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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.1.2016 A8-0371/21 

Módosítás  21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. üdvözli a Bizottság javaslatát a 

letöltött tartalmak hordozhatóságának és 

interoperabilitásának növelésére, 

amelynek célja a legálisan beszerzett és 

hozzáférhető tartalmak vagy szolgáltatások 

szabad áramlásának fokozása, amely az 

indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozás megszüntetésére, 

továbbá az előfizetések hozzáférhetőségére 

és határon átnyúló működésére irányuló 

első lépés; hangsúlyozza, hogy nincs 

ellentmondás a territorialitás elve és a 

tartalmak hordozhatósága előtt álló 

akadályok megszüntetésére szolgáló 

intézkedések között;  

37. üdvözli az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 
hordozhatóságának szabályozására 

irányuló bizottsági javaslatot, amelynek 

célja az interoperabilitás ösztönzése és a 

legálisan beszerzett és hozzáférhető 

tartalmak vagy szolgáltatások szabad 

áramlásának fokozása, amely az 

indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozás megszüntetésére, 

továbbá az előfizetések hozzáférhetőségére 

és határon átnyúló működésére irányuló 

első lépés; hangsúlyozza, hogy nincs 

ellentmondás a territorialitás elve és a 

tartalmak hordozhatósága előtt álló 

akadályok megszüntetésére szolgáló 

intézkedések között;  

Or. en 
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Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38a. tudomásul veszi a Bizottság által a 

modern, európaibb szerzői jogi keretről 

szóló közleményben a hozzáférhetőség 

javítása és a tartalmak könnyebb 

fellelhetősége kapcsán tett javaslatokhoz 

fűzött megállapításait; fontosnak tartja, 

hogy az új modellek előnyökkel járjanak a 

fogyasztók számára a nyelvi és kulturális 

sokszínűség tekintetében, és ne ássák alá 

a tartalmak létrehozásába való 

befektetéseket célzó ösztönzőket; 

Or. en 
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Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

az ECR képviselőcsoport nevében 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. sürgeti a Bizottságot, hogy vegye 

figyelembe a változó nézettségi mintákat, 

és az audiovizuális tartalmakhoz való 

hozzáférés új módjait, összhangba hozva a 

lineáris és nem lineáris szolgáltatásokat, 

valamint európai szintű 

minimumkövetelményeket határozva meg 

minden audiovizuális médiaszolgáltatás 

esetében, biztosítva azok következetes 

alkalmazását, kivéve azokat az eseteket, 

ahol az ilyen típusú tartalom egyéb, nem 

audiovizuális tartalom vagy szolgáltatás 

elengedhetetlen kiegészítője; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

fejlesszék tovább a médiaszolgáltatásnak 

az audiovizuális médiaszolgáltatásokról 

szóló irányelv 1. cikkében foglalt 

meghatározását oly módon, hogy – 

elegendő rugalmasságot hagyva a 

tagállamok számára – jobban 

érvényesüljenek benne a tartalmak 

esetleges társadalompolitikai hatásai és e 

hatások sajátosságai, különös tekintettel a 

véleményformálásra és a vélemények 

sokszínűségére, valamint a szerkesztői 

felelősségre; 

65. sürgeti a Bizottságot, hogy vegye 

figyelembe a változó nézettségi mintákat, 

és az audiovizuális tartalmakhoz való 

hozzáférés új módjait, összhangba hozva a 

lineáris és nem lineáris szolgáltatásokat, 

valamint biztosítva, hogy ez utóbbi 

következtében nem válik kevésbé 

hatékonnyá a kiskorúak és a fogyasztók 

védelme; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a 

médiaszolgáltatásnak az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 1. 

cikkében foglalt meghatározását oly 

módon, hogy – elegendő rugalmasságot 

hagyva a tagállamok számára – jobban 

érvényesüljenek benne a tartalmak 

esetleges társadalompolitikai hatásai és e 

hatások sajátosságai, különös tekintettel a 

véleményformálásra és a vélemények 

sokszínűségére, valamint a szerkesztői 

felelősségre; 

Or. en 

 

 


