 
amelyeket a közönség más tagállamokban 
sem közvetlenül, sem közvetett módon nem 
képes fogni. (törölve)”

Indokolás

Az utolsó mondat egy fontos hatásra utal a nézőszám szempontjából. Ez a fogalom további
magyarázatot és elemzést kíván arról, hogy mi tekinthető piacnak a versenyjog szerint.


