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Módosítás 1
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli, hogy a tagállamok jelentős 
többsége sikerrel hajtotta végre az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelvet, sürgeti a többi tagállamot, 
hogy késlekedés nélkül hajtsák végre a 
szóban forgó irányelvet;

Or. es

Módosítás 2
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli, hogy a tagállamok tiszteletben 
tartják a belső piaci szabályok 
alkalmazását, nevezetesen az 
audiovizuális médiaszolgáltatások szabad 
áramlása és a származási ország elve 
tekintetében, úgy, ahogyan az a 
2010/13/EU irányelv 2. cikkében szerepel;

Or. fr

Módosítás 3
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. véleménye szerint a médiaszabályozás 
alapvető célját a kínálat és a szolgáltatók 
sokszínűsége megőrzésének kell 
jelentenie;
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Or. de

Módosítás 4
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy a tagállamoknak ingyenes
hozzáférést kell biztosítaniuk az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz;

2. úgy véli, hogy a tagállamoknak 
hozzáférést kell biztosítaniuk az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz; 

Or. fr

Módosítás 5
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a kulturális 
sokszínűséget és a művészi alkotások 
létrehozását a véleménynyilvánítás és az 
információ szabadságához való 
elidegeníthetetlen jog részének kell 
tekinteni;

törölve

Or. fr

Módosítás 6
Emma McClarkin

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. aggodalmát fejezi ki az egységes 
piacon a kulturális sokszínűség 
fenntartása, a fogyasztók védelme és a 
médiapluralizmus biztosítása mellett a 
jogbiztonság garantálására törekvő, az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
irányelv nemzeti jogszabályokba történő 
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késedelmes átültetése miatt; sürgeti az 
átültetést még végre nem hajtó 
tagállamokat, hogy minél hamarabb 
igazítsák ki jogszabályaikat;

Or. en

Módosítás 7
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv már 
tartalmaz olyan előírásokat, amelyek 
független producerek európai 
alkotásainak a tagállamok által történő 
támogatását célozzák;

Or. de

Módosítás 8
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a televíziós 
műsorszolgáltatóknak a műsoridejük vagy 
a műsorkészítési költségvetésük 20%-át 
független producerek által előállított 
európai művek – köztük igény szerint 
lekérhető videók – számára kellene 
fenntartaniuk;

törölve

Or. fr

Módosítás 9
Emma McClarkin

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a televíziós 
műsorszolgáltatóknak a műsoridejük vagy 
a műsorkészítési költségvetésük 20%-át 
független producerek által előállított 
európai művek – köztük igény szerint 
lekérhető videók – számára kellene 
fenntartaniuk;

4. hangsúlyozza az irányelv európai 
alkotások számára fenntartandó átlagos 
adásidőre vonatkozó 17. cikkének 
kielégítő végrehajtását, és ösztönzi a 
tagállamokat arra, hogy lehetőség szerint 
ne csak a minimális szintnek feleljenek 
meg;

Or. en

Módosítás 10
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a reklámbejátszások 
és a televíziós vásárlási reklámok óránként 
nem tehetnek ki 12 percél hosszabb 
műsoridőt; hangsúlyozza, hogy e 
korlátozás körülhatárolása érdekében 
őrködni kell a reklámozási formák felett, és 
szorgalmazza a reklámok betiltását a 
gyermekeknek és fiataloknak szóló 
műsorok alatt; javasolja az egyes 
országokban e területen alkalmazott bevált 
gyakorlatok elemzését, amely a jogalkotási 
keret reformja számára kiindulási alapot 
nyújthat;

5. hangsúlyozza, hogy a reklámbejátszások 
és a televíziós vásárlási reklámok óránként 
nem tehetnek ki 12 percnél hosszabb 
műsoridőt; hangsúlyozza, hogy
figyelemmel kell kísérni azokat a 
reklámozási formákat, amelyek abból a 
célból kerültek kialakításra, hogy 
kikerüljék ezt a korlátozást, és 
szorgalmazza a 2010/13/EU irányelv 9. 
cikke szerinti káros reklámok betiltását a 
gyermekeknek és fiataloknak szóló 
műsorok alatt; javasolja az egyes 
országokban e területen alkalmazott bevált 
gyakorlatok elemzését, amely a jogalkotási 
keret reformja számára kiindulási alapot 
nyújthat; ösztönzi az Európai Bizottságot, 
hogy 2013-ban aktualizálja a televíziós 
reklámokra vonatkozó értelmező 
közleményét, és ennek során vegye 
figyelembe a táplálkozással kapcsolatos 
európai cselekvési platform és az Alkohol 
és Egészség Európai Fórum keretében 
nyert tapasztalatokat;

Or. fr
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Módosítás 11
Emma McClarkin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a reklámbejátszások 
és a televíziós vásárlási reklámok óránként 
nem tehetnek ki 12 percél hosszabb 
műsoridőt; hangsúlyozza, hogy e 
korlátozás körülhatárolása érdekében 
őrködni kell a reklámozási formák felett, és 
szorgalmazza a reklámok betiltását a 
gyermekeknek és fiataloknak szóló 
műsorok alatt; javasolja az egyes 
országokban e területen alkalmazott bevált 
gyakorlatok elemzését, amely a jogalkotási 
keret reformja számára kiindulási alapot 
nyújthat;

5. hangsúlyozza, hogy a reklámbejátszások 
és a televíziós vásárlási reklámok óránként 
nem tehetnek ki 12 percnél hosszabb 
műsoridőt; aggódik amiatt, hogy a 12 
perces korlátozás rendszeresen sérül; 
ezért hangsúlyozza, hogy figyelemmel kell
kísérni azokat a reklámozási formákat, 
amelyek abból a célból kerültek 
kialakításra, hogy kikerüljék ezt a 
korlátozást, javasolja az egyes országokban 
e területen alkalmazott bevált gyakorlatok 
elemzését, amely a jogalkotási keret 
reformja számára kiindulási alapot 
nyújthat;

Or. en

Módosítás 12
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a reklámbejátszások 
és a televíziós vásárlási reklámok óránként 
nem tehetnek ki 12 percnél hosszabb 
műsoridőt; hangsúlyozza, hogy e 
korlátozás körülhatárolása érdekében 
őrködni kell a reklámozási formák felett, és 
szorgalmazza a reklámok betiltását a 
gyermekeknek és fiataloknak szóló 
műsorok alatt; javasolja az egyes 
országokban e területen alkalmazott bevált 
gyakorlatok elemzését, amely a jogalkotási 
keret reformja számára kiindulási alapot 
nyújthat;

5. hangsúlyozza, hogy a reklámbejátszások 
és a televíziós vásárlási reklámok óránként 
nem tehetnek ki 12 percél hosszabb 
műsoridőt; figyelemmel kell kísérni azokat 
a reklámozási formákat, amelyek nem 
kifejezetten reklámok, és amelyek 
összezavarhatják a fogyasztókat, és 
amelyek abból a célból kerültek 
kialakításra, hogy kikerüljék ezt a 
korlátozást, és szorgalmazza a reklámok 
betiltását a gyermekeknek és fiataloknak 
szóló műsorok alatt; javasolja az egyes 
országokban e területen alkalmazott bevált 
gyakorlatok elemzését, amely a jogalkotási 
keret reformja számára kiindulási alapot 
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nyújthat;

Or. es

Módosítás 13
Marielle Gallo, Sabine Verheyen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a reklámbejátszások 
és a televíziós vásárlási reklámok óránként 
nem tehetnek ki 12 percél hosszabb 
műsoridőt; hangsúlyozza, hogy e 
korlátozás körülhatárolása érdekében 
őrködni kell a reklámozási formák felett, és 
szorgalmazza a reklámok betiltását a 
gyermekeknek és fiataloknak szóló 
műsorok alatt; javasolja az egyes 
országokban e területen alkalmazott bevált 
gyakorlatok elemzését, amely a jogalkotási 
keret reformja számára kiindulási alapot 
nyújthat;

5. hangsúlyozza, hogy a televíziós
reklámbejátszások és a televíziós vásárlási
reklámbejátszások óránként nem tehetnek 
ki 12 percnél hosszabb műsoridőt;
hangsúlyozza, hogy figyelemmel kell
kísérni azokat a reklámozási formákat, 
amelyek abból a célból kerültek 
kialakításra, hogy kikerüljék ezt a 
korlátozást; javasolja az egyes 
országokban e területen alkalmazott bevált 
gyakorlatok elemzését, amely a jogalkotási 
keret reformja számára kiindulási alapot 
nyújthat;

Or. fr

Módosítás 14
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. jelzi, hogy a technikai fejlődés miatt a 
lineáris és nem lineáris szolgáltatások 
közti különbségek egyre inkább 
elmosódnak, ezért intézkedésekre szólít fel 
a hatályos jogszabályok aktualizálása 
érdekében;

Or. es
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Módosítás 15
Emma McClarkin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a csatornákhoz való 
hozzáférés javult, és a választható 
audiovizuális szolgáltatások száma 
jelentősen megnőtt; hangsúlyozza, hogy a 
valódi egységes európai digitális piac 
kialakítása érdekében további 
erőfeszítésekre van szükség a 
médiaműveltségnek a polgárok és 
fogyasztók körében való javítása terén is;

Or. en

Módosítás 16
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a „platform” nem 
egyértelmű meghatározása miatt a 
jogbiztonságot célzó intézkedésekre van 
szükség ahhoz, hogy az irányelvben 
érintett kommunikációs formák közé 
felvegyék a platform- és 
tartalomszolgáltatókat, illetve egyéb 
szolgáltatókat;

6. úgy véli, hogy a „platform” nem 
egyértelmű meghatározása miatt esetleg a 
jogbiztonságot célzó intézkedésekre van 
szükség ahhoz, hogy az irányelvben 
érintett kommunikációs formák közé 
felvegyék a platformszolgáltatókat, illetve 
egyéb szolgáltatókat;

Or. de

Módosítás 17
Marielle Gallo, Jürgen Creutzmann
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a „platform” nem 
egyértelmű meghatározása miatt a 
jogbiztonságot célzó intézkedésekre van 
szükség ahhoz, hogy az irányelvben 
érintett kommunikációs formák közé 
felvegyék a platform- és 
tartalomszolgáltatókat, illetve egyéb 
szolgáltatókat;

6. megismétli a 2010/13/EU irányelv (24) 
preambulumbekezdésében alkalmazott 
megközelítést, amely szerint a szabad 
mozgás és a verseny különbségeinek 
kiküszöbölése, valamint a célközönség 
szabályok szerinti védelem iránti 
elvárásainak való megfelelés érdekében a 
„műsorszám” fogalmát dinamikusan kell 
értelmezni, figyelembe véve a televíziós 
műsorszolgáltatás területén végbemenő 
fejlődést;

Or. fr

Módosítás 18
Marielle Gallo, Emma McClarkin, Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. támogatja a 2010/13/EU irányelvben 
szereplő azon megközelítést, amely 
ösztönzi a 4. cikk (7) bekezdésében 
említett társ- és/vagy önszabályozási 
rendszerek bevezetését;

Or. fr

Módosítás 19
Marielle Gallo,Jürgen Creutzmann,Sabine Verheyen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri, hogy foglalkozzanak az 7. hangsúlyozza, hogy az audiovizuális 
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audiovizuális médiaszolgáltatások és az 
ehhez kapcsolódó eszközök
felhasználhatóságához és 
fogyaszthatóságához való joggal;
hangsúlyozza, hogy pontosan meg kell 
határozni a „televíziós szolgáltatás” 
fogalmát, és biztosítani kell az ahhoz való 
teljes és egyenlő hozzáférést;

médiaszolgáltatások és az ehhez 
kapcsolódó eszközök vonatkozásában 
figyelembe kell venni a felhasználhatóság 
és az akadálymentes fogyaszthatóság 
szempontjait; hangsúlyozza, hogy pontosan 
meg kell határozni a „televíziós 
szolgáltatás” és a „műsorszám” fogalmát
annak érdekében, hogy biztosítani
lehessen az e szolgáltatásokhoz való teljes 
és egyenlő hozzáférést, valamint a 
műsorszolgáltatók számára az egyenlő 
versenyfeltételeket a belső piacon;

Or. fr

Módosítás 20
Emma McClarkin

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. nyomatékosan támogatja a 
technológiailag semleges megközelítést a 
folyamatosan változó televíziózási és 
műsorszolgáltatási gyakorlatokra való 
tekintettel, a fogyasztók rendelkezésére 
álló választási lehetőségek javításának 
megkönnyítésére; ezzel kapcsolatban kéri 
a jelenlegi és a jövőben várható helyzet 
hatásának teljes körű értékelését;

Or. en

Módosítás 21
Sabine Verheyen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. rámutat arra, hogy az új technikai 



PE500.650v01-00 12/12 AM\920381HU.doc

HU

fejlődés, mint például a különböző 
tartalom(szolgáltatások) csatlakoztatott 
televíziós platformokon való összevonása 
miatt a verseny torzulhat a lineáris és nem 
lineáris szolgáltatások között, amelyekre 
egymástól teljesen eltérő szabályozási 
követelmények vonatkoznak; ezért 
felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy ebben az 
összefüggésben felül kell-e vizsgálni a 
2010/13/EU és a 2000/31/EK 
irányelveket;

Or. de


