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1 HL C ##, ##,  ##. o.

módosítások

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1

A Parlament módosításai

Módosítás 1
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. 
Ezen irányelvnek ezért ösztönöznie kell e 
szolgáltatások fejlesztését a belső piacon.

Indokolás

A határok nélküli televíziózásról szóló irányelv módosítására a jogi rendelkezésnek a piacon 
végbemenő legújabb technológiai fejlesztésekkel összhangban történő korszerűsítése 
érdekében van szükség, valamint azért, hogy a piaci szereplők számára a jogi rendelkezéseket 
egyértelművé tevő és ezáltal egységes információs forrás létrehozását támogató egységes jogi 
szöveget biztosítson, amely az i2010 kezdeményezés három pillérének egyike.

Módosítás: 2
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(10) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

Az irányelv minimális szintű harmonizációt tesz lehetővé, amely a jelenleg érvényben lévő
„származási ország elvének” alapját jelenti. Ezeknek a javaslatoknak összhangban kell lenniük 
a 2000/78/EK irányelv fogalommeghatározásaival, és ezért ki kell terjedniük a 
fogyatékosságon, etnikai hovatartozáson, koron és szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetésre.

Módosítás: 3
(13) preambulumbekezdés
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(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi tömegkommunikációs 
médiaszolgáltatást magában foglalja, a kötött 
műsorrendűeket és a lekérhetőket egyaránt. 
Az irányelv hatálya azonban csak a Szerz
ődésben meghatározott szolgáltatásokra 
terjed ki, tehát a gazdasági tevékenység 
minden formájára, ezen belül a közszolgálati 
vállalkozások tevékenységére is, de nem 
terjed ki a nem gazdasági jellegű
tevékenységekre, mint például a kizárólag 
magáncélú weblapok fenntartására.

(13) Az audiovizuális médiaszolgáltatások 
fogalma valamennyi, jellegében a 
szolgáltatás által igénybe vett platformtól
függetlenül a kötött műsorrendű
televíziózással megegyező
tömegkommunikációs médiaszolgáltatást 
magában foglalja, a kötött és a lekérhetőket, 
a tájékoztató, szórakoztató és nevelő
funkciójában egyaránt. Kiterjed tehát a 
gazdasági tevékenység minden formájára, 
ezen belül a közszolgálati vállalkozások 
tevékenységére is. Azonban az audiovizuális 
médiaszolgáltatások fogalma nem terjed ki 
a nem gazdasági jellegű tevékenységekre, 
amelyeket rendszerint nem 
ellenszolgáltatásért cserében nyújtanak, 
ilyenek például a blogok és a felhasználók 
által létrehozott tartalmak vagy a 
magánlevelezés bármely formája, például 
az elektronikus levelek és magáncélú
honlapok. Nem terjed ki továbbá a nem 
audiovizuális tartalom terjesztésére szánt 
szolgáltatásokra, tehát azokra 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), 
mint amilyenek a keresőprogramok. 
Továbbá ez a fogalom nem terjed ki az 
olyan szolgáltatásokra, amelyek nem 
teljesen vagy fő célként foglalják 
magukban az elektronikus kommunikációs 
hálózatok jeltovábbítását, sem pedig az 
online játékokra, amíg az audiovizuális 
médiaszolgáltatások fő célja nem valósult 
meg. Végül pedig ez a fogalom nem terjed 
ki az információs társadalommal 
kapcsolatos szolgáltatásokra, a 98/48/EK 
irányelv 1. cikke értelmében.
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Indokolás

Ahogy a Bizottság maga is hangsúlyozta, az irányelv nem terjed ki a nem gazdasági 
tevékenységekre. A magánszemélyek tulajdonában lévő honlapokat, valamint az egyéb 
magántulajdonban lévő tartalmat, például a blogokat, nem szabad szabályozni. Ugyanez 
érvényes a félig magántulajdont képező tartalomra, például a helyi klubokkal vagy iskolai 
eseményekkel kapcsolatos információkra. Ez továbbá összhangban áll a szolgáltatásoknak
Szerződés 50. cikkében rögzített fogalommeghatározásával. A szövegnek ezért ezeket a 
tartalmakat kifejezetten ki kell zárnia az irányelv alkalmazási köréből. 

Módosítás: 4
(14) preambulumbekezdés

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

törölve
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Indokolás

A (14) preambulumbekezdés törölhető, mivel a szöveget tartalmazza a (13) 
preambulumbekezdés.

Módosítás: 5
(16) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

Az „audiovizuális szolgáltatások” fogalma más európai és nemzetközi jogi aktusokban, mint 
például a szolgáltatások WTO-osztályozásának D. pontjában a televízió mellett magában 
foglalja a rádiót is. Biztosítani kell, hogy az előterjesztett irányelv nem érinti ezt a 
fogalommeghatározást, és a rádió továbbra is az audiovizuális szolgáltatások részét képezi.

Módosítás: 6
(18) preambulumbekezdés
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(18) A reklám és a távértékesítés fogalma 
mellett az irányelv bevezeti az audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció szélesebb 
fogalmát. Ez olyan hangos vagy néma 
mozgóképeket jelent, amelyek audiovizuális 
médiaszolgáltatást kísérnek, és céljuk 
gazdasági tevékenységet folytató természetes 
személy vagy egyéb jogalany árujának, 
szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen 
vagy közvetett népszerűsítése; nem terjed 
tehát ki az ellenszolgáltatás nélkül sugárzott 
közérdekű bejelentésekre és jótékonysági 
felhívásokra. 

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

Indokolás

A jogbiztonság fokozása javítása érdekében a megfogalmazásnak jobban kell tükröznie a 
különböző technológiákat.

Módosítás: 7
25) preambulumbekezdés
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(25) „Jobb szabályozás a növekedés és a 
munkahelyteremtés területén az Európai 
Unióban” című, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett közleményében a 
Bizottság hangsúlyozta, hogy a szabályozás 
alkalmas módját gondos elemzés alapján kell 
meghatározni, és meg kell vizsgálni 
különösen, hogy az adott ágazatban és 
problémakörben a jogalkotás vagy más 
alternatív módszer, például a társszabályozás 
vagy az önszabályozás jelenti-e a legjobb 
megoldást. A társszabályozás és az 
önszabályozás területén a jogalkotás 
javításáról szóló intézményközi 
megállapodás1 közös megegyezésen alapuló
fogalommeghatározásokat, kritériumokat 
és eljárásokat állít fel. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tagállamok eltérő jogi 
hagyományainak megfelelően alkalmazott 
társ- és önszabályozási eszközök fontos 
szerepet játszhatnak a magas szintű
fogyasztóvédelem biztosításában.

(25) „Jobb szabályozás a növekedés és a 
munkahelyteremtés területén az Európai 
Unióban” című, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett közleményében a 
Bizottság hangsúlyozta, hogy a szabályozás 
alkalmas módját gondos elemzés alapján kell 
meghatározni, és meg kell vizsgálni 
különösen, hogy az adott ágazatban és 
problémakörben a jogalkotás vagy más 
alternatív módszer, például a társszabályozás 
vagy az önszabályozás jelenti-e a legjobb 
megoldást. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a tagállamok eltérő jogi 
hagyományainak megfelelően alkalmazott 
társ- és önszabályozási eszközök fontos 
szerepet játszhatnak a magas szintű
fogyasztóvédelem biztosításában. Ezért az 
önszabályozás ezen irányelv bizonyos 
rendelkezései végrehajtásának alternatív 
módja lehet, de teljesen nem helyettesítheti 
a jogalkotó hatóságok kötelezettségét. A 
társszabályozás biztosítja a szükséges „jogi 
kapcsolatot” az önszabályozás és a nemzeti 
jogalkotó között.

1 HL C 321, 2003.12.31, 1. o.

Indokolás

A tagállamok támogatják a társszabályozási rendszereket az irányelv által koordinált 
területeken. Nem kötelező ezeket a rendszereket használniuk. Amennyiben mégis igénybe 
veszik azokat, a rendszereknek teljes mértékben elfogadhatóak kell lenniük a legfontosabb 
érdekeltek számára, és hatékony végrehajtást kell lehetővé tenniük. Ha a tagállamok az 
irányelv célkitűzései teljesítésével kapcsolatos feladatokat önszabályozó szervekre ruházzák, az 
átruházással kapcsolatos mechanizmusnak kellően egyértelműnek kell lennie annak érdekében, 
hogy szabályozási intézkedéseket lehessen végrehajtani, amennyiben az önszabályozó
intézkedések sikertelennek bizonyulnának az irányelv célkitűzéseinek végrehajtásában.

Módosítás: 8
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27) preambulumbekezdés

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

(27) A tájékozódás alapszabadságának 
biztosítása és az európai uniós közönség 
érdekeinek teljes körű és megfelelő védelme 
érdekében ezért a közérdeklődésre számot 
tartó rendezvényre vonatkozó kizárólagos 
jogok gyakorlói számára elő kell írni, hogy 
más műsorszolgáltatóknak és a m
űsorszolgáltató nevében eljáró közvetít
őknek jogot biztosítsanak rövid kivonatok 
általános híradásokban, de nem 
szórakoztató műsorban való felhasználására.
Általános szabályként a rövid kivonatokhoz 
való hozzáférést tisztességes, méltányos és 
diszkriminációmentes feltételekkel, ésszerű
díjazás ellenében, a kizárólagos jogok kellő
tiszteletben tartásával kell biztosítani, és 
ezek a kivonatok legfeljebb 90 másodperc 
hosszúságúak lehetnek. Ezeket a feltételeket 
a közérdeklődésre számot tartó esemény el
őtt időben közzé kell tenni úgy, hogy az 
érdekelteknek megfelelő idő álljon 
rendelkezésére joguk gyakorlásához. A 
híradáshoz való hozzáférés joga kizárólag 
ott alkalmazható, ahol szükség van rá; 
ennek megfelelően, ha ugyanazon tagállam 
egy másik műsorszolgáltatója kizárólagos 
jogokat szerzett a szóban forgó esemény 
vonatkozásában, a hozzáférést attól a m
űsorszolgáltatótól kell kérni.

Indokolás

A rövid kivonatokkal kapcsolatos jogot hagyományosan kétoldalú megállapodások révén 
gyakorolják, és az irányelv szövegében ezt meg kell erősíteni. A műsorszolgáltató jeleihez való
szabad hozzáférés jelentős problémákat okoz a szerzői jogok vonatkozásában, és sérti a m
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űsorszolgáltatók és/vagy a jogosultak tulajdonjogait. A műsorszolgáltató nem szükségszer
űen jogosultja a műsorszolgáltatási jogoknak más EU-tagállamokban is. Mivel a tagállamok 
különböző megközelítéseket választottak a tájékozódás szabadságával kapcsolatban, ezen 
irányelvnek tartalmaznia kell egy semlegességi záradékot, amely feljogosítja a tagállamokat, 
hogy maguk válasszák meg az irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésének eszközét.

Módosítás: 9
28) preambulumbekezdés

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

(28) A nemlineáris szolgáltatások egyrészről 
a felhasználó számára rendelkezésre álló
választási és befolyásolási lehetőségekben, 
másrészről a társadalomra gyakorolt 
hatásban térnek el a lineáris 
szolgáltatásoktól. Ez indokolja a nemlineáris 
szolgáltatásokra előírt kevésbé szigorú
szabályokat: e szolgáltatásoknak csak a 
3c–3h. cikkben foglalt alapvető szabályoknak 
kell megfelelniük. A fogyasztók széles körű
választási és ellenőrzési lehetőségei azt 
jelzik, hogy az új szolgáltatásokat, mint 
például a lekérhető videoközvetítéseket, a 
lekérhető tartalmakat vagy események élő
közvetítését, amelyeket egy lineáris 
szolgáltatás nem foglal magában, a 
tartalomtól függetlenül nem lineáris 
szolgáltatásokként kell meghatározni.

Indokolás

Az Európai Bizottság az irányelvjavaslat indokolásában hangsúlyozta, hogy a lekérhető
szolgáltatásokat nem lineáris szolgáltatásként kell meghatározni. Ezenfelül az innovatív 
szolgáltatások, mint például a lekérhető tartalmak lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy 
megválasszák, mikor és hogyan hasznosítják az ajánlott tartalmat. Az új eszközök és 
alkalmazások a megtekintett anyaggal kapcsolatosan további jellemzőket és ellenőrzést 
biztosítanak. Továbbá a szolgáltatás tárgya szerinti megkülönböztetés nem áll összhangban a 
műsorrendet kialakító személy által alkalmazott meghatározással és a felhasználó döntésével. 
Ezért a nem lineáris szolgáltatás a nézettség alapján megállapított térítés ellenében 
hozzáférhető sporteseményekből, koncertekből, filmekből és egyéb eseményekből állhat.
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Ennek következtében az olyan szolgáltatások mint például a lekérhető tartalmak és az élő
közvetítések nem lineáris szolgáltatásnak tekintendők. Ezt egyértelműen meg kell fogalmazni 
az irányelv szövegében, annak érdekében, hogy egyértelműen meg lehessen különböztetni a 
lineáris és nem lineáris szolgáltatásokat, figyelembe véve az e-kereskedelemről szóló irányelv 
alkalmazási körét is.

Módosítás: 10
30) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

Napjainkban az audiovizuális médiaszolgáltatások és különösen a televízió egyre inkább egy 
információszerzésre, oktatási célokra, valamint kulturális és szabadidővel kapcsolatos 
tartalmakhoz való hozzáférésre szolgáló csatorna. Ezért alapvető fontosságú, hogy bármilyen 
előrelépés során méltányosan figyelembe vegyék valamennyi uniós polgár, különösen a 
fogyatékkal élők szükségleteit, különben ezek a személyek elesnek a modern társadalom és 
különösen a digitális televíziózás összes lehetséges előnyétől.

Módosítás: 11
33) preambulumbekezdés
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(33) Az irányelv egyetlen, a kiskorúak vagy 
a közrend védelmét célzó rendelkezése sem 
igényli szükségképpen, hogy a kérdéses 
intézkedést a tagállam az audiovizuális 
médiaszolgáltatások előzetes ellenőrzése 
révén valósítsa meg. 

törölve

Indokolás

A nemlineáris szolgáltatások esetén az előzetes engedélyezés kizárásának elvéből és a cenzúra 
tilalmából az következik, hogy az előzetes ellenőrzésre semmiképpen sem kerülhet sor. A „nem 
szükségképpen” megfogalmazás félrevezető, és mondanivalója sem egyértelmű.

Módosítás: 12
35) preambulumbekezdés
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(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 
terjesztési csatornák, mint például a DVD-k 
és egyéb 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. A 
tagállamoknak ezért rendszeresen meg kell 
vizsgálniuk ezeknek az európai alkotásokra 
és a kulturális sokszínűség támogatására 
kifejtett hatását. A 3f. cikk (3) bekezdésében 
előírt jelentésekben a tagállamok végül 
figyelembe vehetik az európai alkotásokat és 
a kulturális sokszínűséget támogató
intézkedéseket, különösen az árbevétel 
arányában az európai alkotásokba történő
minimális beruházásokat; az európai 
alkotások az audiovizuális 
médiaszolgáltatások kínálatán belül képviselt 
minimális arányát; valamint az európai 
alkotások előnyös megjelenését az 
elektronikus műsorrendben.

Indokolás

A tervezet nem igazán világos, pontosításra szorul. A hagyományos terjesztési csatornákat is
a piaci verseny jellemzi, amelyeknek nem kötelező segítséget nyújtaniuk az európai alkotások 
létrehozásában. Az egyenlő versenyfeltételek megteremtésekor figyelembe kell venni minden 
körülményt, ezért óvatosnak kell lennünk az új kötelezettségek megállapításakor.

Módosítás: 13
(35a) preambulumbekezdés (új)
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(35a) Azok a felek, amelyek csupán 
csomagban bocsátanak rendelkezésre vagy 
csak sugároznak audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat , vagy olyan 
szolgáltatási csomagokat kínálnak 
értékesítésre, amelyekért nem tartoznak 
szerkesztői felelősséggel, nem tekintendők 
médiaszolgáltatóknak. Ennek értelmében 
az olyan tartalomajánlatoknak a csupán 
csomagban való rendelkezésre bocsátása, 
sugárzása vagy viszonteladása, amelyekért 
harmadik felek tartoznak szerkesztői felel
ősséggel, nem tartoznak ezen irányelv 
alkalmazási körébe, ezért azokra kizárólag 
a 2000/31 irányelv az irányadó.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy – a mai napig – az olyan tartalomajánlatoknak a csupán 
csomagban való rendelkezésre bocsátása, sugárzása vagy viszonteladása, amelyekért 
harmadik felek mint médiaszolgáltatók tartoznak szerkesztői felelősséggel, nem tartoznak ezen 
irányelv alkalmazási körébe. Mivel a szolgáltatók nem tudják befolyásolni a tartalmat, és ebb
ől eredően ellenőrizni sem tudják azt, további pontosításra van szükség.

Módosítás: 14
40) preambulumbekezdés
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(40) A kereskedelem és a technológiák fejl
ődése több választási lehetőséget kínál, és 
nagyobb felelősséget vár el a felhasználótól 
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
igénybevételében. Annak érdekében, hogy a 
szabályozás arányos maradjon az elérendő
közérdekű célokkal, a lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban bizonyos fokú
rugalmasságot kell lehetővé tenni:  az 
elkülönítés elvét a reklámra és a 
távértékesítésre kell korlátozni, míg bizonyos 
feltételek megléte esetén engedélyezni kell a 
termékmegjelenítést, és néhány mennyiségi 
korlátozást el kell törölni. A burkolt 
termékmegjelenítést azonban tiltani kell. 
Az elkülönítés elvével nem szabad 
megakadályozni új reklámtechnikák 
alkalmazását.

(40) A kereskedelem és a technológiák fejl
ődése több választási lehetőséget kínál, és 
nagyobb felelősséget vár el a felhasználótól
az audiovizuális médiaszolgáltatások 
igénybevételében. Annak érdekében, hogy a 
szabályozás arányos maradjon az elérendő
közérdekű célokkal, a lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban bizonyos fokú
rugalmasságot kell lehetővé tenni:  az 
elkülönítés elvét a reklámra és a 
távértékesítésre kell korlátozni, feltéve, hogy 
nincs szó burkolt termékmegjelenítésről,
engedélyezni kell a termékmegjelenítést a 
játékfilmek, játékfilm jellegű műsorok, 
valamint sportműsorok vonatkozásában és 
néhány mennyiségi korlátozást el kell törölni. 
Az elkülönítés elvével nem szabad 
megakadályozni új reklámtechnikák 
alkalmazását.

Indokolás

Számos különböző nemzeti szabály létezik a termékmegjelenítéssel kapcsolatban, és sok olyan 
terület van, ahol nagy a jogbizonytalanság. Ezért az egyenlő versenyfeltételek megteremtése 
érdekében hasznos a termékmegjelenítés szabályainak európai szintű szabályozása.

Módosítás: 15
41) preambulumbekezdés



PA\620957HU.doc PE 374.499v01-00

Külső fordítás

17/42

HU

(41) A jelen irányelvben szabályozott 
kereskedelmi gyakorlat körén kívül az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokban 
megjelenő tisztességtelen, például 
megtévesztő vagy agresszív kereskedelmi 
gyakorlatra a 2005/29/EK irányelvet kell 
alkalmazni. Ezen túlmenően, mivel a 
cigaretta és más dohánytermékek nyomtatott 
sajtóban, információs társadalmi 
szolgáltatásokban és rádiós m
űsorszolgáltatásokban történő reklámozását 
megtiltó 2003/33/EK irányelv nem sérti 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 rendelkezéseit, 
az audiovizuális szolgáltatások különleges 
jellegére tekintettel a 2003/33/EK irányelv és 
a 89/552/EGK irányelv közötti viszonynak a 
jelen irányelv hatálybalépését követően is 
változatlannak kell maradnia. Mivel továbbá
a 2001/83/EK irányelv egyes 
gyógyszerkészítmények nyilvános 
reklámozását megtiltó 88. cikkének (1) 
bekezdése ugyanezen cikk (5) bekezdése 
értelmében nem sérti a 89/552/EGK irányelv 
14. cikkének rendelkezéseit, a 2001/83/EK 
irányelv és a 89/552/EGK irányelv közötti 
viszonynak a jelen irányelv hatálybalépését 
követően is változatlannak kell maradnia.

(41) Biztosítani kell, hogy ezen irányelv és 
a hatályos közösségi jog közötti kapcsolat 
koherens legyen. Ennek értelmében az ezen 
irányelv rendelkezései és az audiovizuális 
médiaszolgáltatási tevékenységhez való
hozzáféréssel vagy annak gyakorlásával 
összefüggő szempontokat szabályozó másik 
közösségi jogi aktus kollíziója esetén ezen 
irányelv rendelkezései az irányadóak. Ebből 
következően ezen irányelv kiegészíti a 
közösségi joganyagot. Ezért a jelen 
irányelvben szabályozott kereskedelmi 
gyakorlat körén kívül az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokban megjelenő
tisztességtelen, például megtévesztő vagy 
agresszív kereskedelmi gyakorlatra a 
2005/29/EK irányelvet kell alkalmazni. Ezen 
túlmenően, mivel a cigaretta és más 
dohánytermékek nyomtatott sajtóban, 
információs társadalmi szolgáltatásokban és 
rádiós műsorszolgáltatásokban történő
reklámozását megtiltó 2003/33/EK irányelv 
nem sérti 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 rendelkezéseit, az audiovizuális 
szolgáltatások különleges jellegére tekintettel 
a 2003/33/EK irányelv és a 89/552/EGK 
irányelv közötti viszonynak a jelen irányelv 
hatálybalépését követően is változatlannak 
kell maradnia. Mivel továbbá a 2001/83/EK 
irányelv egyes gyógyszerkészítmények 
nyilvános reklámozását megtiltó 88. cikkének 
(1) bekezdése ugyanezen cikk (5) bekezdése 
értelmében nem sérti a 89/552/EGK irányelv 
14. cikkének rendelkezéseit, a 2001/83/EK 
irányelv és a 89/552/EGK irányelv közötti 
viszonynak a jelen irányelv hatálybalépését 
követően is változatlannak kell maradnia. 
Továbbá ezen irányelv nem sérti az 
élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre
vonatkozó állításokról szóló jövőbeni 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletet. 
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Indokolás

A jogbiztonság érdekében az ezen irányelv és a meglévő jogi keretrendszer közötti kapcsolatot 
tisztázni kell.

Módosítás: 16
45) preambulumbekezdés

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

törölve

Indokolás

A (16) preambulumbekezdés már tartalmazza.

Módosítás: 17
46) preambulumbekezdés
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(46) A termékmegjelenítés a filmszínházban 
történő bemutatásra szánt filmalkotások és a 
televízió céljára készült filmek körében valós 
gyakorlatnak számít, de a tagállamok eltér
ően szabályozzák. A versenyegyenlőség 
biztosítása és ezáltal az európai médiaipar 
versenyképességének fokozása érdekében 
meg kell állapítani a termékmegjelenítés 
szabályait. A termékmegjelenítés fogalma 
minden olyan audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációt felölel, amely terméket, 
szolgáltatást, ezek védjegyét vagy 
mindezekre való utalást tartalmaz oly módon, 
hogy – általában fizetés vagy hasonló
ellenszolgáltatás ellenében – műsorban 
jelenik meg. A termékmegjelenítésre 
ugyanazok a mennyiségi szabályok és 
korlátozások alkalmazandók, mint a 
reklámra.

(46) A termékmegjelenítés a filmszínházban 
történő bemutatásra szánt filmalkotások és a 
televízió céljára készült filmek körében valós 
gyakorlatnak számít, de a tagállamok eltér
ően szabályozzák. A versenyegyenlőség 
biztosítása és ezáltal az európai médiaipar 
versenyképességének fokozása érdekében 
meg kell állapítani a termékmegjelenítés 
szabályait, ugyanakkor meg kell tiltani a 
burkolt reklámot, például a 
termékintegrációt, mert az negatív hatással 
van a fogyasztókra. A termékmegjelenítés 
fogalma minden olyan audiovizuális 
kereskedelmi kommunikációt felölel, amely 
terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy 
mindezekre való utalást tartalmaz, amit a 
médiaszolgáltató végez, illetve annak 
utasítására hajtanak végre, oly módon, 
hogy – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében vagy anélkül – műsorban jelenik 
meg. A termékmegjelenítésre ugyanazok a 
mennyiségi szabályok és korlátozások 
alkalmazandók, mint a reklámra. A 
termékmegjelenítés azonban nem öleli fel 
azokat a független szerkesztői döntéseket, 
amelyek a termékek indokolatlan 
hangsúlyozása nélkül engedélyezik azok 
használatát, és a program szerves részét 
képezik, továbbá megkönnyítik annak el
őállítását, például a gyermekeknek szóló
audiovizuális médiaszolgáltatások terén 
védjegyes díjak használatát, ami a nézőket 
a műsorban való részvételre és a 
szórakozásra motiválhatja.

Indokolás

A termékmegjelenítés alkalmazásával kapcsolatos szabályok pontosításának továbbá határt kell 
szabnia az olyan burkolt termékreklámozási módszereknek, mint például a termékintegráció, 
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valamint biztosítania kell a cselekmény követhetőségét. Másrészt a termékmegjelenítéssel 
kapcsolatos új szabályozás nem zárhatja ki a műsorkészítésben már meglévő és törvényes 
gyakorlatokat. Például a gyermekműsorokban gyakran használnak nyereményeket – általában 
márkás termékeket, mint például CD-ket – hogy a nézőket a műsorkészítésben való részvételre 
és a szórakozásra motiválják. A jelenlegi megfogalmazás értelmében a védjegyes termékek 
használatát kitiltanák a gyermekműsorokból (mivel a termékmegjelenítés tilos), amely 
csökkentené a gyermekműsorok népszerűségét.

Módosítás: 18
(48a) preambulumbekezdés (új)

(48a) A fogyatékkal élőknek és az id
őseknek az alapjogi charta 25. és 26. cikkéb
ől eredő, a közösség társadalmi és 
kulturális életében való részvételhez való
joga elválaszthatatlan a hozzáférhető
audiovizuális médiaszolgáltatások 
biztosításától. Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások hozzáférhetősége 
magában foglalja a jelbeszédet, a 
feliratozást, a hangzó leírást, a hangzó
feliratozást és a közérthető képerny
őmenüket, de nem csak ezekre 
korlátózódik.

Indokolás

A Bizottság azon elkötelezettségével összhangban, hogy érvényesítse a fogyatékkal élők jogait 
valamennyi közösségi politikában, fontos kifejezett utalást tenni az alapjogi charta 
fogyatékkal élőkkel és idősekkel kapcsolatos rendelkezéseire. Továbbá javaslatot tesznek a 
hozzáférhetőség jellemzőinek nem teljes listájának összeállítására, amelyek szükségesek az 
alapjogi charta rendelkezéseinek tiszteletben tartásához.
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Módosítás: 19
1. cikk 2. pont

1. cikk a) pont (89/552/EGK irányelv)

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

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

Ez a fogalommeghatározás nem terjed ki a 
következőkre:
- az információs társadalommal 
kapcsolatos szolgáltatások a 98/48/EK 
irányelv 1. cikke értelmében;

- azok a szolgáltatások, amelyekhez 
kapcsolódhat audiovizuális tartalom, de a 
szolgáltatásnak nem ez az alapvető célja; és

- az újságok és magazinok elektronikus 
változatai.

Indokolás

Pontosítja az irányelv hatályát, mivel az eredetileg is a televíziózáshoz és televíziózás jellegű
szolgáltatásokhoz kapcsolódik, és elismeri a „tömegmédia” és a „személyre szabott média” –
például a videoblogok vagy a felhasználó által létrehozott tartalmak – közötti 
megkülönböztetést. Továbbá jogilag tisztázza az egyes szolgáltatásokra alkalmazandó
rendszereket a médiaszolgáltatók és a fogyasztók számára.

Módosítás: 20
1. cikk 2. pont
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1. cikk b) pont (89/552/EGK irányelv)

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

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

Ez a fogalommeghatározás nem vonatkozik 
azokra a természetes vagy jogi személyekre, 
csupán csomagban bocsátanak 
rendelkezésre vagy csak sugároznak 
audiovizuális médiaszolgáltatásokat , vagy 
olyan szolgáltatási csomagokat kínálnak 
értékesítésre, amelyekért harmadik felek 
tartoznak szerkesztői felelősséggel. 

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az olyan tartalomajánlatoknak a csupán csomagban való
rendelkezésre bocsátása, sugárzása vagy viszonteladása, amelyekért harmadik felek tartoznak 
szerkesztői felelősséggel, nem tartoznak ezen irányelv alkalmazási körébe.

Módosítás: 21
1. cikk 2. pont

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

c) „televíziós műsorszolgáltatás”: olyan, a 
különböző műsorok időbeni sorrendje által 
jellemzett lineáris audiovizuális 
médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató kötött műsorrend alapján 
határozza meg, mely műsor mely időpontban 
kerül közvetítésre; Az élő események 
közvetítése önmagában nem jelenti lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtását;

Indokolás

A lineáris audiovizuális szolgáltatásoknak jellegükben elvben meg kell egyezniük a 
hagyományos kötött műsorrend szerinti szolgáltatásokkal. A szigorú televíziózási rendszer 
alapján történő szabályozás csak akkor indokolt, ha a szolgáltató több, időrendi sorrendben 
következő műsorból álló műsorrendet határoz meg. Ezt egyértelműen fel kell tüntetni a 
szövegben. A kizárólag a szolgáltatáskérés időpontjára vonatkozó szigorítás nem elégséges, 
mivel nem tud különbséget tenni abban a tekintetben, hogy egyedi, élő közvetítésben sugárzott 
műsorról vagy a műsor vége után egy perccel lekérhető szolgáltatásról (vagy éppen lekérhető
videózásról) van szó. Ez a különbség pusztán technikai jellegű. A figyelmet a szerkesztői 
döntésre kell összpontosítani, mivel a felhasználók befolyásolásában és a külső ellenőrzés 
gyakorlásában mindenekelőtt a műsorrend játszik fő szerepet. Ennek következményeként a 
felhasználókat egyik műsorból a másikba lehet „átvinni”, így a szolgáltató ellenőrizni tudja 
kommunikációs magatartását.

Módosítás: 22
1. cikk 2. pont

1. cikk e) pont (89/552/EGK irányelv)

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

e) „nemlineáris szolgáltatás”: olyan 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a 
médiaszolgáltató által kínált szerkesztett és 
megkülönböztetett tartalomajánlat alapján 
a felhasználó egyénileg kéri egy bizonyos 
audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtását;
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Indokolás

A pusztán technikai alkalmazása annak, hogy mely műsor mikor kerül közvetítésre, 
ellentmondana az irányelv által eredetileg meghatározott technikai semlegesség elvének. A 
technikai közvetítés időpontja semmilyen jelentőséggel nem bír a felhasználó számára, 
kizárólag az számít, hogy mikor használja fel a műsort.

Módosítás: 23
1. cikk 2. pont

1. cikk f) pont (89/552/EGK irányelv)

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

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

Indokolás

A népszerűsítés megfogalmazását – csakúgy mint a g) és i) pontban – a megfelelő eredmények 
elérése érdekében egyénileg kell kialakítani. Egyébként a termékek vagy szolgáltatások minden 
egyes megemlítése, szerkesztői okokból, az „audiovizuális kereskedelmi célú kommunikáció”
megfogalmazás alá tartozik, ha az objektíven az értékesítést ösztönözni látszik, bár eredetileg 
nem ez a cél. Másrészt, az eredeti reklámot „audiovizuális kereskedelmi célú
kommunikációként” lehetne definiálni, ha annak nincs hatása, és ezért objektíven láthatóan 
nem ösztönözni az értékesítést, bár ez volt az eredeti cél.

Módosítás: 24
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1. cikk, 2. pont
1. cikk h) pont (89/552/EGK irányelv)

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

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

Indokolás

A „műsorszolgáltató” kifejezés már nincs összhangban ezen irányelvnek az új technológiai 
fejlesztésekkel összhangban történő átalakításával, és ezért módosítani kell.

Módosítás: 25
1. cikk 2. pont

1. cikk i) pont (89/552/EGK irányelv)

i) „szponzorálás”: olyan hozzájárulás, 
amelyet audiovizuális médiaszolgáltatás 
nyújtásával vagy audiovizuális alkotások 
készítésével nem foglalkozó köz- vagy 
magánvállalkozás nyújt audiovizuális 
médiaszolgáltatások finanszírozására azzal a 
céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, 
arculatát, tevékenységét vagy termékeit;

i) „szponzorálás”: olyan hozzájárulás, 
amelyet audiovizuális médiaszolgáltatás 
nyújtásával vagy audiovizuális alkotások 
készítésével nem foglalkozó köz-, 
magánvállalkozás vagy természetes személy
nyújt audiovizuális médiaszolgáltatások 
közvetlen vagy közvetett finanszírozására 
azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, 
védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy 
termékeit;
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Indokolás
E módosítás nagyobb jogbiztonságot jelent: a szponzorálást is nyújthatják természetes 
személyek; a finanszírozás közvetlen és közvetett módon is történhet.

Módosítás: 26
1. cikk 2. pont

1. cikk k) pont (89/552/EGK irányelv)

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

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

A termékmegjelenítés jogi 
fogalommeghatározása azonban nem terjed 
ki azokra a független szerkesztői 
döntésekre, amelyek a termékek 
indokolatlan hangsúlyozása nélkül 
engedélyezik azok használatát, és a 
program szerves részét képezik, továbbá
megkönnyítik annak előállítását, mint 
például a nyeremények, alkalomszerűen 
használt tárgyak és kellékek.

Indokolás

Az audiovizuális médiaszolgáltatóknak jogbiztonságra van szükségük. A 
termékmegjelenítéssel kapcsolatos új szabályozás nem zárhatja ki a műsorkészítésben már 
meglévő és törvényes gyakorlatokat. Például a gyermekműsorokban gyakran használnak 
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nyereményeket – általában márkás termékeket, mint például CD-ket – hogy a nézőket 
a műsorkészítésben való részvételre és a szórakozásra motiválják. A jelenlegi 
megfogalmazás értelmében a védjegyes termékek használatát kitiltanák a gyermekműsorokból 
(mivel a termékmegjelenítés tilos), amely csökkentené a gyermekműsorok népszerűségét.

Módosítás: 27
1. cikk 2. pont

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

ka) „termékintegráció”: egy termék vagy 
egy termékre, szolgáltatásra vagy annak 
védjegyére való utalás beépítése a műsor 
cselekményébe, a médiaszolgáltató által 
vagy annak kérésére, fizetés vagy hasonló
ellenszolgáltatás ellenében, annak 
érdekében, hogy a termék a műsor vagy 
annak szereplői által jóváhagyottnak t
űnjön;

Indokolás

Külön kell választanunk a tartalmat és a reklámozást. A reklámozásnak a műsorba történő
integrációja valósággá vált az Egyesült Államokban, és aggodalomra ad okot, hogy ez 
károsítja a műsorkészítés minőségét. Nem szabad ugyanazokat a hibákat elkövetnünk. Európa 
részéről nemet kell mondanunk a reklámozás és a tartalom integrációjára, és törekednünk kell 
legalább a saját műsoraink sértetlenségének megőrzésére.

Módosítás: 28
1. cikk 2. pont

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

kb) „híradások” vagy „hírműsorok": napi 
híradások, hírműsorok, politikai és aktuális 
műsorok, magazinok és aktuális témák, 
ideértve a tudományt, a kultúrát, a közéleti 
aktualitásokat („könnyű hírek”) is;
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Indokolás

A jogbiztonság érdekében szükséges pontosítás. 

Módosítás: 29
1. cikk 2. pont

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

kc) „gyermekeknek szóló audiovizuális 
médiaszolgáltatások”: a gyermekeket célzó, 
az 1. cikk a) pontjában meghatározott 
médiaszolgáltatás.

Indokolás

A jogbiztonság érdekében szükséges pontosítás. 

Módosítás: 30
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 az ön- és/vagy 
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
rendszereket a legfontosabb érdekelteknek 
széles körben el kell fogadniuk, és 
gondoskodniuk kell a szabályok tényleges 
betartatásáról."
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Indokolás

A mobilkommunikáció és az internet terén számos példa bizonyítja, hogy az irányelv hatékony 
végrehajtása az önszabályozás révén is megvalósítható. Ennek értelmében a javaslat (25) 
preambulumbekezdése kijelenti, hogy az ön- és társszabályozás fontos szerepet játszik a 
fogyasztóvédelem terén, és mindkettőt figyelembe kell venni, különösen a „jobb szabályozás”
szempontjából. 

Módosítás: 31
1. cikk 6. pont

3b. cikk (89/552/EGK irányelv)

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a más tagállamokban letelepedett m
űsorszolgáltatók 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) Az érintett műsorszolgáltatók közötti 
egyéb szerződéses megállapodásokra is 
figyelemmel a tagállamok gondoskodhatnak
arról, hogy a más tagállamokban letelepedett,
törvényes engedéllyel rendelkező m
űsorszolgáltatók 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 és ésszerű
ellenszolgáltatás ellenében történő
hozzáférésben. 

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

Indokolás

A rövid kivonatokkal kapcsolatos jogot hagyományosan kétoldalú megállapodások révén 
gyakorolják, és az irányelv szövegében ezt meg kell erősíteni. A műsorszolgáltató jeleihez való
szabad hozzáférés biztosítása jelentős problémákat okoz a szerzői jogok vonatkozásában, és 
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sérti a műsorszórók és/vagy a jogosultak tulajdonjogait. A műsorszolgáltató nem 
szükségszerűen jogosultja a műsorszolgáltatási jogoknak más EU-tagállamokban is.

Mivel a tagállamok különböző megközelítéseket választottak a tájékozódás szabadságával 
kapcsolatban, ezen irányelvnek tartalmaznia kell egy semlegességi záradékot, amely 
feljogosítja a tagállamokat, hogy maguk válasszák meg az irányelvnek a nemzeti jogba történ
ő átültetésének eszközét.

Módosítás: 32
1. cikk 6. pont

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

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

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

Indokolás
A módosítás nyelvi problémát érint.

Módosítás: 33
1. cikk 6. pont

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

c) a médiaszolgáltatóra vonatkozóan olyan 
részletes adatokat, amelyek révén 
közvetlenül és hatékonyan fel lehet velük 
venni a kapcsolatot, ezen belül különösen a 
médiaszolgáltató elektronikus postacímét 
vagy honlapjának címét;

c) a médiaszolgáltatóra vonatkozóan olyan 
részletes adatokat, amelyek révén 
közvetlenül és hatékonyan fel lehet velük 
venni a kapcsolatot, ezen belül különösen a 
médiaszolgáltató elektronikus postacímét 
vagy honlapjának címét;

Indokolás
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Nyelvi természetű módosítás.

Módosítás: 34
1. cikk 6. pont

3c. cikk d) pont (89/552/EGK irányelv)

d) szükség szerint az illetékes szabályozó
hatóság megjelölését.

d) szükség szerint az érintett felügyelő
hatóság megjelölését.

Indokolás

A jogbiztonság érdekében szükséges pontosítás.</OptDelPrev>

Módosítás: 35
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, körben és a 
különböző terjesztési piacok közötti 
versenyt tiszteletben tartva elősegítik a 6. 
cikk értelmében vett európai alkotások el
őállítását és az ilyen alkotásokhoz való
hozzáférést.

Indokolás

A hagyományos terjesztési csatornákat is a piaci verseny jellemzi, amelyeknek nem kötelező
segítséget nyújtaniuk az európai alkotások létrehozásában. Az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtésekor figyelembe kell venni minden körülményt, ezért óvatosnak kell lennünk az új 



PA\620957HU.doc PE 374.499v01-00

32/42

Külső fordítás

HU

kötelezettségek megállapításakor.

Módosítás: 36
1. cikk 6. pont

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

(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.

(3) A tagállamok legkésőbb az irányelv 
elfogadásától számított negyedik év végén, 
ezt követően pedig kétévente jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak az (1) 
bekezdésben előírt intézkedés 
végrehajtásáról.

Indokolás

A kétéves időszak megfelelőbb a teljes ütemtervhez. Az új szolgáltatások gyors fejlődéséhez
képest a három év túl hosszú idő.

Módosítás: 37
1. cikk 6. pont

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

(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 fejl
ődést.

(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 fejl
ődést és a kulturális sokszínűség el
őmozdításának célkitűzését.
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Indokolás

A Bizottság is hangsúlyozza indokolásában (és a (31) preambulumbekezdésben), hogy az 
audiovizuális médiaszolgáltatások nem csak a gazdasági és technológiai fejlődés terén bírnak 
nagy fontossággal, hanem a demokrácia és a kulturális sokféleség terén is.

Módosítás: 38
1. cikk 6. pont

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

d) tilos a cigarettára és más 
dohánytermékekre vonatkozó audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció és 
távértékesítés bármely formája;

d) tilos a cigarettára és más 
dohánytermékekre vonatkozó audiovizuális 
kereskedelmi kommunikáció bármely 
formája;

Indokolás

A módosítás felesleges kifejezést tartalmaz.

Módosítás: 39
1. cikk 6. pont

3g. cikk f) pont (89/552/EGK irányelv)
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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 
iránt érzett különleges bizalmát, és nem 
ábrázolhatnak indokolatlanul kiskorút 
veszélyes helyzetben.

Indokolás

Nyelvi jellegű módosítás.

Módosítás: 40
1. cikk 6. pont

3g. cikk f) pont (89/552/EGK irányelv)
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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 közvetve nem 
buzdíthat kiskorúakat termék vagy 
szolgáltatás megvásárlására, közvetlenül 
vagy közvetve 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 kiskorút veszélyes helyzetben, 
kivéve, ha az tanulási vagy oktatási céllal 
történik.

Indokolás

Az „indokolatlan” kifejezés elég pontatlan, és nem igazán nyújt jogbiztonságot.

Módosítás: 41
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 termékintegráció általában tilos. A 
termékmegjelenítés tilos a játékfilmekben, 
játékfilm jellegű műsorokban, valamint 
sportműsorokban. A hírműsorok és az 
aktuális témákkal foglalkozó műsorok nem 
szponzorálhatók, és nem tartalmazhatnak 
termékmegjelenítést.
Ahol engedélyezettek, a szponzorált vagy 
termékmegjelenítést tartalmazó audiovizuális 
médiaszolgáltatásnak a következő
követelményeknek kell megfelelnie:
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Indokolás

Külön kell választanunk a tartalmat és a reklámozást. A reklámozás a műsorba való
integrációja valósággá vált az Egyesült Államokban, és aggodalomra ad okot, hogy ez 
károsítja a műsorkészítés minőségét. Nem szabad ugyanazokat a hibákat elkövetnünk. Európa 
részéről nemet kell mondanunk a reklámozás és a tartalom integrációjára, és törekednünk kell 
legalább a saját műsoraink sértetlenségének megőrzésére.

Módosítás: 42
1. cikk 6. pont

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

ba) nem tartalmazhat olyan 
termékmegjelenítést, amely a termékeket 
indokolatlan hangsúlyozással tünteti fel. Az 
„indokolatlan hangsúlyozás” a kérdéses 
védjegy, áru vagy szolgáltatás ismétlődő
jelenléte határozza meg, figyelembe véve 
azoknak a műsoroknak a tartalmát, 
amelyekben megjelennek; 

Indokolás

A televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezések értelmező
közleményében a Bizottság az „indokolatlan hangsúlyozás" kritériumot javasolja, azzal a céllal, 
hogy a nemzeti hatóságokat támogassa abban, hogy meg tudják különböztetni a burkolt 
reklámot az árukra, szolgáltatásokra, védjegyekre és gazdasági szereplőkre való jogszerű
utalástól. Az „indokolatlan hangsúlyozás” követelményt számos tagállam alkalmazza, hogy 
védje a nézők érdekeit. Ha az irányelv jogilag kötelező szövegébe belefoglaljuk az 
„indokolatlan hangsúlyozás” kritériumot, útmutatásul szolgál arról, hogy a termékeket 
hogyan kell a legkevésbé tolakodó módon bemutatni, és biztosítja, hogy a termékmegjelenítés 
nem kívánatos formái, mint például a termékintegráció, nem használhatóak az európai 
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alkotások vonatkozásában.

Módosítás: 43
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 néz
ői 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, a m
űsorszolgáltató megbízásából vagy általa 
elkészített műsort a nézői tévedések 
elkerülése végett a műsor elején és/vagy a m
űsor közben alkalmas módon meg kell 
jelölni.

Indokolás

Pontosítani kell a felelősség kérdését.

Módosítás: 44
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. Az 
audiovizuális médiaszolgáltatások nem 
tartalmazhatnak továbbá cigarettát vagy más 
dohányterméket tartalmazó
termékmegjelenítést, és nem tartalmazhatnak 
termékmegjelenítést a médiaszolgáltató
megbízásából vagy általa elkészített m
űsorokban olyan vállalkozástól, amelynek els
ődleges tevékenysége cigaretta vagy egyéb 
dohánytermék gyártása vagy értékesítése.

Indokolás

Pontosítani kell a felelősség kérdését.

Módosítás: 45
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.

törölve

Indokolás

A (41) preambulumbekezdés már tartalmazza ezt a szövegrészt.
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Módosítás: 46
1. cikk 6. pont

3ha. cikk (új) (89/552/EGK irányelv)

3ha. cikk

Hozzáférés
(1) A tagállamoknak meg kell tenniük a 
megfelelő intézkedéseket annak érdekében, 
hogy fokozatosan biztosítsák a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatások teljes körű hozzáférhet
őségét a fogyatékkal élők számára. 

(2) A tagállamok kétévente nemzeti 
jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak e 
cikk alkalmazásával kapcsolatban.

E jelentés tartalmazza az elért el
őrelépésekkel kapcsolatos statisztikai 
nyilatkozatot, azzal a céllal, hogy 
hozzáférést biztosítsanak az (1) bekezdés 
értelmében, amely tartalmazza az előrelépés 
esetleges kudarcának okait és a 
megvalósítás céljából elfogadott vagy 
tervezett intézkedéseket. 

Indokolás

Az audiovizuális médiaszolgáltatások hozzáférhetősége fontos részét képezi a belső piac 
megfelelő működésének, a (30) preambulumbekezdéssel összhangban. A fogyatékkal élők 
és/vagy idősek, akik számára a hozzáférés kritikus fontosságú, az audiovizuális szolgáltatások 
fogyasztóinak jelentékeny hányadát képviselik.  Az „Institute of Hearing Research” (A 
halláskutatással foglalkozó intézet) szerint több mint 81 európai él halláskárosodással; ráadásul 
több mint 30 millió vak és látáskárosult európai él. A kutatás szerint a fogyatékkal élők és/vagy 
idősek túlnyomó része néz televíziót. Ez egy ellátandó piacot jelent. A hozzáférhető
audiovizuális médiaszolgáltatások biztosításának kötelezettsége kétségkívül egészséges 
versenyt biztosít a szolgáltatók között, és támogatja a belső piac működését.
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Módosítás: 47
1. cikk 9. pont

10. cikk (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
a szerkesztői tartalomtól megkülönböztethet
őnek kell lennie. Az új reklámozási 
technológiák használata sérelme nélkül a 
televíziós reklámnak és a távértékesítésnek 
képi vagy hangeszközökkel és/vagy 
téreszközökkel kellően elkülönítve kell 
megjelennie a műsor többi részétől.

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

Indokolás

Annak a szabálynak a megtartása, hogy az elszigetelt bejátszások továbbra is kivételt képeznek 
(kivéve a sportbejátszásokat), mesterséges korlátot jelentenek a műsorszolgáltatók számára, 
abban, hogy a nézőkkel együtt új szünettípusokat fedezzenek fel. A legutóbbi tanulmányok 
szerint a nézők jobban kedvelik a bejátszásos reklámokat, mint a reklámblokkokat, mivel 
kevésbé zavaróak mint a hosszú szünetek.

Módosítás: 48
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 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.  

A vallási szertartások nem szakíthatók meg 
reklámmal vagy távértékesítéssel.”

A vallási szertartások nem szakíthatók meg 
reklámmal vagy távértékesítéssel.”

Indokolás

Egy 35 perces szabály bevezetése egyértelműen a kevésbé nyereséges műfajokba befektetők 
hasznának csökkenéséhez vezetne. Mivel a legtöbb híradás és gyermekműsor nem hosszabb 30 
percnél, ez gyakorlatilag megakadályozna az e programokban történő reklámozást. Az 
eredmény a híradásokkal és gyermekműsorokkal kapcsolatos kötelezettségek és beruházások 
csökkentése lenne, különösen az eredeti európai alkotások esetében. Így a jelenlegi 30 perces 
szabály kiemelkedő fontossággal bír ezen műfajok életképességének finanszírozásában. 

Módosítás: 49
1. cikk 13. pont

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

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

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a m
űsorszolgáltató által saját műsorairól,
ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozó
másik médiaszolgáltató műsorairól vagy a 
közvetlenül ezekből a műsorokból származó
termékekről tett bejelentésekre, a 
szponzorálásra vonatkozó bejelentésekre és a 
termékmegjelenítésre.”



PA\620957HU.doc PE 374.499v01-00

42/42

Külső fordítás

HU

Indokolás

Nem indokolható a fenti szövegek kihagyása.

Módosítás: 50
1. cikk 14. pont

18a. cikk (89/552/EGK irányelv)

A 18a cikket el kell hagyni. Az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációs lehetőségeket egyértelm
űen meg kell határozni, mivel az optikai és 
akusztikai távértékesítési lehetőségek és 
ezek teljes időtartama nem haladhatja meg 
a napi hat órát. 

Indokolás

A távértékesítési lehetőségek napi limitjeinek teljes megszüntetése, amint az az Európai 
Bizottságnak a 18a. cikk törléséről szóló javaslatában szerepel, komoly kockázatokat 
jelenthetne, és nem járul hozzá az irányelv egyetlen célkitűzéséhez sem. Ami ennél is 
fontosabb, a távértékesítési lehetőségek médiaidejének teljes felszabadítása, valamint 
túlkínálata lehetővé teszi a megkérdőjelezhető szereplők és a csalók számára, hogy 
kihasználják ezt a nyitást, és ezáltal hatást gyakoroljanak az ipar által az önszabályozású m
űsorok és a legmagasabb standardok folyamatos népszerűsítése révén elért pozitív 
eredményekre. Ez az intézkedés általában aláaknázza az európai távértékesítési iparnak a 
fogyasztók legmagasabb standardjai megteremtésére irányuló erőfeszítéseit.

Módosítás: 51
1. cikk 17. pont

20. cikk (89/552/EGK irányelv)
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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 műsorszolgáltatásokra 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 televíziós m
űsorszolgáltatásokra vonatkozóan, 
amelyeket csak az adott tagállam területére 
szánnak és amelyeket a közönség más 
tagállamokban sem közvetlenül, sem 
közvetett módon nem képes fogni.”

Indokolás

A tervezet nem világos, és problémákat vethet fel: Mire utal a műsorszolgáltatás kifejezés? 
Hogyan mérhető a műsorszolgáltatásoknak a nyilvánosságra kifejtett hatása? Hogyan dönthet
ő el, hogy egy műsorszolgáltatás kizárólag nemzeti felhasználásra készült?

A jogbiztonság biztosítása érdekében a „műsorszolgáltatás” kifejezést „televíziós 
szolgáltatás” kifejezéssel kell helyettesíteni és a törölni kell továbbá a következő részt: 
„...azon műsorszolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek a nézőszám szempontjából jelentéktelen 
hatásúak…” .

Módosítás: 52
1. cikk 22. pont

26. cikk (89/552/EGK irányelv)
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Legkésőbb [...]-án/-én, majd azt követően 
kétévente a Bizottság jelentést készít az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak a módosított irányelv 
alkalmazásáról, és szükség esetén, 
különösen a jelentést megelőző időszakban 
bekövetkezett technológiai fejlődés és az 
ágazat versenyképessége fényében további 
javaslatokat tesz az irányelvnek az 
audiovizuális médiaszolgáltatások területén 
tapasztalt fejlődéshez való hozzáigazítására.

Legkésőbb [ezen irányelv elfogadását követ
ő ötödik év végén], majd azt követően 
kétévente a Bizottság jelentést készít az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
a módosított irányelv alkalmazásáról, 
különösen a 3f. cikk (1) bekezdésében és a 
3. cikk h) pontjában megállapított 
intézkedések végrehajtása terén egy új és 
szükség esetén, különösen a jelentést megel
őző időszakban bekövetkezett technológiai 
fejlődés és az ágazat versenyképessége 
fényében további javaslatokat tesz az 
irányelvnek az audiovizuális 
médiaszolgáltatások és a kulturális sokszín
űség támogatása területén tapasztalt fejl
ődéshez való hozzáigazítására.

Módosítás: 53
3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb […]-ig hatályba 
léptetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e 
rendelkezések szövegéről, és ehhez 
mellékelnek egy táblázatot a kérdéses 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelésről.

(1) A tagállamok legkésőbb [két év múlva]
hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e 
rendelkezések szövegéről, és ehhez 
mellékelnek egy táblázatot a kérdéses 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelésről.

Indokolás

Az irányelv átültetésének határideje kimaradt a Bizottság szövegéből. Gyors végrehajtásra 
van szükség annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az audiovizuális médiaszolgáltatások 
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teljes működőképességét és egyenlő versenyfeltételeit valamennyi médiaszolgáltató számára.
A végrehajtás után két évvel a tagállamok jelentési kötelezettséggel tartoznak a Bizottság felé
az irányelv adott rendelkezései végrehajtására irányuló intézkedésekről. Hasonlóképpen a 
Bizottság jelentési kötelezettséggel tartozik a Tanácsnak és a Parlamentnek az irányelv 
alkalmazásáról, végrehajtása után három évvel (vagy az elfogadása után öt évvel).


