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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásáról
(2012/2132(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkére,

– tekintettel az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) a 
kulturális kifejeződési formák sokszínűségének védelméről és fejlesztéséről szóló, 
2005. október 20-i egyezményére,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 
2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)1,

– tekintettel a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („Elektronikus kereskedelemről 
szóló irányelv”)3,

– tekintettel a legutóbb a 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel4 módosított, az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói 
jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
(Egyetemes szolgáltatási irányelv)5,

– tekintettel a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és a tanácsi 
irányelvre6,

– tekintettel az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MEDIA 2007) 
végrehajtásáról szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatra7,

– tekintettel a „határok nélküli televíziózásról” szóló irányelv televíziós reklámra vonatkozó 

                                               
1 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
2 HL L 376., 2006.12.27., 21. o.
3 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
4 HL L 337., 2009.12.18., 11. o.
5 HL L 108., 2002.4.24., 51. o.
6 HL L 335., 2011.12.17., 1. o.
7 HL L 327., 2006.11.24., 12. o.
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rendelkezéseinek bizonyos vonatkozásairól szóló bizottsági értelmező közleményre1,

– tekintettel az európai audiovizuális és online információs szolgáltatási ipar 
versenyképességével összefüggésben a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről és a 
válaszadás jogáról szóló, 2006. december 20-i 2006/952/EK európai parlamenti és tanácsi 
ajánlásra2,

– tekintettel „A gyermekek védelméről a digitális világban” című tanácsi 
következtetésekre3,

– tekintettel a Kreatív Európa program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2011)0785),

– tekintettel „A mindenki számára hozzáférhető információs társadalom felé” című, 
2008. december 1-jei bizottsági közleményre (COM(2008)0804),

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel „Az európai digitális menetrend” című, 2010. augusztus 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)0245),

– tekintettel „A médiaműveltségről a digitális világban” című, 2008. december 16-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel „A közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer 
jövőjéről” című, 2010. november 25-i állásfoglalására5,

– tekintettel a digitális korban az európai mozikról szóló, 2011. november 16-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégiáról szóló, 
2012. május 22-i állásfoglalására7,

– tekintettel az Unióban az audiovizuális művek online terjesztéséről szóló, 
2012. szeptember 11-i állásfoglalására8,

– tekintettel „A gyermekek védelme a digitális világban” című, 2012. november 20-i 
állásfoglalására9,

– tekintettel az egy versenyképesebb audiovizuális és tartalomipar, továbbá egy befogadó 
                                               
1 HL C 102., 2004.4.28., 2. o.
2 HL L 378., 2006.12.27., 72. o.
3 HL C 372., 2011.12.20., 15. o.
4 HL C 45. E, 2010.2.23., 9. o.
5 HL C 99. E, 2012.4.3, 50. o.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0506.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0209.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0324.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0428.
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tudásalapú társadalom érdekében a digitális környezethez igazodó médiaműveltségről 
szóló, 2009. augusztus 20-i 2009/625/EK bizottsági ajánlásra1,

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára készített 2012. szeptember 24-i első 
jelentésre a 2010/13/EU irányelv 13., 16. és 17. cikkének a 2009–2010-es időszakban 
történő alkalmazásáról („Az európai műveknek az EU területén nyújtott, műsorrend 
szerinti és lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokban történő támogatásáról”) 
(COM(2012)0522),

– tekintettel „A kulturális és kreatív ágazatok előtérbe helyezése az Unión belüli növekedés 
és foglalkoztatás érdekében” című, 2012. szeptember 26-i bizottsági közleményre 
(COM(2012)0537),

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága számára készített 2012. május 4-i első 
jelentésre az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelv 
alkalmazásáról („Az audiovizuális médiaszolgáltatások és a csatlakoztatott eszközök 
múltja és jövőbeni lehetőségei”) (COM(2012)0203),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (a továbbiakban: az irányelv) 
az uniós médiaszabályozás gerince;

B. mivel az irányelv a technológiasemlegesség elvén alapszik, ily módon lefedi az összes 
audiovizuális tartalmú szolgáltatást a tartalom közlésére használt technológia típusától 
függetlenül, biztosítva az egyenlő versenyfeltételeket minden audiovizuális 
médiaszolgáltató számára;

C. mivel az irányelv belső piaci eszközként a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz 
való jognak megfelelően és a közérdekű célkitűzéseket oltalmazva biztosítja az 
audiovizuális médiaszolgáltatások szabad áramlását;

D. mivel az irányelv célja, hogy az európai audiovizuális alkotások népszerűsítésével 
megóvja a kulturális sokszínűséget;

E. mivel az audiovizuális médiaszolgáltatások piacán folyamatosan jelentős technológiai 
változások, valamint az üzleti gyakorlatokat és modelleket érintő fejlesztések figyelhetők 
meg, mindez hatással van arra, ahogyan a tartalom eljut a nézőkhöz, és ahogyan a nézők 
hozzájutnak a tartalomhoz;

F. mivel az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés létfontosságú annak 

                                               
1 HL L 227., 2009.8.29., 9. o.
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érdekében, hogy biztosítsák a fogyatékkal élők és az idősek számára azt a jogot, hogy 
részesei lehessenek az Unió szociális és kulturális életének, valamint beilleszkedjenek 
abba, különösen az új tartalomszolgáltató platformok – úgymint IPTV és csatlakoztatott 
televízió – fejlődésével;

G. mivel különös hangsúlyt kellene fektetni a médiaműveltségre a technológiai fejlesztések 
egyre növekvő üteme és a médiaplatformok közelítése tekintetében;

H. mivel a folyamatos technológiai változások még sürgetőbb és kihívásokkal telibb kérdéssé 
teszik a kiskorúak védelmét;

I. mivel néhány tagállam nem ültette át az irányelvet időben, és néhányan még mindig nem 
teljes mértékben és helyesen hajtották azt végre;

J. mivel emiatt az irányelv végrehajtásának teljes értékelését, valamint eredményességének 
alapos kiértékelését nem lehet elvégezni;

K. mivel az audiovizuális médiaszolgáltatások piaca a hibrid szolgáltatások fejlődésével 
kibővült, és ez a tény számos témával – úgymint a versennyel, a szellemi tulajdonjoggal, 
az audiovizuális kereskedelmi kommunikáció meglévő formáinak fejlődésével és új 
formáinak megjelenésével, valamint a programok integritását kihívás elé állító beúszó 
online (overlay) reklámokkal – kapcsolatban felerősítette az aggodalmakat, és 
megkérdőjelezi az irányelv megfelelőségét és eredményességét, valamint az egyéb uniós 
jogi eszközökkel való kapcsolatát;

A helyzet állása

1. hangsúlyozza, hogy az irányelv marad a megfelelő eszköz az összes audiovizuális médiára 
vonatkozó nemzeti jogszabályok uniós szintű összehangolásának szabályozására;

2. megjegyzi, hogy a Bizottság jelentős késéssel nyújtotta be az irányelv alkalmazásáról 
szóló jelentését, a tagállamok pedig teljesen eltérő módon hajtották végre az irányelvet;

3. megjegyzi, hogy e megállapítások fényében a Bizottságnak az irányelv alkalmazásáról 
szóló jelentése nem felel meg a 33. cikkben előírtaknak, mivel nem méri fel az irányelv 
lehetséges kiigazításának szükségességét;

Hozzáférhetőség

4. hangsúlyozza, hogy az irányelv alkalmazásáról szóló bizottsági jelentése nem foglalkozik 
érdemben a hozzáférhetőségnek az irányelv 7. cikkében említett kérdésével, továbbá 
sajnálatát fejezi ki, hogy a jelentés ebben a tekintetben nem foglalkozik a tagállamok 
végrehajtási szabályainak eredményességével;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy pótolja ezt a hiányosságot oly módon, hogy áttekintést ad a 
tagállamok által tett intézkedésekről, és értékeli hatékonyságukat annak biztosítása 
érdekében, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatások egyre inkább hozzáférhetővé 
váljanak;

6. sürgeti a – különösen a lekérhető szolgáltatásokon keresztül elérhető – programok 
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szélesebb körben való hozzáférhetőségét, többek között a hangos leírással, az 
audio/hangos feliratokkal, a jelnyelvvel és a menünavigációval – nevezetesen az 
elektronikus műsortájékoztatókkal (EPG-kkel) – kapcsolatos további fejlesztések révén;

Az európai audiovizuális művek népszerűsítése

7. hangsúlyozza, hogy ugyan a legtöbb tagállam betartja az európai alkotások 
népszerűsítésére vonatkozó szabályokat, de még mindig elsőbbséget élveznek a nemzeti 
alkotások, míg a televízióban sugárzott független alkotások százalékos aránya csökken;

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek ahhoz, hogy 
következtetéseket lehessen levonni az európai alkotásoknak a lekérhető szolgáltatások 
szolgáltatói által történő népszerűsítéséről;

9. hangsúlyozza az európai alkotásokhoz való hozzáférés elősegítésére és az európai 
alkotásoknak a lekérhető szolgáltatásokban való népszerűsítésére vonatkozó külön 
jelentés hiányát az irányelv 13. cikke értelmében, és felkéri a Bizottságot, hogy tisztázza 
ezt a kérdést;

10. felszólítja a tagállamokat, hogy segítsék elő a jobb együttműködést a szabályozó 
hatóságok, az audiovizuális médiaszolgáltatók és a Bizottság között, ami lehetővé teszi, 
hogy az uniós filmalkotások szélesebb közönséghez jussanak el mind az adott országban, 
mind más tagállamokban;

A kiskorúak védelme

11. tudomásul veszi a gyermekeknek és a kiskorúaknak az élelmiszerreklámokkal és 
-promócióval szembeni kitettségének csökkentését célzó önszabályozási 
kezdeményezéseket és a magatartási kódexeket, többek között azokat, amelyeket a 
Bizottság táplálkozással, testmozgással és egészséggel foglalkozó platformja keretében 
indítottak el;

12. hangsúlyozza, hogy habár az ilyen önszabályozási kezdeményezések előrelépést 
jelentenek a jelenlegi helyzetben, mégsem bizonyulnak kellően eredményesnek, és nem 
tudják helyettesíteni azokat a jogilag kötelező előírásokat, amelyek szükségesek lehetnek 
a kiskorúak eredményes védelmének biztosításához;

13. sürgeti a Bizottságot annak véleményezésére, hogy az irányelvnek a nem lineáris 
szolgáltatásokra alkalmazott alapvető követelményeit hogyan lehetne kiterjeszteni azokra 
az egyéb online tartalmakra és szolgáltatásokra, amelyek jelenleg kívül esnek az irányelv 
hatályán, továbbá felszólítja a Bizottságot, hogy észrevételeinek eredményeit legkésőbb 
2013. december 31-ig ismertesse a Parlamenttel;

Reklám

14. megjegyzi, hogy a reklámok óránkénti 12 perces időtartamára vonatkozó szabályt számos 
tagállam megszegte;

15. sürgeti a tagállamokat, hogy e tekintetben teljes mértékben, helyesen és késlekedés nélkül 
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hajtsák végre az irányelv rendelkezéseit;

16. sürgeti a Bizottságot, hogy szorosan és hatékonyan kísérje figyelemmel a 12 perces 
korlátozás betartását a tagállamokban, és szükség esetén kezdeményezzen 
kötelezettségszegési eljárást;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, szükség van-e szigorúbb szabályozásra a 
gyermekekre és a kiskorúakra irányuló reklámokkal kapcsolatban, különös tekintettel a 
megtévesztő televíziós és online reklámokra;

18. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy 2013-ban korszerűsíteni kívánja a televíziós 
reklámozás rendelkezéseinek bizonyos szempontjaira vonatkozó értelmező közleményét, 
ami utat mutathat ahhoz, hogy miként lehet megvalósítani az összes audiovizuális 
kereskedelmi közleményre vonatkozó, az irányelv 9. cikkében említett minőségi 
minimum-előírásokat;

Médiaműveltség

19. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kezdeményezéseken és összehangolt 
cselekvéseken keresztül népszerűsítsék a médiaműveltséget minden uniós állampolgár –
különösen a gyermekek és kiskorúak – körében az audiovizuális médiaszolgáltatások 
kritikai megértésének növelése, valamint a nyilvános viták és a civil részvétel 
előmozdítása érdekében, így segítve elő minden érintett fél – különösen a médiaipar –
aktív részvételét;

20. bátorítja a tagállamokat, hogy a médiaműveltséget építsék be saját iskolai tanterveikbe;

Jövőbeli kihívások

21. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Bizottság csupán részben végezte el az irányelv 33. 
cikkében foglalt jelentéstételi kötelezettségének, és időközi értékelést sürget a 
Bizottságnak az irányelv alkalmazásáról szóló következő jelentése előtt;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy szorosan kövesse figyelemmel a hibrid szolgáltatások 
fejlődését az EU-ban, különösen, ami a csatlakoztatott televíziót illeti, és egyértelműen 
azonosítsa a különböző felmerült kérdéseket a csatlakoztatott televízióról szóló zöld 
könyvében;

o

o o

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A jelentés fő célja az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelv 
átültetése előrehaladásának és működése hatékonyságának értékelése. Ez az irányelv képezi a 
médiaszabályozás alapját az Európai Unióban. Az irányelv 33. cikkével összhangban az 
Európai Bizottság köteles 3 évenként jelentést tenni az Európai Parlamentnek az irányelv 
alkalmazásáról a tagállamokban. Megemlítendő, hogy a Bizottság első jelentését jelentős 
késéssel hozták nyilvánosságra, ami egyebek mellett azzal is magyarázható, hogy egyes 
tagállamok a megadott határidőig nem ültették át teljes mértékben az irányelvet.

Észrevehető, hogy az irányelv átültetése a tagállamokban különböző szinten valósult meg.

Az irányelv belső piaci eszközként a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jognak 
megfelelően és a közérdekű célkitűzéseket oltalmazva biztosítja az audiovizuális 
médiaszolgáltatások szabad áramlását. Fontos megjegyezni, hogy az irányelvet oly módon 
szövegezték meg, hogy még a technológiai fejlődés ellenére is helytálló legyen, mivel az 
irányelv a technológiasemlegesség elvén alapszik. Az irányelv az érintett felek közötti hosszú 
és nehéz tárgyalások eredménye, az elért kompromisszumok pedig kiegyensúlyozottnak 
tekintendők, amelyek jól szolgálják a polgárokat és a vállalkozásokat.

Szintén megjegyzendő, hogy az irányelv alkalmazása pozitívan hat a piac fejlődésére. Az 
Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet adatai szerint 2012 végén több mint 8000 televíziós 
szolgáltatót és több mint 2000, lekérhető szolgáltatást nyújtó szolgáltatót regisztráltak az 
Európai Unióban.

A jelentés első része az összes szabály minőségi értékelését mutatja be, míg a második része a 
jövő kihívásaival foglalkozik a dinamikus technológiai fejlődés, mint például a csatlakoztatott 
televíziós szolgáltatások fényében.

Hozzáférhetőség

E tekintetben az előadó kiemeli, hogy az Európai Bizottság jelentése nem mutatja be sem a 
hozzáférhetőség kérdésének lényegét, sem pedig azt, hogy az egyes tagállamokban mennyire 
hatékonyan alkalmazták a megfelelő szabályokat. A jelentés nem kielégítő eredményei 
kapcsán az előadó felhívja a Bizottságot, hogy kövessen nyomon a látás- vagy hallássérült 
személyek számára nyújtott médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységeket. Az is 
elengedhetetlen, hogy a tagállamok bátorítsák a szolgáltatókat az ilyen személyek 
problémáinak közelebbi megismerésére, valamint hogy folytassák a munkát az olyan 
technológiák fejlesztése érdekében, amelyek valamennyi polgár számára szélesebb körű 
hozzáférést biztosítanak a műsorokhoz, többek között a hangos leírással, az audio/hangos 
feliratokkal, a jelnyelvvel és a menünavigációval – különösen az elektronikus 
műsortájékoztatókkal (EPG-kkel) – kapcsolatos további fejlesztések révén.

Európai alkotások népszerűsítése

Az Európai Parlament szempontjából kulcsfontosságú feladat, hogy az európai alkotások 
terjesztése útján előmozdítsa a kulturális sokszínűséget. A Bizottság által az irányelv 13., 16. 
és 17. cikke alkalmazásáról benyújtott, az európai és független alkotások népszerűsítéséről 
szóló jelentés alapján megállapították, hogy a Bizottság által bemutatott adatok nem 
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elégségesek megfelelő következtetések levonásához. Kételyek fogalmazódtak meg emellett a 
tagállamokban használt nyomonkövetési módszer kapcsán is. A Bizottság által benyújtott 
jelentés szerint a sugárzott európai alkotások száma 2010-ben a 2009-es évhez képest 0,5%-
kal nőtt. Az EU-ban európai alkotásokat 2009-ben átlagosan 63,8%-os, 2010-ben pedig 
64,3%-os arányban sugároztak. A független alkotásokban a 2010-re vonatkozóan bemutatott 
adatok szerint 0,3%-os csökkenés következett be a 2009 évhez képest. A független alkotások 
átlagos aránya uniós szinten 2009-ben 34,1%, 2010-ben pedig 33,8% volt1. Minden tagállam 
elérte a független alkotások minimális arányát, amelyet az irányelv 10%-ban határozott meg. 
Ugyanakkor az egyes tagállamokban az elért szint változó. A Bizottság által bemutatott 
eredmények nem teljesen kielégítőek. E tekintetben az előadó felszólítja a Bizottságot a 
tagállamokban elért előrelépések nyomon követésére, a tagállamok hatóságait pedig arra, 
hogy ösztönözzék az európai alkotások sugárzásának növelését, továbbá hogy teljes körűen és 
rendszeresen mutassák be az e téren elért eredményeket.

Kiskorúak védelme

Az előadó kiemelten kezeli ezt a kérdést, mivel az elsősorban a kereskedelmi közleményekből 
fakadó veszélyeknek épp a kiskorú nézők vannak leginkább kitéve. Itt az alkoholtartalmú 
italok vagy egészségtelen termékek reklámjairól, illetve bizonyos fogyasztói magatartásra 
buzdító reklámokról van szó. Az előadó elismeri a tagállamok által a kiskorúak védelme terén 
végzett tevékenységeket, többek között a nemzeti szabályozás szigorítását. Szintén 
megelégedéssel fogadja az olyan kezdeményezéseket, mint az Alkohol és Egészség EU-
Fórum vagy az EU táplálkozással, testmozgással és egészséggel foglalkozó cselekvési 
platformja.

A kiskorúak védelmével összefüggésben a tagállamokban ösztönözni kell a gyermekeknek 
szánt műsorokban előforduló helytelen, elsősorban édes, sós vagy zsírtartalmú élelmiszer-
ipari termékekkel és italokkal kapcsolatos kereskedelmi audiovizuális tartalmakra irányuló 
magatartási kódexek kidolgozását.

Hangsúlyozandó, hogy az önszabályozási kezdeményezések semmiképpen sem 
helyettesíthetik a jogilag kötelező erejű követelményeket, amelyek elengedhetetlenek a 
kiskorúak hatékony védelméhez.

A médiaszabadság és médiapluralizmus, a tájékozódáshoz való jog, a származási ország 
elve

Az előadó megelégedéssel fogadja, hogy a médiaszabadság és médiapluralizmus (3. és 
4. cikk), amelyek a demokratikus társadalmaknak az EU Alapjogi Chartájában foglalt 
szabályai közé tartoznak, valamint az állampolgároknak az alapvető társadalmi jelentőségű 
eseményekről szóló tájékoztatáshoz való joga (14. és 15. cikk) szerepelnek az irányelvben. 
Kiemelendő, hogy az állampolgárok és a tagállamok mind gyakrabban érvényesítik jogaikat e 
szabályok alapján.

Az irányelvnek a származási ország elvéről szóló 2. cikke a belső piac kihívásaira ad választ.
A szolgáltatások szabadon nyújthatók az egész EU-ban, amennyiben megfelelnek az abban a 

                                               
1 Az adatok a Bizottság által a 2012/13/EU irányelv 13., 16. és 17 cikkeinek a 2009–2010-es időszakban történő 
alkalmazásáról készített első jelentésből (COM(2012)0522) származnak.
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tagállamban érvényes jogszabályoknak, ahonnan az adott szolgáltatások származnak.

A gyűlöletre uszítás tilalma

Az előadó kiemeli, hogy az irányelv működése az egyik legfontosabb szempontból, azaz a 
fajon, nemen, vallási vagy nemzetiségi hovatartozáson alapuló gyűlöletkeltés elleni fellépés 
(6. cikk) terén megfelelő. A Bizottság jelentése csak egy esetben állapította meg az irányelv 
megsértését, amikor is az Al Aqsa TV műholdas csatorna antiszemita tartalmú műsorokat 
sugárzott. A Bizottság fellépése nyomán ezek sugárzása megszűnt.

Kereskedelmi közlemények

A kereskedelmi közlemények kérdése a termékek reklámozásának új módjai fényében 
különösen fontos. A Bizottság jelentése rámutat arra, hogy egyes tagállamok megsértették a 
12 perces szabályt, ezért az előadó felhívja a Bizottságot, hogy a továbbiakban is kövesse 
figyelemmel e szabály betartását. A kereskedelmi közleményekkel összefüggésben különösen 
fontos a szponzorálás, a saját promóció és a termékmegjelenítés is. Jelenleg, a média 
dinamikus fejlődésének korában a reklám számos új formája jelenik meg, amelyekkel 
szemben egyre nehezebb az egységes szabályok alkalmazása, különösen a csatlakoztatott 
szolgáltatások tekintetében. Ez veszélyeket jelenthet a fogyasztókra nézve, ezért az előadó a 
problémakör további elemzését javasolja, különösen nemzeti szinten, az egyes tagállamokban. 
Egy másik figyelmet érdemlő téma a nemen, fajon vagy etnikai származáson alapuló 
megkülönböztetés elleni fellépés szükségessége a reklámokban. A termékek közvetlen vagy 
közvetett módon sztereotípiákra épülő promóciója látható probléma, ezért hatékony 
intézkedéseket kell tenni az e jelenséggel szembeni fellépés érdekében.

Médiaműveltség

Az irányelv 33. cikkével összhangban a Bizottság szükség esetén javaslatokat tesz az 
irányelvnek az audiovizuális médiaszolgáltatások fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében, 
figyelembe véve a technikai vívmányokat és a médiatudatosság szintjét a tagállamokban. 
Megjegyzendő, hogy a Bizottság nem teljesítette a 33. cikk szerinti kötelezettségét, ezért az 
előadó felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatokat a médiaműveltséggel kapcsolatban.

A médiahasználat képessége az irányelv egyik alapvető célja, különösen a hibrid 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kihívások és veszélyek tekintetében. A lineáris és nem lineáris 
szolgáltatások közötti elmosódó határ megnehezíti a fogyasztó számára a különféle médiák és 
tartalmuk forrásainak megkülönböztetését. A tagállamok felelősségi körébe tartozik a 
médiakészségekkel kapcsolatos oktatási programok bevezetése az oktatási rendszerekbe.

A jövő kihívásai

A technológiai változások dinamikus felgyorsulása világszerte nagy hatást gyakorol az 
audiovizuális szolgáltatások piacára. Az internet és a televízió közelít egymáshoz, ami ahhoz 
vezet, hogy a szolgáltatók mind gyakrabban kínálnak a korszerű televíziós vevőkészülékeken 
második generációs hálózati és internetes elemeket. A fogyasztók számára a lineáris és a nem 
lineáris szolgáltatások közötti határok egyre kevésbé láthatóak. A csatlakoztatott televíziós és 
hibrid televíziós szolgáltatások egyre népszerűbbek. Ugyanakkor a kulturális és technológiai 
változások, valamint a szélessávú internet-hozzáférés terjedése nézők milliói számára teszik 
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lehetővé a hagyományos televíziós műsorok táblagépeken, okostelefonokon vagy konzolokon 
való megtekintését. E hibrid szolgáltatásokhoz kapcsolódó hatalmas lehetőségek és kihívások 
fényében ugyanakkor emlékezni kell az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelvben foglalt alapvető célok végrehajtására. Az új technikai megoldások kontextusában 
fel kell tenni a kérdést, hogyan népszerűsítsük hatékonyan az európai és független 
alkotásokat, hogyan védjük hatékonyan a fogyasztókat, köztük a gyermekeket a reklámok 
túlzott hatásától, hogyan biztosítsunk azonos működési feltételeket a szolgáltatóknak, hogyan 
védjük a véleménynyilvánítás szabadságát és a médiapluralizmust, és hogyan fejlesszük a 
média használatának képességét, különösen a legfiatalabbak körében.

Ezen felül meg kell jegyezni, hogy az audiovizuális szolgáltatások piacát erős nemzetközi 
verseny jellemzi. Több mint 1500 szolgáltató az Európai Unión kívüli székhelyről nyújtja 
kínálatát az európai piacon. Ezekre a szolgáltatókra nem mindig ugyanazok a jogi 
kötelezettségek vonatkoznak, mint az európaiakra.

Fontos, hogy a Bizottság továbbra is mélyrehatóan elemezze a piacok és a fogyasztói 
magatartás alakulását az ilyen jellegű új szolgáltatások fejlődésének, valamint ezeknek az 
uniós audiovizuális piacra esetlegesen gyakorolt rövid és hosszú távú hatásainak tükrében. A 
Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be – az említett elemzéseken alapuló –
világos ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a szabályozási keret kiigazítása.


