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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról szóló 2010/13/EU 
irányelvnek a változó piaci körülményekre 

tekintettel való módosításáról

a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról szóló 2010/13/EU 
irányelvnek a változó piaci körülményekre 

tekintettel való módosításáról (az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

irányelv)

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2007-ben a 2007/65/EK európai (1) 2007-ben a 2007/65/EK európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv27 
elfogadásával módosult utoljára a 
89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet 
később az Európai Parlament és a Tanács a 
2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. 
Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások 
piaca jelentős és gyors átalakuláson esett 
át. A műszaki fejlődés új típusú 
szolgáltatásokat és felhasználói élményeket 
tesz lehetővé. Jelentősen megváltoztak 
különösen a fiatalabb generációk nézői 
szokásai. Ugyan a fő televíziós képernyő 
továbbra is fontos eszköze az audiovizuális 
élmények megosztásának, számos néző állt 
át egyéb hordozható eszközre, és azon nézi 
az audiovizuális tartalmat. A hagyományos 
televíziós tartalom még ma is jelentős 
hányadot képvisel a naponta a képernyő 
előtt töltött időből. Azonban egyre 
nagyobb a jelentősége az új típusú, például 
a felhasználók által létrehozott 
tartalomnak, és az új szereplők, többek 
között a lekérhető videót szolgáltatók és a 
videomegosztó platformok mára már 
megvetették a lábukat a piacon.

parlamenti és tanácsi irányelv27 
elfogadásával módosult utoljára a 
89/552/EGK tanácsi irányelv28, melyet 
később az Európai Parlament és a Tanács a 
2010/13/EU irányelvben29 kodifikált. 
Azóta az audiovizuális médiaszolgáltatások 
piaca a televízió és az 
internetszolgáltatások folyamatos 
konvergenciája miatt jelentős és gyors 
átalakuláson esett át. A műszaki fejlődés új 
típusú szolgáltatásokat és felhasználói 
élményeket tesz lehetővé. Jelentősen 
megváltoztak különösen a fiatalabb 
generációk nézői szokásai. Ugyan a fő 
televíziós képernyő továbbra is fontos 
eszköze az audiovizuális élmények 
megosztásának, számos néző állt át egyéb 
hordozható eszközre, és azon nézi az 
audiovizuális tartalmat. A hagyományos 
televíziós tartalom még ma is jelentős 
hányadot képvisel a naponta a képernyő 
előtt töltött időből. Azonban egyre 
nagyobb a jelentősége az új típusú, például 
a felhasználók által létrehozott tartalomnak 
vagy a rövid videóknak, és az új szereplők, 
többek között a lekérhető videót 
szolgáltatók és a videómegosztó 
platformok mára már megvetették a 
lábukat a piacon. E médiakonvergenciához 
a piaci fejleményeket tükröző és az online 
tartalomszolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a fogyasztóvédelemmel és a 
versenyképességgel egyensúlyba hozó, 
aktualizált jogi keretre van szükség.

__________________ __________________
27 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. 
december 11-i 2007/65/EK irányelve a 
tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató 
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 
89/552/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. 
o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
2007/65/EK irányelve (2007. december 
11.) a tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató 
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 
89/552/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról (HL L 332., 2007.12.18., 27. 
o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 1989. 
október 3-i 89/552/EGK irányelve a 
tagállamok törvényi, rendeleti vagy 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 
89/552/EGK irányelve (1989. október 3.) a 
tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
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közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató 
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 
298., 1989.10.17., 23. o.).

közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató 
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 
298., 1989.10.17., 23. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 
március 10-i 2010/13/EU irányelve a 
tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 
L 95., 2010.4.15., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 
a tagállamok audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolásáról (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 
L 95., 2010.4.15., 1. o.).

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2015. május 6-án a Bizottság 
elfogadta az „Európai digitális egységes 
piaci stratégiát”30, amelyben bejelentette a 
2010/13/EU irányelv felülvizsgálatát.

(2) 2015. május 6-án a Bizottság 
elfogadta az „Európai digitális egységes 
piaci stratégiát”30, amelyben bejelentette a 
2010/13/EU irányelv felülvizsgálatát. 
2016. január 19-i, „A digitális egységes 
piaci intézkedéscsomag megvalósítása 
felé”30a című állásfoglalásában az 
Európai Parlament felvázolta, hogy mit 
vár a felülvizsgálattól. Az Európai 
Parlament már korábban, a 
„Csatlakoztatott TV” című, 2013. július 4-
i állásfoglalásában30b és „Az audiovizuális 
világ teljes konvergenciájának 
előkészítése” című, 2014. március 12-i 
állásfoglalásában30c is szorgalmazta a 
felülvizsgálatot, és megadta e 
felülvizsgálat célkitűzéseit.

__________________ __________________
30 COM(2015) 192 final. 30 COM(2015)0192.

30a P8_TA(2016)0009.
30b P7_TA(2013)0329.
30c P7_TA(2014)0232.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2010/13/EU irányelv hatályának a 
jövőben csak azokra a szolgáltatásokra 
kellene kiterjednie, amelyek elsődleges 
célként műsorok szolgáltatása révén 
kívánnak tájékoztatni, szórakoztatni vagy 
tanítani. Az elsődleges cél követelményét 
tanácsos lenne abban az esetben is 
teljesítettnek tekinteni, ha a szolgáltatásnak 
olyan audiovizuális tartalma és formája 
van, amely a szolgáltató fő tevékenységétől 
elválasztható, például online újságoknak 
olyan, audiovizuális műsorokat vagy 
felhasználó által előállított videókat 
bemutató önálló részei, amelyek az újság 
fő tevékenységétől elválaszthatónak 
tekinthetők. A közösségi 
médiaszolgáltatások nem, illetve csak 
akkor tartoznak az irányelv hatálya alá, 
ha olyan szolgáltatást nyújtanak, amely 
megfelel a videomegosztó platform 
meghatározásának. Egy-egy szolgáltatás 
az audiovizuális kínálat és a fő 
tevékenység közötti kapcsolatok alapján 
minősül pusztán a fő tevékenység 
elválaszthatatlan kiegészítésének. Maguk a 
csatornák vagy a szolgáltató szerkesztői 
felelősségének körébe tartozó bármely 
egyéb audiovizuális szolgáltatás 
önmagukban is audiovizuális 
médiaszolgáltatást testesíthetnek meg, még 
akkor is, ha azokat a szerkesztői felelősség 
körébe nem tartozó videomegosztó 
platform keretében kínálják. Ilyen 
esetekben a szerkesztői felelősséget viselő 
szolgáltató dolga, hogy betartsa ennek az 
irányelvnek a rendelkezéseit.

(3) A 2010/13/EU irányelv hatályának 
csak azokra a szolgáltatásokra kellene 
kiterjednie, amelyek elsődleges célként 
műsorok szolgáltatása révén kívánnak 
tájékoztatni, szórakoztatni vagy tanítani. 
Az elsődleges cél követelményét tanácsos 
lenne abban az esetben is teljesítettnek 
tekinteni, ha a szolgáltatásnak olyan 
audiovizuális tartalma és formája van, 
amely a szolgáltató fő tevékenységétől 
elválasztható. Mivel a 
közösségimédiaplatform-szolgáltatások 
egyre nagyobb mértékben támaszkodnak 
az audiovizuális tartalmakra, ezért 
relevánsak a 2010/13/EU irányelv 
alkalmazásában, amennyiben olyan 
szolgáltatásokról van szó, amelyek 
megfelelnek a videómegosztó platform 
meghatározására vonatkozó 
kritériumoknak. Egy-egy szolgáltatás az 
audiovizuális kínálat és a fő tevékenység 
közötti kapcsolatok alapján minősül 
pusztán a fő tevékenység elválaszthatatlan 
kiegészítésének. Maguk a csatornák vagy a 
szolgáltató szerkesztői felelősségének 
körébe tartozó bármely egyéb 
audiovizuális szolgáltatás önmagukban is 
audiovizuális médiaszolgáltatást 
testesíthetnek meg, még akkor is, ha azokat 
videómegosztó platform keretében 
kínálják. Ilyen esetekben a szerkesztői 
felelősséget viselő szolgáltató dolga, hogy 
betartsa ennek az irányelvnek a 
rendelkezéseit. A pénzbeli tétre játszott 
szerencsejátékokat, beleértve a lottót, a 
fogadást, a szerencsejáték-szolgáltatások 
egyéb formáit, valamint az online 
játékokat és a keresőmotorokat továbbra 
is ki kell zárni a 2010/13/EU irányelv 
hatálya alól.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szerkesztői döntések egyik napról 
a másikra hozott döntések, amelyeket a 
programigazgatók vagy a főszerkesztők 
hoznak egy jóváhagyott programtábla 
keretében. A szerkesztői döntések 
meghozatalának a helye azon személyek 
szokásos munkavégzési helye, akik e 
döntéseket meghozzák.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az irányelv eredményes 
megvalósításának érdekében alapvető, 
hogy a tagállamok naprakész nyilvántartást 
vezessenek az audiovizuális média és a 
videomegosztó platformok joghatóságuk 
alá tartozó szolgáltatóiról, és ezeket a 
nyilvántartásokat rendszeresen megosszák 
illetékes független szabályozó 
hatóságaikkal és a Bizottsággal. Ezeknek a 
nyilvántartások tartalmazniuk kell a 
joghatóság alapjául szolgáló kritériumokra 
vonatkozó információt.

(4) Az irányelv eredményes 
megvalósításának érdekében alapvető, 
hogy a tagállamok naprakész, átlátható 
nyilvántartást vezessenek az audiovizuális 
média és a videómegosztó platformok 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatóiról, és 
ezeket a nyilvántartásokat rendszeresen 
megosszák illetékes független szabályozó 
hatóságaikkal és/vagy szerveikkel és a 
Bizottsággal. Ezeknek a 
nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell a 
joghatóság alapjául szolgáló kritériumokra 
vonatkozó információt.

(A módosítás „szabályozó hatóságokra 
és/vagy szervekre” vonatkozó része a teljes 
szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A joghatóság megállapításához a 
2010/13/EU irányelvben rögzített 
kritériumok fényében értékelni kell a 
tényállást. A tényállás ilyen értékelése 
egymásnak ellentmondó eredményekhez 
vezethet. A 2010/13/EU irányelv 3. és 4. 
cikke szerinti együttműködési eljárások 
alkalmazása során fontos, hogy a Bizottság 
megállapításait megbízható tényekre 
alapozhassa. Az Audiovizuális 
Médiaszolgáltatásokat Szabályozó 
Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) 
ezért tanácsos felhatalmazást kapnia arra, 
hogy a Bizottság kérése esetén a 
joghatóságról véleményt nyilvánítson.

(5) A joghatóság megállapításához a 
2010/13/EU irányelvben rögzített 
kritériumok fényében értékelni kell a 
tényállást. A tényállás ilyen értékelése 
egymásnak ellentmondó eredményekhez 
vezethet. A 2010/13/EU irányelv 2., 3. és 
4. cikkének alkalmazása során fontos, hogy 
a Bizottság megállapításait megbízható 
tényekre alapozhassa. Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások területén működő 
független szabályozó hatóságokból 
és/vagy szervekből álló Audiovizuális 
Médiaszolgáltatásokat Szabályozó 
Hatóságok Európai Csoportjának (ERGA) 
ezért tanácsos felhatalmazást kapnia arra, 
hogy a Bizottság kérése esetén a 
joghatóságról nem jogerős véleményt 
nyilvánítson. Fontos, hogy az ERGA és a 
kapcsolattartó bizottság tájékoztassák 
egymást és együttműködjenek a 
szabályozó hatóságokkal és/vagy 
szervekkel.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak címzett „Minőségi 
jogalkotással javítani az eredményeken – 
uniós program” c.31 közleményében 
hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai 
megoldások mérlegelése során mind a 
hatósági eszközöket, mind pedig a Jobb ön- 
és társszabályozás elvei és a közösségi 
gyakorlatok32 alapján jól kialakított nem 
hatósági eszközöket figyelembe fogja 
venni. Az irányelv által összehangolt 
területeken kidolgozott több kódex 
megszerkesztése is jónak bizonyult, 
összhangban áll a Jobb ön- és 
társszabályozás javításának elveivel. A 

(7) A Bizottság az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak címzett „Minőségi 
jogalkotással javítani az eredményeken – 
uniós program” c.31 közleményében 
hangsúlyozta, hogy a szakpolitikai 
megoldások mérlegelése során mind a 
hatósági eszközöket, mind pedig a Jobb ön- 
és társszabályozás elvei és a közösségi 
gyakorlatok32 alapján kialakított nem 
hatósági eszközöket figyelembe fogja 
venni. Az irányelv által összehangolt 
területeken kidolgozott több kódex 
megszerkesztése is jónak bizonyult, 
összhangban a jogalkotási intézkedésekhez 
hasznos további vagy kiegészítő eszközt 



PE624.106/ 7

HU

jogalkotási védőháló léte jelentős 
sikertényezőnek tekinthető az ön- vagy 
társszabályozás révén kialakított kódexek 
betartásának népszerűsítésében. Legalább 
ilyen fontos az is, hogy a kódexek konkrét 
célokat és célkitűzéseket határoznak meg, 
így lehetőséget kínálnak a kódexek által 
kitűzött célkitűzések rendszeres, átlátható 
és független nyomon követésre és 
értékelésére. Az arányosság fenntartására 
tekintettel alkalmazott fokozatos 
szankciókat általában a rendszer 
kikényszerítésének eredményes 
eszközeiként tartják nyilván. Az irányelv 
által összehangolt területeken elfogadott 
ön- és társszabályozó kódexekben tanácsos 
ezeket az elveket követni.

kínáló Jobb ön- és társszabályozás 
javításának elveivel. A jogalkotási 
védőháló léte jelentős sikertényezőnek 
tekinthető az ön- vagy társszabályozás 
révén kialakított kódexek betartásának 
népszerűsítésében. Legalább ilyen fontos 
az is, hogy a kódexek konkrét célokat és 
célkitűzéseket határoznak meg, így 
lehetőséget kínálnak a kódexek által 
kitűzött célkitűzések rendszeres, átlátható 
és független nyomon követésére és 
értékelésére. Az irányelv által összehangolt 
területeken elfogadott ön- és 
társszabályozó kódexekben tanácsos ezeket 
az elveket követni.

__________________ __________________
31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015)0215.
32 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/communities/better-self-and-co-
regulation

32 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/communities/better-self-and-co-
regulation

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A következetesség valamint a 
vállalkozások és a tagállami hatóságok 
biztonsága érdekében a „gyűlöletkeltés” 
fogalmát a megfelelő mértékben tanácsos 
összehangolni azzal a meghatározással, 
amely a Tanács 2008. november 28-án 
kelt, a rasszizmus és az idegengyűlölet 
egyes formái és megnyilvánulásai elleni, 
büntetőjogi eszközökkel történő 
küzdelemről szóló 2008/913/IB 
kerethatározatában szerepel, amely szerint 
a gyűlöletbeszéd „nyilvánosság előtt 
erőszakra vagy gyűlöletre uszítás”. Ennek 
magában kell foglalnia az erőszakra vagy 
gyűlöletre uszítás alapját adó okok 
összehangolt kezelését.

(8) A következetesség, valamint az 
uniós polgárok, a vállalkozások és a 
tagállami hatóságok jogbiztonsága 
érdekében a „gyűlöletkeltés” fogalmát 
tanácsos összehangolni azzal a 
meghatározással, amely a Tanács 2008. 
november 28-án kelt, a rasszizmus és az 
idegengyűlölet egyes formái és 
megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi 
eszközökkel történő küzdelemről szóló 
2008/913/IB kerethatározatában szerepel, 
amely szerint a gyűlöletbeszéd 
„nyilvánosság előtt erőszakra vagy 
gyűlöletre uszítás”. Az erőszakra vagy 
gyűlöletre uszítás alapját adó okokat ki kell 
egészíteni, összhangban az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának (a Charta) 21. 
cikkében foglalt okokkal.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ahhoz, hogy a polgárok képesek 
legyenek információkhoz hozzáférni, 
tájékozottan tudjanak választani, média-
összefüggéseket értékelni, valamint 
felhasználni, kritikusan értékelni és 
felelősen létrehozni audiovizuális 
tartalmakat, haladó médiaműveltséggel 
kell rendelkezniük. A médiaműveltség 
hozzájárulna ahhoz, hogy a polgárok 
megértsék a tartalom és a szolgáltatás 
jellegét, hasznosítva a kommunikációs 
technológiák által nyújtott lehetőségek 
teljes körét úgy, hogy hatékonyan és 
biztonságosan tudják használni a médiát. 
Nem helyénvaló, hogy a médiaműveltség 
az eszközökről és a technológiákról való 
tanulásra korlátozódjon, inkább arra kell 
irányulnia, hogy felvértezze az egyéneket 
az értékítéletek meghozatalához, az 
összetett realitások elemzéséhez, a 
vélemények és tények közötti 
különbségtételhez, valamint a 
gyűlöletbeszéd valamennyi formájának 
való ellenálláshoz szükséges kritikus 
gondolkodás készségével. A 
médiaműveltség fejlesztését kortól 
függetlenül minden polgárnak 
népszerűsíteni kell.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy a néző, így a 
szülő és a kiskorú is képes lehessen 
tájékozott döntést hozni arról, milyen 

(9) Annak érdekében, hogy a néző, 
különösen a szülő és a kiskorú is képes 
lehessen tájékozott döntést hozni arról, 



PE624.106/ 9

HU

tartalmat nézzen, az audiovizuális 
médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást 
kell nyújtania az olyan tartalomról, amely a 
kiskorú fizikai, szellemi vagy erkölcsi 
fejlődésére káros lehet. Ez például a 
tartalom megjelölésének olyan 
rendszerével lehetséges, amely utal a 
tartalom jellegére. A tartalom megjelölése 
előállítható szöveges, grafikus vagy 
akusztikus úton.

milyen tartalmat nézzen, az audiovizuális 
médiaszolgáltatónak elegendő tájékoztatást 
kell nyújtania különösen az olyan 
tartalomról, amely a kiskorú fizikai, 
szellemi vagy erkölcsi fejlődésére káros 
lehet. Ehhez hasonlóan a 
videómegosztóplatform-szolgáltatóknak is 
tájékoztatást kell nyújtaniuk, a 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 14. és 15. cikkében meghatározott 
korlátokon belül.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az audiovizuális tartalom 
elérhetőségének biztosítása szükségszerű 
követelmény az ENSZ fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló 
egyezményének végrehajtása keretében. A 
fogyatékossággal élőknek és az időseknek 
az Unió társadalmi és kulturális életében 
való részvételre és az abba történő 
integrációra való joga összekapcsolódik a 
hozzáférhető audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtásával. A 
tagállamoknak ezért késedelem nélkül 
megfelelő és arányos intézkedéseket kell 
hozniuk azt biztosítandó, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók aktívan törekedjenek 
arra, hogy tartalmat tegyenek 
hozzáférhetővé a látás- vagy 
hallássérültek számára. A 
hozzáférhetőségi követelményeket 
fokozatosan és folyamatosan kell 
teljesíteni, azoknak a gyakorlati és 
elkerülhetetlen akadályoknak a 
figyelembevétele mellett, amelyek 
megakadályozhatják a teljes 
hozzáférhetőséget, mint amilyenek 
például a valós időben közvetített 
műsorszámok vagy események. Ön- és 
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társszabályozás révén lehetővé kell tenni 
megfelelő hozzáféréssel kapcsolatos 
intézkedések kidolgozását. Az 
információkhoz való hozzáférés 
megkönnyítése és a hozzáférhetőségi 
kérdésekre vonatkozó panaszok kezelése 
érdekében a tagállamoknak létre kell 
hozniuk egy egyedüli kapcsolattartó 
pontot, amelyet teljes mértékben 
elérhetővé kell tenni online.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Nemzeti és nemzetközi szinten is 
léteznek bizonyos széles körben elismert 
táplálkozási iránymutatások, például a 
WHO Európai Regionális Irodájának 
tápanyagprofil-modellje, amelyek célja, 
hogy a gyermekeket célzó televíziós 
élelmiszer-reklámokkal összefüggésben a 
tápanyag-összetételük alapján 
megkülönböztessék az élelmiszereket. A 
tagállamokat tanácsos lenne annak 
biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és 
társszabályozó kódexek hatékonyan 
csökkentsék a kiskorúak és a gyermekek 
tekintetében a magas só-, cukor- vagy 
zsírtartalmú, illetve ezekkel a nemzeti vagy 
nemzetközi táplálkozástani 
iránymutatásoknak más okból nem 
megfelelő élelmiszerekre és italokra 
vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 
közleményeknek való kitettséget.

(10) A tagállamokat tanácsos lenne annak 
biztosítására ösztönözni, hogy az ön- és 
társszabályozás, többek között a 
magatartási kódexek hatékonyan 
hozzájáruljanak ahhoz a célkitűzéshez, 
hogy csökkentsék a gyermekek 
tekintetében a magas só-, cukor- vagy 
zsírtartalmú, illetve a nemzeti vagy 
nemzetközi táplálkozástani 
iránymutatásoknak más okból nem 
megfelelő élelmiszerekre és italokra 
vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 
közleményeknek való kitettséget. E 
célkitűzéshez az ön- és társszabályozásnak 
is hozzá kell járulnia, és ezeket szigorúan 
nyomon kell követni.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(10a) A tagállamoknak továbbá 
gondoskodniuk kell arról, hogy az ön- és 
társszabályozó magatartási kódexek célul 
tűzzék ki a kiskorúak és a gyermekek 
szerencsejátékokat népszerűsítő 
audiovizuális kereskedelmi 
közleményeknek való kitettsége hatékony 
csökkentését. Uniós és nemzeti szinten is 
léteznek bizonyos ön- és társszabályozó 
rendszerek, melyek célja a felelősségteljes 
szerencsejáték népszerűsítése, többek 
között az audiovizuális kereskedelmi 
közleményekben. Ezeket a rendszereket 
továbbra is ösztönözni kellene, különös 
tekintettel azokra a rendszerekre, amelyek 
célja annak biztosítása, hogy a 
szerencsejátékokra vonatkozó 
audiovizuális kereskedelmi közlemények a 
felelős használatra vonatkozó üzenettel 
egészüljenek ki.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy az Unióban 
elháruljanak a határokon átívelő 
szolgáltatások szabad forgalma elől az 
akadályok, gondoskodni kell különösen a 
fogyasztók és a közegészség védelmét 
célzó ön- és társszabályozó intézkedések 
eredményességéről. A jól érvényesített és 
nyomon követett uniós szintű magatartási 
kódexek jó eszköznek bizonyulhatnak egy 
következetesebb és eredményesebb 
megközelítés biztosításához.

(12) Annak érdekében, hogy az Unióban 
elháruljanak a határokon átívelő 
szolgáltatások szabad forgalma elől az 
akadályok, gondoskodni kell különösen a 
fogyasztók és a közegészség védelmét 
célzó ön- és társszabályozó intézkedések 
eredményességéről.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Átalakult a televíziós 
műsorszolgáltatás piaca, és az 
audiovizuális kereskedelmi közlemények 
területén nagyobb rugalmasságra van 
szükség, különös tekintettel a lineáris 
audiovizuális szolgáltatások, a 
termékmegjelenítés és a szponzorálás 
területén érvényes mennyiségi 
szabályokra. Az új, például reklámot nem 
tartalmazó szolgáltatások megjelenése 
folytán az alternatív kínálatra könnyen 
átállni képes nézők nagyobb választékkal 
szembesülnek.

(13) Átalakult az audiovizuális 
médiaszolgáltatások piaca, és nagyobb 
egyértelműségre, valamint nagyobb 
rugalmasságra van szükség az 
audiovizuális kereskedelmi közlemények, a 
szponzorálás és a termékmegjelenítés 
terén az egyenlőbb versenyfeltételek 
biztosításához. Az új, például reklámot 
nem tartalmazó szolgáltatások megjelenése 
folytán az alternatív kínálatra könnyen 
átállni képes nézők nagyobb választékkal 
szembesülnek.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Ezen irányelv eredményességének 
biztosítása érdekében – különösen a 
médiaszolgáltató szerkesztői felelőssége 
tekintetében – védelmezni kell a 
műsorszámok és szolgáltatások 
integritását. Engedélyezni kell a 
programok bemutatását és a 
szolgáltatásokat érintő olyan változásokat, 
amelyeket a szolgáltatás igénybe vevője 
maga kezdeményezett.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások, ezen belül az 
audiovizuális kereskedelmi közlemények 
tekintetében a nézettség független 
mérésére van szükség, hogy megfelelő és 
átlátható információkat biztosítsanak az 
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audiovizuális médiaszolgáltatóknak és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak és/vagy 
szerveknek.

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés azt kívánja hangsúlyozni, hogy a mennyiségi szabályok mérése 
– például az európai alkotások kvótái tekintetében – független méréseket tesz szükségessé 
annak biztosítása érdekében, hogy az adatok pontosak, a rendelkezések pedig észszerűek 
legyenek.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az audiovizuális 
médiaszolgáltatások, műsorszámok 
finanszírozásának lényeges eszköze egy 
jogi vagy természetes személy nevének, 
védjegyének, arculatának, 
tevékenységeinek vagy termékeinek 
népszerűsítésével járó szponzorálás. 
Ahhoz, hogy maga a szponzorálás a 
reklámozók és az audiovizuális 
médiaszolgáltatók szempontjából értékes 
reklámozási technikának minősüljön, a 
támogatói közleményekben népszerűsítő 
céllal a támogató termékére vagy 
szolgáltatására vonatkozó utalások 
jelennek meg, amelyek azonban 
közvetlenül nem ösztönöznek az adott 
termék megvásárlására vagy szolgáltatás 
igénybevételére. A támogatói 
közleményekben továbbra is világosan 
tájékoztatni kell a nézőt a szponzori 
szerződés létezéséről. A támogatott 
programok tartalmát tilos az audiovizuális 
médiaszolgáltató szerkesztői 
függetlenségét kikezdő módon 
befolyásolni.

(14) A szponzorálás az audiovizuális 
tartalmak finanszírozásának lényeges 
eszköze. A támogatói közleményekben 
továbbra is világosan tájékoztatni kell a 
nézőt a szponzori szerződés létezéséről. A 
támogatott tartalmat tilos a szolgáltató 
szerkesztői függetlenségét kikezdő módon 
befolyásolni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
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15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A termékmegjelenítés 
liberalizációjával nem sikerült az 
audiovizuális kereskedelmi közlemények e 
formájának terjedését az elvárt mértékben 
elérni. Különösen a termékmegjelenítés 
néhány kivételtől eltekintve érvényes 
általános tilalma az, amivel nem sikerült 
jogbiztonságot teremteni az audiovizuális 
médiaszolgáltatók számára. Ezért minden 
audiovizuális médiaszolgáltatásban, 
kivételekkel ugyan, de engedélyezni kell a 
termékmegjelenítést.

(15) A termékmegjelenítés 
liberalizációjával nem sikerült az 
audiovizuális kereskedelmi közlemények e 
formájának terjedését az elvárt mértékben 
elérni. Különösen a termékmegjelenítés 
néhány kivételtől eltekintve érvényes 
általános tilalma az, amivel nem sikerült 
jogbiztonságot teremteni az audiovizuális 
médiaszolgáltatók számára. Ezért minden 
audiovizuális médiaszolgáltatásban és 
videómegosztóplatform-szolgáltatásban, 
kivételekkel ugyan, de engedélyezni kell a 
termékmegjelenítést, mivel kiegészítő 
bevételt jelenthet az audiovizuális 
médiaszolgáltatóknak.

Indokolás

Szükség van arra, hogy a felhasználó által előállított videók beillesztése tükröződjön az 
audiovizuális médiaszolgáltatások keretében a termékmegjelenítési szabályokban.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A médiaszolgáltatók szerkesztői 
felelősségének és az audiovizuális 
értékteremtési lánc védelme érdekében 
elengedhetetlen, hogy biztosítsák a 
médiaszolgáltatók műsorainak és 
szolgáltatásainak integritását. A 
műsorokat és szolgáltatásokat teljes 
terjedelmében, változtatás és megszakítás 
nélkül kell közvetíteni. A műsorok és 
szolgáltatások a médiaszolgáltató 
hozzájárulása nélkül nem módosíthatók.

Indokolás

A médiaszolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik felek nem módosíthatják a műsorokat és 
szolgáltatásokat.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A termékmegjelenítést nem tanácsos 
megengedni hírműsorokban, aktuális 
témákkal foglalkozó műsorokban, 
fogyasztói ügyekkel foglalkozó 
műsorokban, vallási műsorokban, illetve 
azokban a műsorokban, amelyeknek 
jelentős gyermekközönsége van. 
Bizonyítékok vannak arra ugyanis, hogy a 
termékmegjelenítés és a beágyazott reklám 
befolyásolhatja a gyermek viselkedését, 
mert a gyermek gyakran képtelen 
felismerni a kereskedelmi tartalmat. Ezért 
szükséges a termékmegjelenítés tilalmát 
fenntartani olyan műsorokban, 
amelyeknek jelentős gyermekközönsége 
van. A fogyasztói ügyekkel foglalkozó 
műsorok a fogyasztónak adnak tanácsot, 
illetve termékek, szolgáltatások 
vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen 
műsorok tartalmazhatnának 
termékmegjelenítést, az a tőlük a termék 
vagy a szolgáltatás őszinte és valós 
ismertetését váró néző szemében elmosná a 
különbséget a reklám és a szerkesztett 
tartalom között.

(16) A termékmegjelenítést nem tanácsos 
megengedni hírműsorokban, aktuális 
témákkal foglalkozó műsorokban, 
fogyasztói ügyekkel foglalkozó 
műsorokban, vallási műsorokban, illetve a 
gyermekműsorokban és az elsősorban a 
gyermekközönséget megcélzó 
tartalmakban. Bizonyítékok vannak arra 
ugyanis, hogy a termékmegjelenítés és a 
beágyazott reklám befolyásolhatja a 
gyermek viselkedését, mert a gyermek 
gyakran képtelen felismerni a kereskedelmi 
tartalmat. Ezért szükséges a 
termékmegjelenítés tilalmát fenntartani a 
gyermekműsorokban és az elsősorban a 
gyermekközönséget megcélzó 
tartalmakban. A fogyasztói ügyekkel 
foglalkozó műsorok a fogyasztónak adnak 
tanácsot, illetve termékek, szolgáltatások 
vásárlásáról adnak áttekintést. Ha az ilyen 
műsorok tartalmazhatnának 
termékmegjelenítést, az a tőlük a termék 
vagy a szolgáltatás őszinte és valós 
ismertetését váró néző szemében elmosná a 
különbséget a reklám és a szerkesztett 
tartalom között.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Gyakorlatban nehezen 
alkalmazhatónak bizonyult az a szabály, 
hogy a termék nem kaphat indokolatlanul 
nagy hangsúlyt. Ráadásul a 
termékmegjelenítés terjedését is gátolja, 
mert ez utóbbi alapjában véve csak akkor 
képes értéket teremteni, ha az expozíció 
valamilyen szinten hangsúlyos. A 
termékmegjelenítést tartalmazó 

törölve
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műsoroknak tehát arra kell törekedniük, 
hogy világosan tájékoztassák a nézőt a 
termékmegjelenítés tényéről, és arról is 
gondoskodniuk kell, hogy az audiovizuális 
médiaszolgáltató szerkesztői függetlensége 
ne csorbuljon.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ugyan az irányelv nem növeli a 
megengedett reklámidő teljes mennyiségét 
a 7:00 órától a 23:00 óráig terjedő 
időszakban, a műsorszolgáltatók számára 
fontos a nagyobb rugalmasság és az, hogy 
a reklámozói kereslet és a nézőforgalom 
maximalizálása érdekében saját maguk 
tudják eldönteni, mikor jelenítik meg a 
reklámot. Az óránkénti korlátot ezért 
érdemes eltörölni, és tanácsos inkább napi 
20% százalékos reklámkorlátot bevezetni a 
7:00 és 23:00 óra közötti időszakra.

(19) A műsorszolgáltatók számára fontos 
a nagyobb rugalmasság és az, hogy a 
reklámozói kereslet és a nézőforgalom 
maximalizálása érdekében saját maguk 
tudják eldönteni, mikor jelenítik meg a 
reklámot. Az óránkénti korlátot ezért 
érdemes eltörölni, és tanácsos inkább napi 
20%-os reklámkorlátot bevezetni. 
Ugyanakkor e tekintetben fenn kell 
tartani a fogyasztóvédelem megfelelő 
szintjét is, mivel a rugalmasság ahhoz 
vezethet, hogy a nézők főműsoridőben 
túlzott mennyiségű reklámnak vannak 
kitéve. Ennek érdekében főműsoridőben 
egyedi korlátokat kell alkalmazni.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Számos műsorszolgáltató nagyobb 
médiacsoport tagjaként nem csak a saját 
műsoraival és a közvetlenül e műsorokból 
eredő kiegészítő termékekkel 
kapcsolatosan tesz bejelentéseket, hanem 
az ugyanazon médiacsoporthoz tartozó 
más gazdálkodó egységek műsoraira 
vonatkozóan is. A műsorszolgáltatóknak az 
ugyanazon médiacsoporthoz tartozó más 
gazdálkodó egységek műsorairól szóló 
bejelentéseire fenntartott adásidőt nem 
tanácsos beleszámítani a reklámra és 

(20) Számos műsorszolgáltató nagyobb 
műsorszolgáltató csoport tagjaként nem 
csak a saját műsoraival és a közvetlenül e 
műsorokból eredő kiegészítő termékekkel 
és audiovizuális médiaszolgáltatásokkal 
kapcsolatosan tesz bejelentéseket, hanem 
az ugyanazon műsorszolgáltató csoporthoz 
tartozó más gazdálkodó egységek 
műsoraira, termékeire és szolgáltatásaira 
vonatkozóan is. A műsorszolgáltatóknak az 
ugyanazon műsorszolgáltató csoporthoz 
tartozó más gazdálkodó egységek 
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televíziós vásárlásra naponta engedélyezett 
maximális adásidőbe.

műsorairól szóló bejelentéseire fenntartott 
adásidőt nem tanácsos beleszámítani a 
reklámra és televíziós vásárlásra naponta 
engedélyezett maximális adásidőbe.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóknak ösztönözniük kell az 
európai alkotások gyártását és 
forgalmazását azzal, hogy katalógusaikban 
biztosítják az ilyen művek arányának egy 
minimumát, és megfelelő hangsúlyt 
helyeznek azokra.

(21) A lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóknak ösztönözniük kell az 
európai alkotások gyártását és 
forgalmazását azzal, hogy katalógusaikban 
biztosítják az ilyen művek arányának egy 
minimumát, és megfelelő hangsúlyt 
helyeznek azokra. Ez lehetővé teszi a 
lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatások felhasználói számára, 
hogy könnyen felfedezzék és kikeressék az 
európai alkotásokat, egyúttal elősegíti a 
kulturális sokszínűséget. Ennek 
érdekében a jogosultak számára lehetővé 
kell tenni, hogy az európai alkotásnak 
minősülő audiovizuális tartalmakat ilyen 
tartalomként címkézzék meg 
metaadataikban, és bocsássák azokat a 
szolgáltatók rendelkezésére.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A tagállamoknak képeseknek kell 
lenniük arra, hogy a területükön 
letelepedett azon szolgáltatók számára, 
akik lekérhető szolgáltatásokat nyújtanak, 
pénzügyi kötelezettségeket írhassanak elő 
az európai alkotásokba irányuló 
befektetések megfelelő szintjének 
biztosítása érdekében. E kötelezettségek 
teljesítése az európai alkotások gyártásához 
való közvetlen hozzájárulásnak és ilyen 

(22) A tagállamoknak képeseknek kell 
lenniük arra, hogy a joghatóságuk alá 
tartozó azon szolgáltatók számára, akik 
lekérhető szolgáltatásokat nyújtanak, 
pénzügyi kötelezettségeket írhassanak elő 
az európai alkotásokba irányuló 
befektetések megfelelő szintjének 
biztosítása érdekében. E kötelezettségek 
teljesítése az európai alkotások gyártásához 
való közvetlen hozzájárulásnak és ilyen 
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alkotásokra vonatkozó jogok 
megszerzésének a formájában történhet. A 
tagállamok pénzalapba befizetendő 
lefölözést is kivethetnének, amelynek 
alapja azoknak a lekérhető 
szolgáltatásoknak a bevétele, amelyeket 
területükön nyújtanak, vagy amelyek 
célzottan a területükre irányulnak. A 
pénzügyi kötelezettségek és a tagállamok 
eltérő kultúrpolitikája közötti közvetlen 
kapcsolatra tekintettel az irányelv 
egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak 
akkor is jogában áll a lekérhető 
szolgáltatásokat nyújtók számára ilyen 
pénzügyi kötelezettséget előírni, ha ezek 
székhelye egy másik tagállamban található, 
de szolgáltatásaikkal az adott tagállam 
területét célozzák meg. Ebben az esetben a 
pénzügyi kötelezettségek csak az adott 
tagállam közönségétől befolyt árbevételre 
kell kivetni.

alkotásokra vonatkozó jogok 
megszerzésének a formájában történhet. A 
tagállamok pénzalapba befizetendő 
lefölözést is kivethetnének, amelynek 
alapja azoknak a lekérhető 
szolgáltatásoknak a bevétele, amelyeket 
területükön nyújtanak, vagy amelyek 
célzottan a területükre irányulnak. A 
pénzügyi kötelezettségek és a tagállamok 
eltérő kultúrpolitikája közötti közvetlen 
kapcsolatra tekintettel az irányelv 
egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak 
akkor is jogában áll a lekérhető 
szolgáltatásokat nyújtók számára ilyen 
pénzügyi kötelezettséget előírni, ha ezek 
székhelye egy másik tagállamban található, 
de szolgáltatásaikkal az adott tagállam 
területét célozzák meg. Ebben az esetben a 
pénzügyi kötelezettségeket csak a 
lekérhető szolgáltatások után az adott 
tagállam közönségétől befolyt árbevételre 
kell kivetni. Amennyiben a szolgáltató 
székhelye szerinti tagállam pénzügyi 
hozzájárulást ír elő, figyelembe kell 
vennie a megcélzott tagállam által kivetett 
valamennyi pénzügyi hozzájárulást..

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Különösen azokkal a videomegosztó 
platformokkal kapcsolatosan jelentkeznek 
új kihívások, amelyeknek a felhasználói, 
különösen a kiskorúak egyre több 
audiovizuális tartalmat tekintenek meg. 
Ebben az összefüggésben a videomegosztó 
platformon tárolt káros tartalom és 
gyűlöletbeszéd egyre inkább aggodalomra 
ad okot. A kiskorúaknak a káros 
tartalomtól és az összes polgárnak az 
erőszakra és a gyűlöletre való uszítástól 
való védelme érdekében ezekre az ügyekre 
nézve arányos szabályokat szükséges 

(26) Különösen azokkal a videómegosztó 
platformokkal kapcsolatosan jelentkeznek 
új kihívások, amelyeknek a felhasználói, 
különösen a kiskorúak egyre több 
audiovizuális tartalmat tekintenek meg. A 
videómegosztó platformon tárolt 
jogellenes, káros, rasszista és 
idegengyűlölő tartalom és gyűlöletbeszéd 
egyre inkább aggodalomra ad okot. 
Ezenfelül az ilyen tartalmak – gyakran 
szubjektív megítélésen alapuló – 
eltávolítása alááshatja a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
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alkotni. szabadságát. Ebben az összefüggésben a 
kiskorúaknak a videómegosztó 
platformokon tárolt káros tartalomtól és az 
összes polgárnak az erőszakra és gyűlöletre 
való uszítástól való védelme, valamint a 
felhasználók alapvető jogainak védelme és 
szavatolása érdekében ezekre az ügyekre 
nézve közös és arányos szabályokat 
szükséges alkotni. Ezeknek a 
szabályoknak részletesebben meg kell 
határozniuk uniós szinten a „káros 
tartalom” és „az erőszakra és a gyűlöletre 
való uszítás” jellemzőit, figyelembe véve 
az ilyen tartalmak szándékát és hatását. A 
tagállamok vagy a Bizottság által 
végrehajtott vagy elfogadott ön- és 
társszabályozó intézkedéseknek 
maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában, és 
különösen annak 52. cikkében foglalt 
jogokat, szabadságokat és elveket. A 
szabályozó hatóságoknak és/vagy 
testületeknek ebben a tekintetben 
tényleges végrehajtási jogkörökkel kell 
rendelkezniük.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az (EU) 2017/XXX irányelvben 
[illessze be a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló irányelvre történő 
utalást annak közzétételét követően és 
frissítse a cikk számát] a terrorista 
bűncselekmény elkövetésére való 
nyilvános izgatás a terrorista 
tevékenységekhez kapcsolódó 
bűncselekményként kerül 
meghatározásra, és bűncselekményként 
büntetendő. A tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy azonnal eltávolításra 
kerüljön a terrorista bűncselekmény 
elkövetésére való nyilvános izgatásnak 
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minősülő tartalom.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Ami a videomegosztó platformokon 
megvalósuló kereskedelmi közleményeket 
illeti, ezek egyébként már az Európai 
Parlament és a Tanács 2005/29/EK 
irányelvének hatálya alá tartoznak, amely 
tiltja a vállalkozások és a fogyasztók 
közötti igazságtalan kereskedelmi 
gyakorlatot, például az információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokban megjelenő félrevezető és 
az erőszakos gyakorlatokat. A 
videomegosztó platformon dohányról és a 
kapcsolódó termékekről megjelenő 
kereskedelmi közleményekre nézve a 
jelenleg hatályos tiltásokról az Európai 
Parlament és a Tanács 2003/33/EK 
irányelve rendelkezik, míg az e-cigarettára 
és az utántöltő flakonra vonatkozó 
tiltásokat az Európai Parlament és a Tanács 
2014/40/EK irányelve rögzíti, e két 
irányelv gondoskodik tehát a fogyasztók 
megfelelő védelméről. Ezért az ebben az 
irányelvben lefektetett intézkedések 
kiegészítik a 2005/29/EK, a 2003/33/EK és 
a 2014/40/EU irányelv szabályait.

(27) Ami a videomegosztó platformokon 
megvalósuló kereskedelmi közleményeket 
illeti, ezek egyébként már az Európai 
Parlament és a Tanács 2005/29/EK 
irányelvének hatálya alá tartoznak, amely 
tiltja a vállalkozások és a fogyasztók 
közötti igazságtalan kereskedelmi 
gyakorlatot, például az információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokban megjelenő félrevezető és 
az erőszakos gyakorlatokat. A 
videómegosztó platformon dohányról és a 
kapcsolódó termékekről megjelenő 
kereskedelmi közleményekre nézve a 
jelenleg hatályos tiltásokról az Európai 
Parlament és a Tanács 2003/33/EK 
irányelve rendelkezik, míg az e-cigarettára 
és az utántöltő flakonra vonatkozó 
tiltásokat az Európai Parlament és a Tanács 
2014/40/EK irányelve rögzíti, e két 
irányelv gondoskodik tehát a fogyasztók 
megfelelő védelméről, és minden 
audiovizuális médiaszolgáltatás esetében 
alkalmaznia kell azokat. Ezért az ebben az 
irányelvben lefektetett intézkedések 
kiegészítik a 2005/29/EK, a 2003/33/EK és 
a 2014/40/EU irányelv szabályait, és közös, 
egyenlő versenyfeltételeket alakítanak ki 
az audiovizuális médiaszolgáltatásokra, 
videomegosztó platformokra és a 
felhasználók által előállított videókra 
vonatkozóan.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A videomegosztó platformokon 
tárolt tartalom jelentős hányada immár a 
platform szolgáltatójának szerkesztői 
felelőssége alá tartozik. Csakhogy ezek a 
szolgáltatók a tartalmat, nevezetesen a 
műsorszámokat vagy a felhasználók által 
előállított videókat, rendszerint többek 
között automatikus eszközökkel vagy 
algoritmusokkal szervezik. Ezért ezeknek a 
szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, 
hogy megfelelő intézkedésekkel 
gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak 
esetében olyan tartalommal szemben, 
amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi 
fejlődésüket károsíthatja, általában a 
polgárokat pedig részesítsék védelemben 
az olyan tartalommal szemben, amely a 
nem, faj, bőrszín, vallás, származás illetve 
nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján 
meghatározott személyek csoportjával 
vagy ilyen csoport valamely tagjával 
szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

(28) A videomegosztó vagy 
közösségimédia-platformokon tárolt 
tartalom bizonyos része nem tartozik a 
platform szolgáltatójának szerkesztői 
felelőssége alá. Azonban a szolgáltatók a 
tartalmat, nevezetesen a műsorszámokat 
vagy a felhasználók által előállított 
videókat, rendszerint többek között 
automatikus eszközökkel vagy 
algoritmusokkal szervezik. Ezért ezeknek a 
szolgáltatóknak tanácsos lenne előírni, 
hogy megfelelő intézkedésekkel 
gondoskodjanak a védelemről a kiskorúak 
esetében olyan tartalommal szemben, 
amely fizikai, szellemi vagy erkölcsi 
fejlődésüket károsíthatja, általában a 
polgárokat pedig részesítsék védelemben 
az olyan tartalommal szemben, amely 
terrorizmusra, illetve a faj, bőrszín, az 
etnikai vagy társadalmi származás, 
genetikai tulajdonságok, nyelv, vallás 
vagy meggyőződés, politikai vagy bármely 
más vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyoni helyzet, születés, 
fogyatékosság, életkor, nem, nemi 
identitás és annak kifejezése, szexuális 
irányultság, tartózkodási státusz vagy 
egészségi állapot alapján meghatározott 
személyek csoportjával vagy ilyen csoport 
valamely tagjával szemben erőszakra vagy 
gyűlöletre uszít. Ezen típusok 
felsorolásának célja, hogy tovább 
egyértelműsítse a „nyilvánosság előtt 
erőszakra vagy gyűlöletre uszítás” 
fogalmát, ugyanakkor önmagában nem 
szolgálhat alapul az audiovizuális 
tartalom hozzáférhetővé tételének 
korlátozására.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Tekintettel annak a viszonynak a (29) Tekintettel a kapcsolat jellegére, 
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jellegére, amely a szolgáltatót a 
videomegosztó platformon tárolt 
tartalomhoz fűzi, ezek a megfelelő 
intézkedések inkább a tartalom 
szervezésére, semmint magára a tartalomra 
irányuljanak. Az irányelvben ezzel 
kapcsolatosan rögzített előírásokat ezért 
úgy tanácsos alkalmazni, hogy az Európai 
Parlament és a Tanács 2000/31/EK 
irányelve34 14. cikkének rendelkezései ne 
sérüljenek, hiszen abban az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 
nyújtó egyes szolgáltatók felmentést 
kapnak a felelősség alól az általuk tárolt 
illegális információt illetően. A 
2000/31/EK 14. cikkének hatálya alá 
tartozó szolgáltatások nyújtása során a fenti 
előírásokat úgy kell alkalmazni, hogy az 
irányelv 15. cikkének a rendelkezése se 
sérüljenek, amely kizárja az ilyen 
információ figyelemmel kísérésének illetve 
az illegális tevékenységre utaló tények 
vagy körülmények aktív felderítésének 
általános kötelezettségét, ami azonban nem 
vonatkozik az egyedi esetek figyelemmel 
kísérésének kötelezettségére, és nem 
vonatkozik konkrétan a nemzeti 
hatóságoknak a nemzeti jogszabályok 
alapján kiadott utasításaira sem.

amely a szolgáltatót a videomegosztó 
platformon tárolt tartalomhoz fűzi, ezek a 
megfelelő intézkedések inkább a tartalom 
szervezésére, semmint magára a tartalomra 
irányuljanak. Az irányelvben ezzel 
kapcsolatosan rögzített előírásokat ezért 
úgy tanácsos alkalmazni, hogy az Európai 
Parlament és a Tanács 2000/31/EK 
irányelve34 14. cikkének rendelkezései ne 
sérüljenek, hiszen abban az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 
nyújtó egyes szolgáltatók felmentést 
kapnak a felelősség alól az általuk tárolt 
illegális információt illetően. A 
2000/31/EK 14. cikkének hatálya alá 
tartozó szolgáltatások nyújtása során a fenti 
előírásokat úgy kell alkalmazni, hogy az 
irányelv 15. cikkének a rendelkezése se 
sérüljenek, amely kizárja az ilyen 
információ figyelemmel kísérésének illetve 
az illegális tevékenységre utaló tények 
vagy körülmények aktív felderítésének 
általános kötelezettségét, ami azonban nem 
vonatkozik az egyedi esetek figyelemmel 
kísérésének kötelezettségére, és nem 
vonatkozik konkrétan a nemzeti 
hatóságoknak a nemzeti jogszabályok 
alapján kiadott utasításaira sem.

__________________ __________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 
június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső 
piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (HL L 178., 2000.07.17., 
1. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 
belső piacon az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi 
vonatkozásairól (HL L 178., 2000.07.17., 
1. o.).

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az irányelv szerinti megfelelő 
intézkedések végrehajtása során az a helyes 
eljárás, ha a lehető legnagyobb mértékben 
bevonjuk a videomegosztó platformok 

(30) Az irányelv szerinti megfelelő 
intézkedések végrehajtása során az a helyes 
eljárás, ha a lehető legnagyobb mértékben 
bevonjuk a videomegosztó platformok 



PE624.106/ 23

HU

szolgáltatóit. Ennek érdekében érdemes 
ösztönözni a társszabályozást. Annak 
érdekében, hogy ehhez a témához az EU 
teljes területén világos és következetes 
legyen a hozzáállás, a tagállamokat nem 
tanácsos feljogosítani arra, hogy a 
videomegosztó platformok szolgáltatóinak 
az irányelvben rendelteknél szigorúbb 
intézkedések megtételét írják elő a 
kiskorúaknak a káros tartalomtól és az 
összes polgárnak az erőszakra és a 
gyűlöletre való uszítástól való védelme 
érdekében. Ugyanakkor továbbra is legyen 
lehetősége a tagállamoknak ilyen 
szigorúbb intézkedéseket foganatosítani 
olyan esetben, ha a tartalom illegális, ekkor 
azonban kötelesek betartani a 2000/31/EK 
irányelv 14. és 15. cikke rendelkezéseit, és 
legyen lehetőségük a tartalommal 
kapcsolatosan eljárni a 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
elosztó honlapokkal szemben annak 
megfelelően, ahogy azt Európai Parlament 
és a Tanács a 2011/93/EU irányelvének35 
25. cikke előírja és engedélyezi. Emellett a 
videomegosztó platformok szolgáltatóinak 
legyen lehetősége továbbra is önkéntes 
alapon szigorúbb intézkedéseket 
foganatosítani.

szolgáltatóit. Ennek érdekében érdemes 
ösztönözni az önszabályozást és a 
társszabályozást. Továbbra is lehetővé kell 
tenni a tagállamok számára, hogy 
szigorúbb intézkedéseket foganatosítsanak 
olyan esetben, ha a tartalom illegális, ekkor 
azonban kötelesek betartani a 2000/31/EK 
irányelv 14. és 15. cikke rendelkezéseit, és 
legyen lehetőségük a tartalommal 
kapcsolatosan eljárni a 
gyermekpornográfiát tartalmazó vagy 
elosztó honlapokkal szemben annak 
megfelelően, ahogy azt Európai Parlament 
és a Tanács a 2011/93/EU irányelvének35 
25. cikke előírja és engedélyezi. Emellett a 
videomegosztó platformok szolgáltatóinak 
legyen lehetősége továbbra is önkéntes 
alapon az uniós joggal  összhangban 
szigorúbb intézkedéseket foganatosítani, 
tiszteletben tartva a véleménynyilvánítás 
és a tájékozódás szabadságát, valamint a 
médiapluralizmust.

__________________ __________________
35 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 
december 13-i 2011/93/EU irányelve a 
gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról  HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/93/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 
2011.12.17., 1. o.).

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az irányelv hatálya alá tartozó 
videomegosztó platformok szolgáltatói a 

(32) Az irányelv hatálya alá tartozó 
videomegosztó platformok szolgáltatói a 
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2000/31/EK irányelv 2. cikk (a) pontjában 
meghatározott információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokat nyújtják. 
Ezekre a szolgáltatókra emiatt kiterjednek 
azok a szabályok, amelyeket ugyanannak 
az irányelvnek a 3. cikke rögzít a belső 
piacról, amennyiben a szolgáltató 
székhelye valamelyik tagállamban van, A 
kiskorúak és a polgárok védelmét biztosító 
intézkedések eredményességének 
megóvása és az egyenlő versenyfeltételek 
lehetőség szerinti legnagyobb mérvű 
biztosítása érdekében helyénvaló 
gondoskodni arról, hogy a tagállamokban 
székhellyel nem rendelkező videomegosztó 
platformok szolgáltatóira is ugyanazok a 
szabályok legyenek érvényesek, mint 
amelyeket ez az irányelv rögzít, 
amennyiben ezeknek a szolgáltatóknak van 
tagállamokban székhellyel rendelkező 
anya- vagy leányvállalata vagy olyan 
csoporthoz, jogalanyhoz tartoznak 
amelynek van valamelyik tagállamban 
székhelye. Ennek érdekében intézkedni 
kell annak meghatározására, hogy 
vélelmezhetően melyik tagállamban van e 
szolgáltatók székhelye. Az itt és a 
2000/31/EK irányelvben a székhelyre 
vonatkozóan rögzített szabályokat 
alkalmazva a Bizottság kapjon 
tájékoztatást minden tagállamtól a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatókról.

2000/31/EK irányelv 2. cikk (a) pontjában 
meghatározott információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokat nyújtják és 
általában tárhelyszolgáltatásokat 
biztosítanak az irányelv 14. cikkének 
megfelelően. Ezekre a szolgáltatókra 
emiatt kiterjednek azok a szabályok, 
amelyeket ugyanannak az irányelvnek a 3. 
cikke rögzít a belső piacról, amennyiben a 
szolgáltató székhelye valamelyik 
tagállamban van, A kiskorúak és a 
polgárok védelmét biztosító intézkedések 
eredményességének megóvása és az 
egyenlő versenyfeltételek lehetőség szerinti 
legnagyobb mérvű biztosítása érdekében 
helyénvaló gondoskodni arról, hogy a 
tagállamokban székhellyel nem rendelkező 
videómegosztó platformok szolgáltatóira is 
ugyanazok a szabályok legyenek 
érvényesek, mint amelyeket ez az irányelv 
rögzít, amennyiben ezeknek a 
szolgáltatóknak van tagállamokban 
székhellyel rendelkező anya- vagy 
leányvállalata vagy olyan csoporthoz, 
jogalanyhoz tartoznak amelynek van 
valamelyik tagállamban székhelye. Ennek 
érdekében intézkedni kell annak 
meghatározására, hogy vélelmezhetően 
melyik tagállamban van e szolgáltatók 
székhelye. Tekintettel a videómegosztó 
platformok és a közösségi média széles 
közönségére, helyénvaló, hogy az ilyen 
platform felett joghatósággal bíró 
tagállam a szóban forgó platformok 
szabályozását illetően együttműködjön a 
többi érintett tagállammal. Az itt és a 
2000/31/EK irányelvben a székhelyre 
vonatkozóan rögzített szabályokat 
alkalmazva a Bizottság kapjon 
tájékoztatást minden tagállamtól a 
joghatóságuk alá tartozó szolgáltatókról. E 
tekintetben a „videómegosztóplatform-
szolgáltató” a fogalom legszélesebben vett 
jelentése szerint értelmezendő, és kiterjed 
az audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
továbbító lineáris szolgáltatások 
szolgáltatóira és platformjaira is, a 
továbbításhoz felhasznált műszaki 
eszközöktől függetlenül (kábel, műhold 
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vagy internet).

Indokolás

A videómegosztó platformok és a közösségi média az egész Unióban lévő közönségnek 
szólhat, de ezek felett csak az a tagállam rendelkezik joghatósággal, amelyben a platform 
letelepedettnek minősül. Ezért a digitális egységes piac zavartalan működésének és az európai 
polgárok tényleges védelmének garantálása érdekében a tagállamoknak hatékonyan együtt 
kell működniük e platformok szabályozása terén.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamok szabályozó hatóságai 
csak akkor érhetik el a strukturális 
függetlenség megfelelő szintjét, ha külön 
jogalanyként létesültek. A tagállamoknak 
tehát biztosítaniuk kell a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak mind a 
kormánytól és közjogi intézményektől, 
mind pedig az ágazattól való 
függetlenségét, azok határozatai 
pártatlanságának biztosítása érdekében. A 
függetlenség e követelménye nem érinti azt 
a lehetőséget, hogy a tagállamok 
különböző szektorok – így az audiovizuális 
és a telekommunikációs ágazat – átfogó 
felügyeletét végző szabályozó szerveket 
hozzanak létre. A nemzeti szabályozó 
hatóságok számára a feladataik ellátásához 
meg kell adni a szükséges végrehajtási 
jogköröket és erőforrásokat a személyi 
állomány, a szakértelem és a pénzügyi 
eszközök tekintetében. Az ezen irányelv 
értelmében létrehozott nemzeti szabályozó 
hatóságok tevékenységeinek biztosítaniuk 
kell a média pluralizmusa, a kulturális 
sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső 
piac és a tisztességes verseny ösztönzése 
céljainak tiszteletben tartását.

(33) A tagállamoknak tehát biztosítaniuk 
kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és/vagy szerveknek mind a kormánytól és 
közjogi intézményektől, mind pedig az 
ágazattól való függetlenségét, azok 
határozatai pártatlanságának biztosítása 
érdekében. A függetlenség e követelménye 
nem érinti azt a lehetőséget, hogy a 
tagállamok különböző szektorok – így az 
audiovizuális és a telekommunikációs 
ágazat – átfogó felügyeletét végző 
szabályozó szerveket hozzanak létre. A 
szabályozó hatóságok és/vagy szervek 
számára biztosítani kell a feladataik 
ellátásához szükséges teljes körű 
végrehajtási jogköröket és erőforrásokat a 
személyi állomány, a szakértelem és a 
pénzügyi eszközök tekintetében. Az ezen 
irányelv értelmében létrehozott szabályozó 
hatóságok és/vagy szervek 
tevékenységeinek biztosítaniuk kell a 
média pluralizmusa, a kulturális 
sokszínűség, a fogyasztók védelme, a belső 
piac és a tisztességes verseny ösztönzése 
céljainak tiszteletben tartását. Ebben a 
tekintetben szükséges, hogy a szabályozó 
hatóságok és/vagy szervek támogassák az 
audiovizuális médiaszolgáltatókat 
szerkesztői függetlenségük gyakorlásában.
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Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Annak érdekében, hogy biztosítsa az 
uniós audiovizuális szabályozási 
keretrendszernek a valamennyi 
tagállamban való következetes 
alkalmazását, a Bizottság 2014. február 3-i 
bizottsági határozatával36 létrehozta az 
ERGA-t. Az ERGA szerepe az, hogy a 
Bizottságnak tanácsot adjon, és segítse a 
2010/13/EU irányelv összes tagállamban 
való következetes végrehajtásának 
biztosítására irányuló munkáját, 
megkönnyítse a nemzeti szabályozó 
hatóságok egymás közötti 
együttműködését, valamint a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
közötti együttműködést.

(35) Annak érdekében, hogy biztosítsa az 
uniós audiovizuális szabályozási 
keretrendszernek a valamennyi 
tagállamban való következetes 
alkalmazását, a Bizottság 2014. február 3-i 
bizottsági határozatával36 létrehozta az 
ERGA-t. Az ERGA szerepe az, hogy 
független szakértői tanácsadó csoportként 
működjön, és segítse a Bizottságnak a 
2010/13/EU irányelv összes tagállamban 
való következetes végrehajtásának 
biztosítására irányuló munkáját, 
megkönnyítse a szabályozó hatóságok 
és/vagy szervek egymás közötti 
együttműködését, valamint a szabályozó 
hatóságok és/vagy szervek és a Bizottság 
közötti együttműködést.

_________________ _________________
36 A Bizottság 2014. február 3-i 
C(2014)0462 final határozata az 
audiovizuális médiaszolgáltatások európai 
szabályozói csoportjának létrehozásáról.

36 A Bizottság C(2014)0462 final 
határozata (2014. február 3.) az 
audiovizuális médiaszolgáltatások európai 
szabályozói csoportjának létrehozásáról.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az ERGA pozitívan hozzájárult a 
következetes szabályozási gyakorlatok 
kialakításához, és igen magas színvonalú 
tanácsadást nyújtott a Bizottságnak a 
végrehajtási kérdésekben. Ez célszerűvé 
teszi, hogy ez az irányelv hivatalosan 
elismerje és megerősítse a szerepét. A 
csoportot ezért ezen irányelv értelmében 
újra kell alapítani.

(36) Az ERGA és a kapcsolattartó 
bizottság pozitívan hozzájárultak a 
következetes szabályozási gyakorlatok 
kialakításához, és igen magas színvonalú 
és független tanácsadást nyújtottak a 
Bizottságnak a végrehajtási kérdésekben.
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A Bizottságnak lehetőséggel kell 
rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy 
bármely, az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat és a videomegosztó 
platformokat érintő kérdésben kikérje az 
ERGA véleményét. Az ERGA-nak 
segítenie kell a Bizottságot szakértelmével 
és tanácsaival, valamint azzal, hogy 
elősegíti a bevált gyakorlatok cseréjét. A 
Bizottságnak különösen a 2010/13/EU 
irányelv alkalmazására vonatkozóan kell 
kikérnie az ERGA véleményét, annak 
érdekében, hogy megkönnyítse az 
irányelvnek a digitális egységes piacon 
való egységes végrehatását. A Bizottság 
felkérésére az ERGA megadja véleményét 
többek között a következő témákban: a 
joghatóság és a kiskorúak védelmének és a 
gyűlöletbeszédnek a területére vonatkozó 
uniós magatartási kódexek, valamint a 
magas zsír- só/nátrium- vagy 
cukortartalmú élelmiszerekre vonatkozó 
audiovizuális kereskedelmi közlemények.

(37) A Bizottságnak lehetőséggel kell 
rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy 
bármely, az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat és a videómegosztó 
platformokat érintő kérdésben kikérje a 
kapcsolattartó bizottság véleményét. Az 
ERGA számára lehetővé kell tenni, hogy 
segítse a Bizottságot szakértelmével és 
tanácsaival, valamint azzal, hogy elősegíti 
a bevált gyakorlatok cseréjét. A Bizottság 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
2010/13/EU irányelv alkalmazására 
vonatkozóan kikérje a kapcsolattartó 
bizottság véleményét annak érdekében, 
hogy megkönnyítse az irányelvnek a 
digitális egységes piacon való következetes 
végrehatását. A tagállami jogszabályokkal 
való összehangolás elősegítése érdekében 
a kapcsolattartó bizottság dönt az az 
ERGA által kidolgozott állásfoglalásokról, 
többek között a következő témákban: a 
joghatóság és a kiskorúak védelmének és a 
gyűlöletbeszédnek a területére vonatkozó 
uniós szabályok és magatartási kódexek, 
valamint a magas zsír- só/nátrium- vagy 
cukortartalmú élelmiszerekre vonatkozó 
audiovizuális kereskedelmi közlemények.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ezen irányelv nem érinti annak 
lehetőségét, hogy a tagállamok 
kötelezettségeket írjanak elő a közérdekű 
tartalmak fellelhetőségének és 
elérhetőségének biztosítására olyan 
meghatározott közérdekű célkitűzések 
keretében, mint a médiapluralizmus, a 
szólásszabadság és a kulturális 

(38) Ezen irányelv nem érinti annak 
lehetőségét, hogy a tagállamok 
kötelezettségeket írjanak elő a közérdekű 
tartalmak megfelelő hangsúlyának 
biztosítására olyan meghatározott 
közérdekű célkitűzések keretében, mint a 
média pluralizmusa, a szólásszabadság és 
a kulturális sokszínűség. Ilyen 
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sokszínűség. Ilyen kötelezettségeket csak 
annyiban kell előírni, amennyiben 
szükségesek a tagállamok által az uniós 
joggal összhangban világosan 
meghatározott közérdekű célkitűzéseknek 
való megfeleléshez. E tekintetben a 
tagállamoknak többek között meg kell 
vizsgálniuk a piaci erőviszonyok 
alakulásának eredményével szembeni 
szabályozói beavatkozás szükségességét. 
Amennyiben a tagállamok fellelhetőségre 
vonatkozó szabályok bevezetéséről 
határoznak, csak arányos kötelezettségeket 
írhatnak elő a vállalkozások számára, 
jogszerű közpolitikai megfontolások 
érdekében.

kötelezettségeket csak annyiban kell 
előírni, amennyiben szükségesek a 
tagállamok által az uniós joggal 
összhangban világosan meghatározott 
közérdekű célkitűzéseknek való 
megfeleléshez. Amennyiben a tagállamok 
a megfelelő hangsúlyra vonatkozó 
szabályok bevezetéséről határoznak, csak 
arányos kötelezettségeket írhatnak elő a 
vállalkozások számára, jogszerű 
közpolitikai megfontolások érdekében.”

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) Az akadálymentesség lehetővé 
tételének módjai magukban foglalják az 
olyan akadálymentesítési szolgáltatásokat, 
mint a jelnyelvi tolmácsolás, a feliratozás 
a siketek és nagyothallók számára, a 
feliratok felolvasása, a hangos 
kísérőszöveg és a közérthető 
képernyőmenük, de nem korlátózódnak 
kizárólag ezekre. A médiaszolgáltatóknak 
átlátható és proaktív módon kell 
javítaniuk az akadálymentesítési 
szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő 
személyek és az idősek számára, és a 
műsortájékoztatóban és az elektronikus 
műsorújságban egyértelműen jelezniük 
kell, hogy e szolgáltatások rendelkezésre 
állnak, felsorolva és ismertetve a 
szolgáltatások akadálymentesítési 
funkcióinak használatát, valamint 
biztosítva, hogy minden fogyatékossággal 
élő személy számára akadálymentesen 
rendelkezésre álljanak.
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és szem előtt tartja 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapelveket. Ez az 
irányelv különösen a véleménynyilvánítás 
szabadságának, a vállalkozás 
szabadságának, a bírósági 
felülvizsgálathoz való jognak a teljes 
mértékű tiszteletben tartását, valamint a 
gyermekeknek az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert jogai 
alkalmazásának elősegítését célozza.

(39) A tagállamok ezen irányelv 
végrehajtása során kötelesek tiszteletben 
tartani az alapvető jogokat, és szem előtt 
tartani különösen a Chartában elismert 
alapelveket. A tagállamoknak különösen 
arról kell gondoskodniuk, hogy az ezen 
irányelv átültetése érdekében elfogadott 
egyetlen nemzeti törvény, rendelet és 
közigazgatási rendelkezés se korlátozza 
közvetett vagy közvetlen módon a 
véleménynyilvánítás szabadságát, a 
vállalkozás szabadságát, a bírósági 
felülvizsgálathoz való jognak a teljes 
mértékű tiszteletben tartását, valamint a 
gyermekeknek jogai és a 
megkülönböztetésmentesség joga – 
amelyeket az Európai Unió Alapjogi 
Chartája rögzít – alkalmazásának 
elősegítését.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
2010/13/EU irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 56. és 57. cikkében 
meghatározott olyan szolgáltatás vagy 
annak olyan elválasztható része, amelynek 
elsődleges célja, hogy az adott 
médiaszolgáltató szerkesztői 
felelősségének tárgyát képző 
műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás 
vagy oktatás céljából a 2002/21/EK 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül a közönséghez eljuttassa. Az 

i. az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 56. és 57. cikkében 
meghatározott olyan szolgáltatás, illetve 
egy szélesebb körű szogáltatás olyan 
elválasztható része, amelynek elsődleges 
célja, hogy az adott médiaszolgáltató 
szerkesztői felelősségének tárgyát képző 
műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás 
vagy oktatás céljából a 2002/21/EK 
irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 
vett elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül a közönséghez eljuttassa. Az 
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ilyen audiovizuális médiaszolgáltatás vagy 
az ezen cikk e) pontjában meghatározott 
televíziós műsorszolgáltatás, vagy az ezen 
cikk g) pontjában meghatározott lekérhető 
audiovizuális médiaszolgáltatás;

ilyen audiovizuális médiaszolgáltatás vagy 
az ezen cikk e) pontjában meghatározott 
televíziós műsorszolgáltatás, vagy az ezen 
cikk g) pontjában meghatározott lekérhető 
audiovizuális médiaszolgáltatás;

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2010/13/EU irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – a a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) »videomegosztóplatform-
szolgáltatás« az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 56. és 57. 
cikkében meghatározott olyan szolgáltatás, 
amely megfelel az alábbi 
követelményeknek:

„aa) »videómegosztóplatform-
szolgáltatás« az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 56. és 57. 
cikkében meghatározott olyan szolgáltatás, 
amely megfelel az alábbi követelmények 
mindegyikének:

i. a szolgáltatás jelentős mennyiségű 
olyan műsorszám vagy a felhasználó által 
előállított videó tárolásával jár, amelyért a 
videomegosztó platform szolgáltatója nem 
tartozik szerkesztői felelősséggel;

i. a szolgáltatás egyik fő funkciója 
olyan műsorszám vagy a felhasználó által 
előállított videó hozzáférhetővé tételével 
jár, amelyért a videómegosztó platform 
szolgáltatója nem tartozik szerkesztői 
felelősséggel a közönség felé;

ii. a tárolt tartalom szervezését a 
szolgáltatás nyújtója határozza meg többek 
között automatikus úton vagy 
algoritmussal, különösen 
tárhelyszolgáltatás, megjelenítés, 
megjelölés és sorba rendezés révén;

ii. a nyilvánosan hozzáférhetővé tett 
tartalom szervezését a szolgáltatás nyújtója 
határozza meg többek között automatikus 
úton vagy algoritmussal, különösen 
tárhelyszolgáltatás, megjelenítés, 
megjelölés és sorba rendezés révén;

iii. a szolgáltatás, illetve a szolgáltatás 
valamely elkülöníthető része azt az 
elsődleges célt szolgálja, hogy a 
közönséghez tájékoztatás, szórakoztatás 
vagy oktatás céljából műsorszámok és 
felhasználó által előállított videók jussanak 
el;

iii. a szolgáltatás, illetve egy szélesebb 
körű szolgáltatás valamely elkülöníthető 
részét képező szolgáltatás azt az elsődleges 
célt szolgálja, illetve a szolgáltatás jelentős 
szerepet játszik abban, hogy a 
közönséghez tájékoztatás, szórakoztatás 
vagy oktatás céljából műsorszámok és 
felhasználó által előállított videók jussanak 
el; valamint

iv. a szolgáltatás a 2002/21/EK irányelv 
2. cikkének a) pontja értelmében vett 
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
érhető el.”

iv. a szolgáltatás a 2002/21/EK irányelv 
2. cikkének a) pontja értelmében vett 
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
érhető el.”
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Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont
2010/13/EU irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) »műsorszám« hangos vagy néma 
mozgóképek sorozata, amely egy 
médiaszolgáltató által kialakított 
műsorrendben vagy műsorkínálatban 
önálló egységet alkot, ideértve a egész 
estés filmet, a rövid videót, a 
sporteseményt, a vígjátékot, a 
dokumentumfilmet, a gyermekműsort és az 
eredeti drámát;”;

b) »műsorszám« hangos vagy néma 
mozgóképek sorozata, amely egy 
médiaszolgáltató által kialakított 
műsorrendben vagy műsorkínálatban 
önálló egységet alkot, ideértve az egész 
estés filmet, a rövid videót, a 
sporteseményt, a vígjátékot, a 
dokumentumfilmet, a gyermekműsort, a 
szórakoztató műsort, a valóságshow-t és 
az eredeti drámát;

Indokolás

A hirdetések tekintetében korlátozások alá eső vagy alkalmazkodást szükségessé tevő 
műsorszámok vonatkozásában a „műsorszám” fogalommeghatározását feltétlenül ki kell 
terjeszteni azokra a családi műsorokra, például szórakoztató műsorokra és valóságshow-kra, 
amelyeket egyszerre néznek felnőttek és gyermekek is.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
2010/13/EU irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – b a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) »felhasználó által előállított videó« 
hangos vagy néma mozgóképek 
sorozatából álló önálló egység, amelyet egy 
vagy több felhasználó hoz létre és/vagy 
tölt fel a videomegosztó platformra;

ba) »felhasználó által előállított videó«: 
hangos vagy néma mozgóképek 
sorozatából álló önálló egység, amelyet 
feltöltöttek egy videómegosztó platformra;

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d a pont (új)
2010/13/EU irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szöveg a következő bb) ponttal 
egészül ki:
„bb) „szerkesztői döntés”: a szerkesztői 
felelősség gyakorlása céljából nap mint 
nap meghozott döntés;”

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d b pont (új)
2010/13/EU irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a szöveg a következő bc) ponttal 
egészül ki:
„bc) „akadálymentesítési szolgáltatás”: 
az audiovizuális médiaszolgáltatás 
hozzáadott jellemzője, amely javítja a 
műsorszámok hozzáférhetőségét a 
csökkent képességű emberek, köztük a 
fogyatékossággal élő személyek számára.”

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e a pont (új)
2010/13/EU irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – k pont

Hatályos szöveg Módosítás

ea) a k) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„k) „támogatás” olyan hozzájárulás, 
amelyet audiovizuális médiaszolgáltatás 
nyújtásával vagy audiovizuális alkotások 
készítésével nem foglalkozó köz- vagy 
magánvállalkozások vagy természetes 
személyek nyújtanak audiovizuális 
médiaszolgáltatások vagy műsorszámok 
finanszírozására azzal a céllal, hogy 
népszerűsítsék nevüket, védjegyüket, 
arculatukat, tevékenységüket vagy 

„k) „támogatás” olyan közvetlen vagy 
közvetett hozzájárulás, amelyet 
audiovizuális médiaszolgáltatás, 
videómegosztóplatform-szolgáltatások 
vagy felhasználók által előállított videók 
nyújtásával vagy audiovizuális alkotások 
készítésével nem foglalkozó köz- vagy 
magánvállalkozások vagy természetes 
személyek nyújtanak audiovizuális 
médiaszolgáltatások, 
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termékeiket;” videómegosztóplatform-szolgáltatások, 
felhasználók által előállított videók vagy 
műsorszámok finanszírozására azzal a 
céllal, hogy népszerűsítsék nevüket, 
védjegyüket, arculatukat, tevékenységüket 
vagy termékeiket;”

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e b pont (új)
2010/13/EU irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – m pont

Hatályos szöveg Módosítás

eb) az m) pont helyébe a következő 
szöveg lép:

„m) „termékmegjelenítés” az 
audiovizuális kereskedelmi közlemény 
bármely olyan formája, amely terméket, 
szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre 
való utalást tartalmaz oly módon, hogy az 
– fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – egy műsorszámban jelenik 
meg;”

„m) „termékmegjelenítés” az 
audiovizuális kereskedelmi közlemény 
bármely olyan formája, amely terméket, 
szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre 
való utalást tartalmaz oly módon, hogy az 
– fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás 
ellenében – egy műsorszámban vagy 
felhasználók által előállított videóban 
jelenik meg;”

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
2010/13/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (3) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„b) ha a médiaszolgáltató központi 
ügyintézésének helye az egyik 
tagállamban található, de az audiovizuális 
médiaszolgáltatással kapcsolatos 
szerkesztői döntéseket egy másik 
tagállamban hozzák, azt abban a 
tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, 
amelyikben az audiovizuális 
médiaszolgáltatással kapcsolatos 
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tevékenységben közreműködő munkaerő 
többsége működik;”

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)
2010/13/EU irányelv
2 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

aa) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(4) Azokat a médiaszolgáltatókat, 
amelyekre a (3) bekezdés rendelkezései 
nem alkalmazandók, egy tagállam 
joghatósága alá tartozónak kell tekinteni a 
következő esetekben:

„(4) Azokat a médiaszolgáltatókat, 
amelyekre a (3) bekezdés rendelkezései 
nem alkalmazandók, egy tagállam 
joghatósága alá tartozónak kell tekinteni a 
következő esetekben:

a) az adott tagállamban található 
műholdas feladó-állomást használnak;

a) az adott tagállamban található 
műholdas feladó-állomást használnak; vagy

b) bár nem használnak az adott 
tagállamban található műholdas feladó-
állomást,  a műholdnak az adott tagállam 
tulajdonában lévő átviteli kapacitását 
használják.

b) a műholdnak az adott tagállam 
tulajdonában lévő átviteli kapacitását 
használják.”

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 2. cikk (4) bekezdése m) pontját 
– kívánja módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.) Megemlítendő azonban, hogy 

ez a nem nyit meg új érdemi pontot az irányelv felülvizsgálatában, csupán egy változtatást 
vezet be annak érdekében, hogy jogilag biztosítsa az összhangot az előadó álláspontjával.)

Indokolás

A feladó-állomás helye nagyon rövid időn belül megváltozhat. E rendelkezés pontosítása 
lehetővé teszi a nemzeti szabályozó szerv számára annak gyors meghatározását, hogy mely 
joghatóság illetékes egy adott időpontban.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
2010/13/EU irányelv
2 cikk – 5 a és 5 b bekezdések

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok közlik a Bizottsággal a (5a) A tagállamok listát vezetnek a 
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joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatók listáját, és a 
joghatóságukat megalapozó, az(2)–(5) 
bekezdésben rögzített kritériumokat. 
Ezután a Bizottságot késedelem nélkül 
tájékoztatják e lista bármilyen 
változásáról. A Bizottság gondoskodik 
róla, hogy az illetékes független 
szabályozó hatóságok hozzáférjenek ehhez 
az információhoz.

joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatókról és a joghatóságukat 
megalapozó, a (2)–(5) bekezdésben 
rögzített kritériumokról. A lista emellett 
információt tartalmaz azokról a 
tagállamokról, ahol az audiovizuális 
médiaszolgáltatást elérhetővé tették, 
valamint a szolgáltatás nyelvi 
változatairól. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy a szabályozó hatóságok 
és/vagy szervek egy központi adatbázison 
keresztül megosszák a Bizottsággal és az 
Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat 
Szabályozó Hatóságok Európai 
Csoportjával (ERGA) ezeket a listákat, és 
nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék azokat. 
Ezeket a listákat bármilyen változás esetén 
késedelem nélkül aktualizálni kell.

(5b) Ha az irányelv 3. és 4. cikkét 
alkalmazva az érintett tagállamok nem 
értenek egyet abban, melyiküknek van 
joghatósága, kötelesek az ügyet 
indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság 
tudomására hozni. A Bizottság jogosult az 
Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat 
Szabályozó Hatóságok Európai 
Csoportjától (ERGA) az ügyben 
állásfoglalást kérni, melynek határideje a 
bizottsági kérelem benyújtásától számított 
tizenöt munkanap. Ha a Bizottság 
állásfoglalásért az ERGA-hoz fordul, a 3. 
cikk (5) és a 4 cikk (5) bekezdésben 
meghatározott határidőket mindaddig fel 
kell függeszteni, amíg az ERGA 
állásfoglalását el nem fogadta.

(5b) Ha az irányelv 3. és 4. cikkét 
alkalmazva az érintett tagállamok nem 
értenek egyet abban, melyiküknek van 
joghatósága, kötelesek az ügyet 
indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság 
tudomására hozni. A Bizottság jogosult az 
ERGA-tól az ügyben állásfoglalást kérni, 
melynek határideje a bizottsági kérelem 
benyújtásától számított tizenöt munkanap. 
Az ERGA véleményét a kapcsolattartó 
bizottságnak is el kell küldeni. Ha a 
Bizottság állásfoglalásért az ERGA-hoz 
fordul, a 3. cikk (5) és a 4 cikk (5) 
bekezdésben meghatározott határidőket 
mindaddig fel kell függeszteni, amíg az 
ERGA állásfoglalását el nem fogadta.

A Bizottság az érintett tagállam kérése 
vagy az ERGA állásfoglalása nyomán 
határoz arról, hogy melyik tagállam 
rendelkezik joghatósággal.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)
2010/13/EU irányelv
2 cikk – 5 b a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5ba) A Bizottság az (5b) 
bekezdésben említett értesítéstől vagy az 
ERGA állásfoglalásának kiadásától 
számított egy hónapon belül határoz.”

Indokolás

A módosítás célja, hogy határidőt tűzzön ki az Európai Bizottság számára az illetékes 
joghatósággal kapcsolatos jogvita rendezésére.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2010/13/EU irányelv
3. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„3. cikk „3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják a más 
tagállamokból származó audiovizuális 
médiaszolgáltatások vételének szabadságát, 
és nem korlátozzák területükön azok 
továbbközvetítését olyan okokból, amelyek 
az ezen irányelv által összehangolt 
területekre vonatkoznak.

(1) A tagállamok biztosítják a más 
tagállamokból származó audiovizuális 
médiaszolgáltatások vételének szabadságát, 
és nem korlátozzák területükön azok 
továbbközvetítését olyan okokból, amelyek 
az ezen irányelv által összehangolt 
területekre vonatkoznak.

(2) A tagállamok ideiglenesen 
eltérhetnek az (1) bekezdés 
rendelkezéseitől, ha egy másik tagállam 
joghatósága alá tartozó médiaszolgáltató 
olyan audiovizuális médiaszolgáltatást 
nyújt, amely:

(2) A tagállamok a véleménynyilvánítás 
és a tájékozódás szabadsága, valamint a 
médiapluralizmus sérelme nélkül 
ideiglenesen eltérhetnek az (1) bekezdés 
rendelkezéseitől, ha egy másik tagállam 
joghatósága alá tartozó médiaszolgáltató 
olyan audiovizuális médiaszolgáltatást 
nyújt, amely:

a) a 6. vagy a 12. cikket vagy 
mindkettőt nyilvánvalóan, súlyosan és 
komolyan megsérti;

a) a 6. cikket vagy a 6a. cikk (1) 
bekezdését nyilvánvalóan, súlyosan és 
komolyan megsérti; vagy

b) a közbiztonságot megsérti, vagy a 
közbiztonság, így a nemzetbiztonság és a 
honvédelem sérelmével fenyegető súlyos 

b) a közbiztonságot vagy a 
közegészséget sérti, vagy a közbiztonság, 
így a nemzetbiztonság és a honvédelem, 
illetve a közegészség sérelmével fenyegető 
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és komoly kockázatot képvisel; vagy súlyos és komoly kockázatot jelent;
c) a közegészségügyet megsérti, vagy a 
közegészségügy sérelmével fenyegető 
súlyos és komoly kockázatot képvisel.
(3) A tagállamok a (2) bekezdést csak 
akkor alkalmazhatják, ha az alábbi 
feltételek teljesülnek:

(3) A tagállamok a (2) bekezdést csak 
akkor alkalmazhatják, ha az alábbi 
feltételek teljesülnek:

a) a jelen bekezdés b) pontja szerinti 
értesítést megelőző 12 hónap alatt a 
médiaszolgáltató az érintett tagállam 
álláspontja szerint legalább két ízben 
megsértette a (2) bekezdés a), b) vagy c) 
pontját;

a) a médiaszolgáltató az érintett 
tagállam álláspontja szerint megsértette a 
(2) bekezdés a) vagy b) pontját;

b) az érintett tagállam írásban értesítette 
a médiaszolgáltatót, azt a tagállamot, 
amelynek a joghatósága alá a szolgáltató 
tartozik, valamint a Bizottságot az 
állítólagos jogsértésről és az általa az 
állítólagos jogsértés ismételt előfordulása 
esetén meghozni kívánt intézkedésekről;

b) az érintett tagállam írásban értesítette 
a médiaszolgáltatót, azt a tagállamot, 
amelynek a joghatósága alá a szolgáltató 
tartozik, valamint a Bizottságot az 
állítólagos jogsértésről és az általa az 
állítólagos jogsértés ismételt előfordulása 
esetén meghozni kívánt intézkedésekről;

c) a szolgáltató felett joghatósággal 
rendelkező tagállammal és a Bizottsággal 
folytatott tárgyalásokon nem sikerült az 
ügyet a b) pont szerint adott értesítéstől 
számított egy hónapon belül békésen 
rendezni;

c) a szolgáltató felett joghatósággal 
rendelkező tagállammal és a Bizottsággal 
folytatott tárgyalásokon nem sikerült az 
ügyet a b) pont szerint adott értesítéstől 
számított egy hónapon belül békésen 
rendezni;

d) a médiaszolgáltatások nyújtója a 
jelen bekezdés b) pontja szerint adott 
értesítés után legalább egyszer megsértette 
a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontját;

d) a médiaszolgáltatások nyújtója a 
jelen bekezdés b) pontja szerint adott 
értesítés után legalább egyszer megsértette 
a (2) bekezdés b) vagy c) pontját;

e) az értesítő tagállam tiszteletben 
tartotta az érintett médiaszolgáltató 
védelemhez való jogát, továbbá különösen 
lehetőséget adott számára, hogy az 
állítólagos jogsértésekről és a tagállam 
által kilátásba helyezett intézkedésekről 
kifejtse álláspontját. Az értesítő tagállam 
köteles ezeket a nézeteket a joghatósággal 
rendelkező tagállam álláspontjával együtt 
megfelelően figyelembe venni.

e) az értesítő tagállam tiszteletben 
tartotta az érintett médiaszolgáltató 
védelemhez való jogát, továbbá különösen 
lehetőséget adott számára, hogy az 
állítólagos jogsértésről és a tagállam által 
kilátásba helyezett intézkedésekről kifejtse 
álláspontját. Az értesítő tagállam köteles 
ezeket a nézeteket a joghatósággal 
rendelkező tagállam álláspontjával együtt 
megfelelően figyelembe venni.

A (3) bekezdés a) és d) pontja kizárólag a 
lineáris szolgáltatásokra nézve 
alkalmazható.
(4) A tagállam által a (2) és (3) 
bekezdésre tekintettel hozott 
intézkedésekről szóló értesítést követő 

(4) A tagállam által a (2) és (3) 
bekezdésre tekintettel hozott 
intézkedésekről szóló értesítést követő 
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három hónapon belül, továbbá az ERGA 
véleményének kikérését követően, a 
Bizottság határozatot hoz arról, hogy az 
intézkedések megfelelnek-e az uniós 
jognak. Ennek az időtartamnak a kezdő 
időpontja a teljes értesítés kézhezvétele 
utáni nap. Az értesítés akkor tekinthető 
teljesnek, ha az annak kézhezvételétől vagy 
a kért kiegészítő információk átvételétől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
nem kér további információt.

három hónapon belül, továbbá az ERGA 
véleményének kikérését követően, a 
Bizottság határozatot hoz arról, hogy az 
intézkedések megfelelnek-e az uniós 
jognak. Ennek az időtartamnak a kezdő 
időpontja a teljes értesítés kézhezvétele 
utáni nap. Az értesítés akkor tekinthető 
teljesnek, ha az annak kézhezvételétől vagy 
a kért kiegészítő információk átvételétől 
számított egy hónapon belül a Bizottság 
nem kér további információt.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 
ítéli, köteles az összes hiányzó információ 
pótlását kérni. A Bizottság köteles a 
tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre 
adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 
ítéli, köteles az összes hiányzó információ 
pótlását kérni. A Bizottság köteles a 
tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre 
adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a tagállam a Bizottság által 
meghatározott határidőre nem vagy 
hiányosan nyújtja be a kért információt, a 
Bizottság köteles határozatban kimondani, 
hogy a tagállam által a (2) bekezdés szerint 
meghozott intézkedések nem egyeztethetők 
össze az uniós joggal. Ha a Bizottság 
határozata szerint az intézkedések nem 
egyeztethetők össze az uniós joggal, a 
tagállam a tagállam köteles sürgősséggel 
megszüntetni a kérdéses intézkedéseket.

Ha a tagállam a Bizottság által 
meghatározott határidőre nem vagy 
hiányosan nyújtja be a kért információt, a 
Bizottság köteles határozatban kimondani, 
hogy a tagállam által a (2) bekezdés szerint 
meghozott intézkedések nem egyeztethetők 
össze az uniós joggal. Ha a Bizottság 
határozata szerint az intézkedések nem 
egyeztethetők össze az uniós joggal, a 
tagállam köteles sürgősséggel, a határozat 
dátumától számított két héten belül 
megszüntetni a kérdéses intézkedéseket.

(5) A (3) és (4) bekezdés nem érinti az 
érintett médiaszolgáltató felett 
joghatósággal rendelkező tagállamban a 
kérdéses jogsértésekkel kapcsolatos 
bármely eljárás, jogorvoslat vagy szankció 
alkalmazását.

(5) A (3) és (4) bekezdés nem érinti az 
érintett médiaszolgáltató felett 
joghatósággal rendelkező tagállamban a 
kérdéses jogsértéssel kapcsolatos bármely 
eljárás, jogorvoslat vagy szankció 
alkalmazását.

(6) A tagállamok sürgős esetekben 
eltérhetnek a (3) bekezdés b) és c) 
pontjában előírt feltételektől. Ebben az 
esetben a tagállam az intézkedésekről a 
lehető legrövidebb időn belül értesíti a 
Bizottságot és azon tagállamot, amelynek 
joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik, 
megjelölve azokat az okokat, amelyek 
miatt a tagállam az esetet olyan sürgősnek 
tekinti, hogy emiatt szükségesnek tartja a 
feltételektől való eltérést.

(6) A tagállamok sürgős esetekben 
eltérhetnek a (3) bekezdés b) és c) 
pontjában előírt feltételektől. Ebben az 
esetben a tagállam az intézkedésekről a 
lehető legrövidebb időn belül értesíti a 
Bizottságot és azon tagállamot, amelynek 
joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik, 
megjelölve azokat az okokat, amelyek 
miatt a tagállam az esetet olyan sürgősnek 
tekinti, hogy emiatt szükségesnek tartja a 
feltételektől való eltérést.

(7) A tagállam a (6) bekezdésben 
említett eljáráshoz való lehetőségének 

(7) A tagállam a (6) bekezdésben 
említett eljáráshoz való lehetőségének 
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sérelme nélkül a Bizottság a lehető 
legrövidebb időn belül megvizsgálja a 
közölt intézkedések uniós joggal való 
összeegyeztethetőségét. Ha arra a 
következtetésre jut, hogy az intézkedések 
összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, a 
Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy 
tartózkodjon a tervezett intézkedésektől, 
vagy sürgősen szüntesse meg azokat.

sérelme nélkül a Bizottság a lehető 
legrövidebb időn belül megvizsgálja a 
közölt intézkedések uniós joggal való 
összeegyeztethetőségét. Ha arra a 
következtetésre jut, hogy az intézkedések 
összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, a 
Bizottság arra kötelezi a tagállamot, hogy 
tartózkodjon a tervezett intézkedésektől, 
vagy sürgősen – az uniós joggal való 
összeegyeztethetetlenség Bizottság általi 
megállapításától számított két héten belül 
– szüntesse meg azokat.

(8) A tagállamok és a Bizottság 
kötelesek egymással rendszeresen 
megosztani a (2)–(7) bekezdésben 
ismertetett eljárással kapcsolatos 
tapasztalataikat és bevált módszereiket a 
29. cikk alapján a kapcsolattartás 
érdekében létrehozott bizottság és az 
ERGA keretein belül.”

(8) A tagállamok és a Bizottság 
kötelesek egymással rendszeresen 
megosztani a (2)–(7) bekezdésben 
ismertetett eljárással kapcsolatos 
tapasztalataikat és bevált módszereiket a 
kapcsolattartó bizottság és az ERGA 
keretein belül.”

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2010/13/EU irányelv
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A 4. cikk a következőképpen 
módosul:

5. A 4. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„4. cikk „4. cikk

(1) A tagállamoknak továbbra is 
jogukban áll előírni, hogy a joghatóságuk 
alá tartozó médiaszolgáltatók az 5., 6., 6a., 
9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 19–26, a 30 
és a 30a. cikkben rendelteknél részletesebb 
vagy szigorúbb szabályoknak feleljenek 
meg, feltéve, hogy e szabályok 
megfelelnek az uniós jognak.

(1) A tagállamoknak továbbra is 
jogukban áll előírni, hogy a joghatóságuk 
alá tartozó médiaszolgáltatók az 5., 6., 6a., 
7., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 19–26., a 30 és 
a 30a. cikkben rendelteknél részletesebb 
vagy szigorúbb szabályoknak feleljenek 
meg, feltéve, hogy e szabályok 
megfelelnek az uniós jognak, tiszteletben 
tartják a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát és a 
médiapluralizmust, továbbá nem 
tartalmaznak a szolgáltató 
állampolgárságához vagy székhelyéhez 
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kapcsolódó megkülönböztető 
rendelkezéseket. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot, az ERGA-t és 
a kapcsolattartó bizottságot minden 
részletesebb vagy szigorúbb intézkedésről, 
és nyilvánosságra hozzák azokat.
aa) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(2) Ha a tagállam: (2) Ha a tagállam:

a) gyakorolta az (1) bekezdés szerinti, 
részletesebb vagy szigorúbb általános 
közérdekű szabályok elfogadására 
vonatkozó jogát; valamint

a) gyakorolta az (1) bekezdés szerinti, 
részletesebb vagy szigorúbb általános 
közérdekű szabályok elfogadására 
vonatkozó jogát; valamint

b) megállapítja, hogy egy másik 
tagállam joghatósága alá tartozó 
műsorszolgáltató valamely televíziós 
műsorszolgáltatását teljes egészében vagy 
legnagyobbrészt az ő területére irányítja,

b) megállapítja, hogy egy másik 
tagállam joghatósága alá tartozó 
médiaszolgáltató valamely audiovizuális 
médiaszolgáltatását teljes egészében vagy 
legnagyobbrészt az ő területére irányítja,

kapcsolatba léphet a műsorszolgáltató 
tekintetében joghatósággal rendelkező 
tagállammal annak érdekében, hogy a 
felmerülő problémákra kölcsönösen 
kielégítő megoldást találjanak. Az első 
tagállamtól érkező indokolt kérelem 
kézhezvételét követően a joghatósággal 
rendelkező tagállam felszólítja a 
műsorszolgáltatót, hogy tegyen eleget a 
kérdéses, általános közérdekű 
szabályoknak. A joghatósággal rendelkező 
tagállam a kérelem kézhezvételét követő 
két hónapon belül tájékoztatja az első 
tagállamot az elért eredményekről. 
Bármelyik tagállam felkérheti a 29. cikk 
szerint létrehozott kapcsolattartó 
bizottságot az eset kivizsgálására.

kapcsolatba léphet a műsorszolgáltató 
tekintetében joghatósággal rendelkező 
tagállammal annak érdekében, hogy a 
felmerülő problémákra kölcsönösen 
kielégítő megoldást találjanak. Az első 
tagállamtól érkező indokolt kérelem 
kézhezvételét követően a joghatósággal 
rendelkező tagállam felszólítja a 
médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a 
kérdéses, általános közérdekű 
szabályoknak. A joghatósággal rendelkező 
tagállam a kérelem kézhezvételét követő 
két hónapon belül tájékoztatja az első 
tagállamot az elért eredményekről. 
Bármelyik tagállam felkérheti a 
kapcsolattartó bizottságot az eset 
kivizsgálására.

b) a (3) bekezdés az alábbi második 
albekezdéssel egészül ki az első albekezdés 
b) pontja után:

b) a (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(3) Az első tagállam megfelelő 
intézkedéseket fogadhat el az érintett 
műsorszolgáltatóval szemben, ha 
megállapítja, hogy:

(3) Az első tagállam megfelelő 
intézkedéseket fogadhat el az érintett 
médiaszolgáltatóval szemben, ha 
megállapítja, hogy:

a) a (2) bekezdés alkalmazása által elért 
eredmények nem kielégítők; valamint

a) a (2) bekezdés alkalmazása által elért 
eredmények nem kielégítők; valamint

b) az érintett műsorszolgáltató azért 
telepedett le a joghatósággal rendelkező 

b) az érintett médiaszolgáltató azért 
telepedett le a joghatósággal rendelkező 



PE624.106/ 41

HU

tagállamban, hogy kijátssza a szigorúbb 
szabályokat, amelyek az ezen irányelv által 
összehangolt területeken alkalmazandók 
lennének rá, ha a műsorszolgáltató az első 
tagállamban telepedett volna le.

tagállamban, hogy kijátssza a szigorúbb 
szabályokat, amelyek az ezen irányelv által 
összehangolt területeken alkalmazandók 
lennének rá, ha a műsorszolgáltató az első 
tagállamban telepedett volna le.

A (2) bekezdés a) és b) pontja alapján 
korábban intézkedéseket meghozó tagállam 
bizonyítékokkal igazolja, hogy milyen 
indokokkal támasztja alá az állítólagos 
jogsértés megállapítását.

A (2) bekezdés a) és b) pontja alapján 
korábban intézkedéseket meghozó tagállam 
bizonyítékokkal igazolja, hogy milyen 
indokokkal támasztja alá az állítólagos 
jogsértés megállapítását.

Ezen intézkedéseknek objektíve 
szükségeseknek kell lenniük, azokat 
megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni, 
és arányosnak kell lenniük az elérni kívánt 
célokkal.

Ezen intézkedéseknek objektíve 
szükségeseknek kell lenniük, azokat 
megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni, 
és arányosnak kell lenniük az elérni kívánt 
célokkal.

c) a (4) és (5) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

c) a (4) és (5) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

(4) A tagállamok a (3) bekezdés alapján 
csak akkor hozhatnak intézkedéseket, ha 
teljesülnek az alábbi feltételek:

(4) A tagállamok a (3) bekezdés alapján 
csak akkor hozhatnak intézkedéseket, ha 
teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a tagállam értesítette a Bizottságot és 
azt a tagállamot, amelyben a 
műsorszolgáltató letelepedett, az ilyen 
intézkedések meghozatalára irányuló 
szándékáról, és megindokolta 
megállapítását;

a) a tagállam értesítette a Bizottságot és 
azt a tagállamot, amelyben a 
médiaszolgáltató letelepedett, az ilyen 
intézkedések meghozatalára irányuló 
szándékáról, és megindokolta 
megállapítását;

b) tiszteletben tartotta az érintett 
műsorszolgáltató védelemhez való jogát, 
továbbá különösen lehetőséget adott 
számára, hogy az állítólagos jogsértésekről 
és az értesítő tagállam által kilátásba 
helyezett intézkedésekről kifejtse 
álláspontját;

b) tiszteletben tartotta az érintett 
műsorszolgáltató védelemhez való jogát, 
továbbá különösen lehetőséget adott 
számára, hogy az állítólagos jogsértésekről 
és az értesítő tagállam által kilátásba 
helyezett intézkedésekről kifejtse 
álláspontját;

c) a Bizottság, miután kikérte az ERGA 
véleményét, úgy határozott, hogy az 
intézkedések az uniós joggal 
összeegyeztethetőek, és különösen, hogy a 
(2) és (3) bekezdés szerint intézkedéseket 
hozó tagállam megállapításai kellően 
megalapozottak.

c) a Bizottság, miután kikérte a 
kapcsolattartó bizottság és az ERGA 
véleményét, úgy határozott, hogy az 
intézkedések az uniós joggal 
összeegyeztethetőek, és különösen, hogy 
az (2) és (3) bekezdés szerint 
intézkedéseket hozó tagállam 
megállapításai kellően megalapozottak.

(5) A Bizottság az (4) bekezdés a) 
pontjában említett értesítéstől számított 
három hónapon belül határoz. Ennek az 
időtartamnak a kezdő időpontja a teljes 
értesítés kézhezvétele utáni nap. A 

(5) A Bizottság a (4) bekezdés a) 
pontjában említett értesítéstől számított 
három hónapon belül határoz. Ennek az 
időtartamnak a kezdő időpontja a teljes 
értesítés kézhezvétele utáni nap. A 
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bejelentés akkor tekinthető teljesnek, ha 
annak kézhezvételétől számított három 
hónapon belül, vagy a kért kiegészítő 
információk átvételétől számított két 
hónapon belül a Bizottság nem kér további 
információt.

bejelentés akkor tekinthető teljesnek, ha 
annak kézhezvételétől, illetve a kért 
kiegészítő információk átvételétől 
számított egy hónapon belül a Bizottság 
nem kér további információt.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 
ítéli, köteles az összes hiányzó információ 
pótlását kérni. A Bizottság köteles a 
tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre 
adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a Bizottság az értesítést hiányosnak 
ítéli, köteles az összes hiányzó információ 
pótlását kérni. A Bizottság köteles a 
tagállamot a hiánypótlás iránti kérésre 
adott válasz átvételéről tájékoztatni.

Ha a tagállam a Bizottság által 
meghatározott határidőre nem vagy 
hiányosan nyújtja be a kért információt, a 
Bizottság köteles határozatban kimondani, 
hogy a tagállam által a (3) bekezdés szerint 
meghozott intézkedések nem egyeztethetők 
össze az uniós joggal. Ha a Bizottság 
megállapítja, hogy az intézkedések 
összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, 
akkor az érintett tagállam köteles 
tartózkodni a kilátásba helyezett 
intézkedések meghozatalától.

Ha a tagállam a Bizottság által 
meghatározott határidőre nem vagy 
hiányosan nyújtja be a kért információt, a 
Bizottság köteles határozatban kimondani, 
hogy a tagállam által a (3) bekezdés szerint 
meghozott intézkedések nem egyeztethetők 
össze az uniós joggal. Ha a Bizottság 
megállapítja, hogy az intézkedések 
összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, 
akkor az érintett tagállam köteles 
tartózkodni a kilátásba helyezett 
intézkedések meghozatalától.

ca) a (6) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(6) A tagállamok jogrendszerük keretei 
között megfelelő eszközökkel biztosítják, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók ténylegesen 
megfeleljenek ezen irányelv 
rendelkezéseinek.

(6) A tagállamok jogrendszerük keretei 
között megfelelő eszközökkel biztosítják, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók ténylegesen 
megfeleljenek ezen irányelv 
rendelkezéseinek.

d) a (7) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

d) a (7) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(7) A tagállamok az ezen irányelv által 
összehangolt területeken a jogrendszerük 
által lehetővé tett mértékben ösztönzik a 
nemzeti szinten elfogadott magatartási 
kódexek révén létrejövő társszabályozási 
és önszabályozási rendszereket. Ezeket a 
kódexeket úgy kell kialakítani, hogy 
azokat a legfontosabb érdekeltek széles 
körben elfogadják az érintett 
tagállamokban. A magatartási kódexekben 
világosan és félreérthetetlenül meg kell 
jelölni azok célkitűzéseit. A kódexeknek 
rendelkezniük kell a kitűzött célok 
rendszeres, átlátható és független nyomon 

(7) A Bizottság és a tagállamok az ezen 
irányelv által összehangolt területeken a 
jogrendszerük által lehetővé tett mértékben 
ösztönzik és előmozdítják a nemzeti 
szinten elfogadott magatartási kódexek 
révén létrejövő önszabályozási és 
társszabályozási rendszereket. Ezeket a 
kódexeket az érintett tagállamok 
joghatósága területén tevékenykedő 
érdekelteknek széles körben el kell 
fogadniuk. A magatartási kódexekben 
világosan és félreérthetetlenül meg kell 
jelölni azok célkitűzéseit. A szabályozó 
hatóságoknak és/vagy szerveknek 
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követéséről és értékeléséről. 
Rendelkezniük kell az eredményes 
végrehajtásról, így például szükség esetén 
eredményes és arányos szankciókról.

rendelkezniük kell a kódexekben kitűzött 
célok rendszeres, átlátható és független 
nyomon követéséről és értékeléséről. A 
magatartási kódexeknek rendelkezniük 
kell a szabályozó hatóságok és/vagy 
szervek általi eredményes és átlátható 
végrehajtásról, így például az eredményes 
és arányos szankciókról.

Az ERGA arra ösztönzi a 
médiaszolgáltatókat, hogy az Unióban 
mindenütt osszák meg egymással a 
társszabályozási rendszerekre vonatkozó 
legjobb gyakorlataikat.

A kódexek aláírói kötelesek a Bizottság 
részére benyújtani a 6a. cikk (3),valamint 
a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében említett 
uniós magatartási kódextervezeteket, és a 
létező uniós magatartási kódexek 
módosításait vagy bővítéseit.

A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve, adott esetben, a 
szubszidiaritás és az arányosság elvével 
összhangban és a kapcsolattartó 
bizottsággal, az ERGA-val és a 
médiaszolgáltatókkal konzultálva, az 
azonosított bevált gyakorlatokat 
figyelembe véve előmozdítja uniós 
magatartási kódexek kidolgozását. A 
kódexek aláírói kötelesek a Bizottság 
részére benyújtani a magatartási 
kódextervezeteket és a meglévő uniós 
magatartási kódexek módosításait vagy 
bővítéseit. A Bizottság a bevált 
gyakorlatok megosztásának előmozdítása 
érdekében kellő nyilvánosságot biztosít e 
magatartási kódexek számára.

A Bizottság felkérheti az ERGA-t, hogy 
véleményezze az ilyen kódexek tervezeteit, 
módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 
jogosult e kódexeket szükség szerint közzé 
tenni.

Az ERGA rendszeresen nyomon követi az 
említett uniós magatartási kódexekben 
kitűzött célok elérését, és rendszeres, 
átlátható és független értékelést nyújt 
azokról a Bizottság és a kapcsolattartó 
bizottság számára.

da) a (7) bekezdés után a szöveg a 
következő bekezdéssel egészül ki:
(7a) Ha egy független nemzeti szabályozó 
szerv és/vagy hatóság megállapítja, hogy 
valamely magatartási kódex vagy annak 
részei nem bizonyultak eléggé 
eredményesnek, a szóban forgó 
szabályozó szerv és/vagy hatóság szerinti 
tagállamnak jogában áll olyan 
részletesebb és szigorúbb szabályokat 
előírni a joghatósága alatt álló 
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médiaszolgáltatók számára, amelyek 
megfelelnek ezen irányelvnek és az uniós 
jognak, és tiszteletben tartják a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a 
médiapluralizmust. Az ilyen szabályokat 
késedelem nélkül be kell jelenteni a 
Bizottságnak.
db) a (8) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(8) A 2000/31/EK irányelv 
alkalmazandó, amennyiben ez az irányelv 
másként nem rendelkezik. Abban az 
esetben, ha a 2000/31/EK irányelv 
valamely rendelkezése ellentétes ezen 
irányelv valamely rendelkezésével, ezen 
irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni, 
kivéve, ha ez az irányelv másként 
rendelkezik.”

(8) A 2000/31/EK irányelv 
alkalmazandó, amennyiben ez az irányelv 
másként nem rendelkezik. Abban az 
esetben, ha a 2000/31/EK irányelv 
valamely rendelkezése ellentétes ezen 
irányelv valamely rendelkezésével, ezen 
irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni, 
kivéve, ha ez az irányelv másként 
rendelkezik.”

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2010/13/EU irányelv
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az 5. cikk d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

7. Az 5. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„5. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók egyszerűen, közvetlenül 
és folyamatosan hozzáférhető formában a 
szolgáltatás igénybe vevőinek 
rendelkezésére bocsássák legalább a 
következők információkat:
a) név;
b) a székhely földrajzi címe;
c) a médiaszolgáltató részletes adatai, 
többek között e-mail címe, honlapja, 
amelyek lehetővé teszik a gyors közvetlen 
és tényleges kapcsolatfelvételt;
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„d) a médiaszolgáltatók felett 
joghatósággal rendelkező tagállam és az 
illetékes szabályozó hatóságok vagy 
felügyeleti szervek.”

d) a médiaszolgáltató felett 
joghatósággal rendelkező tagállam és az 
illetékes szabályozó hatóságok és/vagy 
szervek vagy felügyeleti szervek.”

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2010/13/EU irányelv
6. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek megfelelő 
eszközök révén elérni, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
által nyújtott audiovizuális 
médiaszolgáltatások ne tartalmazzanak 
nem, faji vagy etnikai származás, vallás 
vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor 
vagy szexuális irányultság alapján 
meghatározott személyek csoportjával 
vagy ilyen csoport valamely tagjával 
szemben erőszakra vagy gyűlöletre való 
uszítást.”

A tagállamok kötelesek megfelelő 
eszközök révén elérni, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
által nyújtott audiovizuális 
médiaszolgáltatások ne tartalmazzák a 
következők egyikét sem:

a) az emberi méltóság megsértésére 
való uszítás;
b) nemzetiség, nem, faj, bőrszín, 
etnikai vagy társadalmi hovatartozás, 
genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
kor, nem, nemi identitás és annak 
kifejezése, szexuális irányultság, 
tartózkodásra való jogosultság vagy 
egészségi állapot alapján meghatározott 
személlyel vagy személyek csoportjával 
szembeni erőszakra vagy gyűlöletre való 
uszítás;
c) terrorizmusra való uszítás.”
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Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
2010/13/EU irányelv
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A szöveg a következő 6a. cikkel 
egészül ki:

9. A szöveg a következő 6a. cikkel 
egészül ki:

„6a. cikk „6a. cikk

(1) A tagállamok megfelelő, arányos és 
hatékony intézkedéseket hoznak annak 
biztosítására, hogy a joghatóságuk alá 
tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott 
olyan audiovizuális médiaszolgáltatások, 
amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 
értelmi vagy erkölcsi fejlődését, csak oly 
módon legyenek elérhetők, amely 
biztosítja, hogy a kiskorúak rendes 
körülmények között ne hallgathassák vagy 
nézhessék azokat. Ezen intézkedések közé 
tartozhat a műsorszolgáltatás 
időpontjának helyes megválasztása, illetve 
az életkor ellenőrzését szolgáló vagy egyéb 
technika intézkedések alkalmazása. Az 
ilyen intézkedéseknek arányosnak kell 
lenniük a műsorszám potenciális 
ártalmaival, nem vezethetnek a személyes 
adatok további feldolgozásához, és nem 
érinthetik az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 rendeletének1a 8. 
cikkét.
A legkárosabb tartalmak, például öncélú 
erőszak és pornográfia esetén, a 
legszigorúbb intézkedéseket kell 
alkalmazni.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók 
elégséges információt biztosítsanak a 
nézőnek az olyan tartalomról, amely 
károsíthatják a kiskorúak fizikai, értelmi 
vagy erkölcsi fejlődését. Ennek érdekében 
a tagállamok olyan jelölési rendszert 
alkalmazhatnak, amely felhívja a figyelmet 
az audiovizuális médiaszolgáltatás 
tartalmának a jellegére.

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a médiaszolgáltatók elégséges 
információt biztosítsanak a nézőnek az 
olyan tartalomról, amely károsíthatják a 
kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi 
fejlődését. Ennek érdekében a tagállamok 
olyan jelölési rendszert alkalmazhatnak, 
amely felhívja a figyelmet az audiovizuális 
médiaszolgáltatás tartalmának a jellegére.
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(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
joghatóságuk alá eső médiaszolgáltatók 
által nyújtott, a kiskorúak fizikai vagy 
értelmi fejlődését esetlegesen károsító 
audiovizuális médiaszolgáltatásoktól való 
védelemre szolgáló intézkedések 
szükségesek és arányosak legyenek, 
továbbá teljes mértékben tiszteletben 
tartsák a Chartában, különösen annak 
III. címében és 52. cikkében foglalt 
kötelezettségeket.

(2) A jelen cikk végrehajtása érdekében 
a tagállamoknak ösztönözniük kell a 
társszabályozást.

(4) A jelen cikk végrehajtása érdekében 
a tagállamoknak ösztönözniük kell az 
önszabályozást és a társszabályozást.

(3) A Bizottság és az ERGA arra 
ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az 
Unióban mindenütt osszák meg egymással 
a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 
legjobb gyakorlataikat. Indokolt esetben a 
Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós 
magatartási kódexek kidolgozását.

(5) A Bizottság és az ERGA arra 
ösztönzi a médiaszolgáltatókat, hogy az 
Unióban mindenütt osszák meg egymással 
az önszabályozásra és a társszabályozási 
rendszerekre vonatkozó legjobb 
gyakorlataikat. Indokolt esetben a 
Bizottságnak elő kell segítenie az Uniós 
magatartási kódexek kidolgozását.

________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 
27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) (HL L 
119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
2010/13/EU irányelv
7. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 7. cikket el kell hagyni; 10. A 7. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„7. cikk
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(1) A tagállamok indokolatlan 
késedelem nélkül intézkedéseket 
dolgoznak ki annak biztosítása érdekében, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók által nyújtott 
médiaszolgáltatások folyamatosan és 
fokozatosan egyre hozzáférhetőbbé 
váljanak a fogyatékossággal élők 
számára. Ezeket az intézkedéseket az 
érintett érdekeltekkel, köztük a 
médiaszolgáltatókkal és a 
fogyatékossággal élők szervezeteivel 
konzultálva kell kidolgozni.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések részét képezi az az előírás, 
hogy a médiaszolgáltatóknak évente 
jelentést kell készíteniük a tagállamok 
számára a meghozott intézkedésekről és az 
a tekintetben elért eredményekről, hogy 
fokozatosan hozzáférhetőbbé tegyék 
szolgáltatásaikat a fogyatékossággal élő 
emberek számára. A tagállamok jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak a 
joghatóságuk alá tartozó 
médiaszolgáltatók által tett lépésekről.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések arra ösztönzik a 
médiaszolgáltatókat, hogy a 
fogyatékossággal élők szervezeteinek 
képviselőivel és a szabályozó szervekkel 
együttműködésben dolgozzanak ki 
akadálymentesítési cselekvési terveket 
arra vonatkozóan, hogy szolgáltatásaikat 
fokozatosan egyre inkább hozzáférhetővé 
teszik a fogyatékossággal élő személyek 
számára . Ezeket a terveket indokolatlan 
késedelem nélkül ki kell dolgozni, és 
közölni kell a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal és/vagy szervekkel.
(4) Az (1) bekezdésnek megfelelően 
kidolgozott intézkedésekről indokolatlan 
késedelem nélkül értesíteni kell a 
Bizottságot, a kapcsolattartó bizottságot és 
az ERGA-t. A Bizottság és az ERGA 
elősegíti a bevált gyakorlatok 
médiaszolgáltatók közötti cseréjét.
(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az audiovizuális 
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médiaszolgáltatásokon keresztül 
nyilvánosságra hozott vészhelyzeti 
információkat, köztük a természeti 
katasztrófákkal kapcsolatos nyilvános 
közleményeket és bejelentéseket a 
fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhető módon, többek között a 
siketek és nagyothallók számára készült 
feliratok, valamint vizuális információk 
esetén hangos üzenetek és hangos 
kísérőszövegek, illetve – amennyiben 
megvalósítható – jelnyelvi tolmácsolás 
útján biztosítsák.
(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a médiaszolgáltatók 
tartalombeszerzési, műsorkészítési és 
szerkesztői politikáik keretében 
törekedjenek a tartalomgyártók 
csomagjainak részét képező 
akadálymentesítési szolgáltatások 
nyújtására.
(7) A tagállamok ösztönzik a 
médiaszolgáltatókat, hogy tegyék lehetővé 
fogyasztóik számára az akadálymentesített 
tartalom megtalálását és megtekintését, 
valamint hogy következetes és megfelelő 
módon tegyék akadálymentesebbé a 
szolgáltatás nyújtásához használt 
honlapjaikat, médialejátszóikat, online 
alkalmazásaikat és mobilalapú 
szolgáltatásaikat, köztük 
mobilalkalmazásaikat, hogy a 
felhasználók észlelhessék, működtethessék 
és megérthessék azokat olyan megbízható 
módon, amely előmozdítja az uniós és 
nemzetközi szinten rendelkezésre álló 
különböző közvetítő eszközökkel és 
támogató technológiákkal való 
átjárhatóságot.”

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
2010/13/EU irányelv
7 a cikk (új)



PE624.106/ 50

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A szöveg a következő 7a. cikkel 
egészül ki:
„7a. cikk
A tagállamok továbbra is előírhatnak 
kötelezettségeket annak biztosítása 
érdekében, hogy az általános érdekű 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
megfelelő hangsúlyt kapjanak.
Az említett kötelezettségek előírásának 
arányosnak kell lennie, és meg kell 
felelnie a tagállamok által az uniós joggal 
összhangban egyértelműen meghatározott 
olyan általános érdekű célkitűzéseknek, 
mint a médiapluralizmus, a 
szólásszabadság, a kulturális sokszínűség 
és a nemek közötti egyenlőség.”

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)
2010/13/EU irányelv
7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. A szöveg a következő 7b. cikkel 
egészül ki:
„7b. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
médiaszolgáltatók műsorait és 
szolgáltatásait– a magánhasználatra szánt 
szolgáltatások igénybevevői által 
kezdeményezett szolgáltatások kivételével 
– a médiaszolgáltatók kifejezett 
hozzájárulása nélkül ne lehessen 
módosítani vagy overlay technikával 
lefedni.”
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Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 c pont (új)
2010/13/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

10c. A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„A tagállamok biztosítják, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotást ne közvetítsenek a 
jogosultakkal létrejött megállapodásban 
kikötött időszakon kívül.”

„A tagállamok biztosítják, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
és videómegosztóplatform-szolgáltatók 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotást ne közvetítsenek a 
jogosultakkal létrejött megállapodásban 
kikötött időszakon kívül.”

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
2010/13/EU irányelv
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. A 9. cikk a következőképpen 
módosul:

11. A 9. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

-a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
által közölt audiovizuális kereskedelmi 
közlemény megfeleljen a következő 
követelményeknek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók 
által közölt audiovizuális kereskedelmi 
közlemény megfeleljen a következő 
követelményeknek:

a) az audiovizuális kereskedelmi 
közleménynek, mint olyannak, könnyen 
felismerhetőnek kell lennie. Tilos a burkolt 
audiovizuális kereskedelmi közlemény;

a) az audiovizuális kereskedelmi 
kommunikációnak azonnal 
felismerhetőnek és a szerkesztői 
tartalomtól megkülönböztethetőnek kell 
lennie. Tilos a burkolt audiovizuális 
kereskedelmi közlemény;

b) az audiovizuális kereskedelmi 
közlemény nem alkalmazhat tudatosan 
nem észlelhető technikákat;

b) az audiovizuális kereskedelmi 
közlemény nem alkalmazhat tudatosan 
nem észlelhető technikákat;

c) az audiovizuális kereskedelmi c) az audiovizuális kereskedelmi 
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közlemény: közlemény:

i. nem sértheti az emberi méltóságot; i. nem sértheti az emberi méltóságot;

ii. nem tartalmazhat, illetve támogathat 
a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
nemzetiségen, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetést;

ii. nem tartalmazhat, illetve támogathat 
a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
nemzetiségen, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetést;

iii. nem bátoríthat az egészségre vagy a 
biztonságra ártalmas magatartásra;

iii. nem bátoríthat az egészségre vagy a 
biztonságra ártalmas magatartásra;

iv. nem bátoríthat a környezetvédelem 
szempontjából nagymértékben káros 
magatartásra;

iv. nem bátoríthat környezetvédelmi 
szempontból káros magatartásra;

d) tilos a cigarettára és más 
dohánytermékekre vonatkozó audiovizuális 
kereskedelmi közlemény minden formája;

d) tilos a cigarettára, elektronikus 
cigarettára és más dohánytermékekre 
vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 
közlemény minden formája;

e) az alkoholtartalmú italokra 
vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 
közlemény nem célozhat kifejezetten 
kiskorúakat, és nem bátoríthat az ilyen 
italok mértéktelen fogyasztására;

e) az alkoholtartalmú italokra 
vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 
közlemény nem célozhat kiskorúakat, és 
nem bátoríthat az ilyen italok mértéktelen 
fogyasztására;

f) tilos az olyan gyógyászati 
termékekre, illetve gyógykezelésekre 
vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 
közlemény, amelyek csak vényre kaphatók 
abban a tagállamban, amelynek 
joghatósága alá a médiaszolgáltató 
tartozik;

f) tilos az olyan gyógyászati 
termékekre, illetve gyógykezelésekre 
vonatkozó audiovizuális kereskedelmi 
közlemény, amelyek csak vényre kaphatók 
abban a tagállamban, amelynek 
joghatósága alá a médiaszolgáltató 
tartozik;

g) az audiovizuális kereskedelmi 
közlemény nem okozhatja kiskorúak 
fizikai vagy erkölcsi károsodását. Ennek 
megfelelően közvetlenül nem buzdíthat 
kiskorúakat termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására vagy bérbevételére 
tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük 
kihasználásával, közvetlenül nem 
bátoríthat kiskorúakat arra, hogy 
rábeszéljék szüleiket vagy másokat a 
reklámozott termék vagy szolgáltatás 
megvásárlására, nem használhatja ki a 
kiskorúak szüleik, tanáraik és más 
személyek iránti különleges bizalmát, és 
indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút 
veszélyes helyzetekben;

g) az audiovizuális kereskedelmi 
közlemény nem okozhatja kiskorúak 
fizikai károsodását. Ennek megfelelően 
közvetlenül nem buzdíthat kiskorúakat 
termék vagy szolgáltatás megvásárlására 
vagy bérbevételére tapasztalatlanságuk 
vagy hiszékenységük kihasználásával, és 
indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút 
veszélyes helyzetekben;

a) a (2) bekezdés helyébe a következő a) a (2) bekezdés helyébe a következő 
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szöveg lép: szöveg lép:

(2) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 
magatartási kódexek kidolgozását az olyan 
élelmiszerekre és italokra vonatkozó, 
gyermekműsorokat kísérő vagy azokban 
foglalt, nem megfelelő audiovizuális 
kereskedelmi közleményeket illetően, 
amelyek olyan táplálkozási vagy élettani 
hatással bíró tápanyagokat és egyéb 
anyagokat tartalmaznak, különösen zsírt, 
transz-zsírsavakat, sót/nátriumot és 
cukrokat, amelyek túlzott mértékű bevitele 
a teljes étrendben nem ajánlott.

(2) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 
magatartási kódexek kidolgozását az 
alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem 
megfelelő audiovizuális kereskedelmi 
közleményeket illetően. Az említett 
kódexek célja, hogy hatékonyan 
csökkentsék a kiskorúak kitettségét az 
alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem 
megfelelő audiovizuális kereskedelmi 
közleményekkel szemben.

b) a cikk a következő (3) és (4) 
bekezdéssel egészül ki:

b) a cikk a következő (3) és (4) 
bekezdéssel egészül ki:

(3) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 
magatartási kódexek kidolgozását az 
alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem 
megfelelő audiovizuális kereskedelmi 
közleményeket illetően. Az ilyen 
kódexeknek hatékonyan kell 
csökkenteniük a kiskorúak kitettségét az 
alkoholtartalmú italokra vonatkozó 
audiovizuális kereskedelmi 
közleményekkel szemben.

(3) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
ösztönözniük kell ön- és társszabályozó 
magatartási kódexek kidolgozását az olyan 
élelmiszerekre és italokra vonatkozó, 
gyermekműsorokban megjelenő, nem 
megfelelő audiovizuális kereskedelmi 
közleményeket illetően, amelyek olyan 
táplálkozási vagy élettani hatással bíró 
tápanyagokat és egyéb anyagokat 
tartalmaznak, különösen zsírt, transz-
zsírsavakat, sót/nátriumot és cukrokat, 
amelyek túlzott mértékű bevitele a teljes 
étrendben nem ajánlott. Az említett 
kódexek célja, hogy hatékonyan 
csökkentsék a gyermekek kitettségét az 
ilyen élelmiszerekre és italokra vonatkozó 
audiovizuális kereskedelmi 
közleményekkel szemben. A kódexek célja 
annak előírása, hogy az audiovizuális 
kereskedelmi közlemények ne 
hangsúlyozzák az ilyen élelmiszerek és 
italok előnyös táplálkozástani 
tulajdonságait.

(4) A Bizottságnak és az ERGA-nak 
ösztönöznie kell az ön- és társszabályozási 
rendszerekre vonatkozó bevált gyakorlatok 
cseréjét a teljes Unióban. Indokolt esetben 
a Bizottságnak elő kell segítenie az uniós 
magatartási kódexek kidolgozását.

(4) A Bizottságnak és az ERGA-nak 
gondoskodnia kell az ön- és 
társszabályozási rendszerekre vonatkozó 
bevált gyakorlatok cseréjéről a teljes 
Unióban.

Amennyiben szükséges, a Bizottságnak és 
az ERGA-nak a tagállamokkal 
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együttműködve elő kell segítenie az uniós 
magatartási kódexek kidolgozását, 
népszerűsítését és elfogadását.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
2010/13/EU irányelv
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. a 10. cikk b) pontja helyébe az 
alábbi szöveg lép:

12. Az 10. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„10. cikk
(1) A támogatott audiovizuális 
médiaszolgáltatásoknak vagy 
műsorszámoknak a következő 
követelményeknek kell megfelelniük:
a) tartalmuk és televíziós 
műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük 
semmilyen körülmények között nem 
befolyásolható oly módon, hogy ez 
hatással legyen a médiaszolgáltató 
felelősségére és szerkesztői 
függetlenségére;

b) közvetlenül nem ösztönözhetik áruk 
vagy szolgáltatások megvásárlását vagy 
bérlését;

b) közvetlenül nem ösztönözhetik áruk 
vagy szolgáltatások megvásárlását vagy 
bérlését;

c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni 
kell a támogatási megállapodás létéről. A 
támogatott műsorszámot a támogató neve, 
logója és/vagy egyéb, a támogatóra utaló 
jelzés, például egy vagy több termékére 
vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek 
megkülönböztető jele feltüntetésével, 
műsorszámtól függően alkalmas módon a 
műsorszám elején, folyamán és/vagy 
végén egyértelműen meg kell jelölni.
(2) Audiovizuális médiaszolgáltatásokat 
vagy műsorszámokat nem támogathat 
olyan vállalkozás, amelynek elsődleges 
tevékenysége cigaretta, elektronikus 
cigaretta vagy egyéb dohánytermék 



PE624.106/ 55

HU

gyártása vagy értékesítése.
(3) A gyógyszerkészítmények 
gyártásával vagy értékesítésével, valamint 
a gyógykezeléssel foglalkozó vállalkozás 
által támogatott audiovizuális 
médiaszolgáltatások vagy műsorszámok 
népszerűsíthetik a vállalkozás nevét vagy 
arculatát, de nem népszerűsíthetnek olyan 
konkrét gyógyszerkészítményeket vagy 
gyógykezeléseket, amelyek abban a 
tagállamban, amelynek joghatósága alá a 
médiaszolgáltató tartozik, csak vény 
ellenében hozzáférhetők.
(4) Hírek és aktuális témákról szóló 
műsorszámok nem támogathatók. A 
tagállamok megtilthatják a 
gyermekműsorok vagy és az elsősorban a 
gyermekközönséget megcélzó tartalmak 
támogatását.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
2010/13/EU irányelv
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2), (3) és (4) bekezdés hatálya 
kizárólag a 2009. december 19-e után 
készített műsorszámokra terjed ki.

(1) Ez a cikk kizárólag a 2009. december 
19-e után készített műsorszámokra 
alkalmazandó.

(2) A termékmegjelenítés megengedett 
minden audiovizuális 
médiaszolgáltatásban, a hírműsorok, az 
aktuális témákkal foglalkozó műsorok, a 
fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a 
vallási műsorok illetve a gyermekműsorok 
kivételével.

(2) A termékmegjelenítés megengedett 
minden audiovizuális 
médiaszolgáltatásban, a hírműsorok, az 
aktuális témákkal foglalkozó műsorok, a 
fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorok, a 
vallási műsorok, illetve a gyermekműsorok 
vagy az elsősorban a gyermekközönséget 
megcélzó tartalmak kivételével.

(3) A termékmegjelenítést tartalmazó 
műsorszámoknak az alábbi 
követelménynek meg kell felelniük:

(3) A termékmegjelenítést tartalmazó 
műsorszámoknak az alábbi 
követelménynek meg kell felelniük:

a) tartalmuk és televíziós 
műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük 
semmilyen körülmények között nem 

a) tartalmuk és televíziós 
műsorszolgáltatás esetén műsorrendjük 
semmilyen körülmények között nem 
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befolyásolható oly módon, hogy ez 
hatással legyen a médiaszolgáltató 
felelősségére és szerkesztői 
függetlenségére;

befolyásolható oly módon, hogy ez 
hatással legyen a médiaszolgáltató 
felelősségére és szerkesztői 
függetlenségére;

b) közvetlenül nem ösztönözhetik áruk 
vagy szolgáltatások megvásárlását vagy 
bérlését;

b) közvetlenül nem ösztönözhetik áruk 
vagy szolgáltatások megvásárlását vagy 
bérlését;

ba) nem adhatnak indokolatlan 
hangsúlyt a szóban forgó terméknek;

c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni 
kell a termékmegjelenítés létéről.

c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni 
kell a termékmegjelenítés létéről.

A termékmegjelenítést tartalmazó 
műsorszámot a nézők félrevezetésének 
elkerülése érdekében a megfelelő módon 
meg kell jelölni a műsorszám elején és 
végén, valamint akkor, amikor a 
reklámblokk után a műsorszám 
folytatódik;

A termékmegjelenítést tartalmazó 
műsorszámot megfelelő módon meg kell 
jelölni a műsorszám elején és végén.

Kivételes esetekben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy lemondanak a c) 
pontban meghatározott követelményekről, 
de csak akkor, ha a kérdéses műsorszámot 
nem maga a médiaszolgáltató vagy egy 
azzal kapcsolatban álló társaság készítette 
vagy rendelte meg.

Kivételes esetekben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy lemondanak a c) 
pontban meghatározott követelményekről, 
de csak akkor, ha a kérdéses műsorszámot 
nem maga a médiaszolgáltató vagy egy 
azzal kapcsolatban álló társaság készítette 
vagy rendelte meg.

(4) A műsorszámok semmilyen esetben 
sem tartalmazhatnak az alábbi termékekre 
vonatkozó termékmegjelenítést:

(4) A műsorszámok semmilyen esetben 
sem tartalmazhatnak az alábbi termékekre 
vonatkozó termékmegjelenítést:

a) dohánytermék, cigaretta vagy más, 
olyan vállalkozástól származó termék, 
amelynek elsődleges tevékenysége 
cigaretta vagy egyéb dohánytermék 
gyártása vagy értékesítése;

a) dohánytermék, cigaretta vagy 
elektronikus cigaretta, illetve más, olyan 
vállalkozástól származó termék, amelynek 
elsődleges tevékenysége cigaretta, 
elektronikus cigaretta vagy egyéb 
dohánytermék gyártása vagy értékesítése;

b) olyan gyógyszerkészítmények, illetve 
gyógykezelések, amelyek vénykötelesek 
abban a tagállamban, amelynek 
joghatósága alá a média-szolgáltató 
tartozik.”

b) olyan gyógyszerkészítmények, illetve 
gyógykezelések, amelyek vénykötelesek 
abban a tagállamban, amelynek 
joghatósága alá a média-szolgáltató 
tartozik.”

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
2010/13/EU irányelv
12. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A 12. cikk helyébe az alábbi cikk 
lép, amely átkerül a III. fejezetbe:

14. A 12. cikket el kell hagyni.

12. cikk
A tagállamok meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó audiovizuális 
médiaszolgáltatók által nyújtott olyan 
műsorok, amelyek károsíthatják a 
kiskorúak fizikai, értelmi vagy erkölcsi 
fejlődését, csak oly módon legyenek 
elérhetők, amely biztosítja, hogy a 
kiskorúak rendes körülmények között ne 
hallgathassák vagy nézhessék azokat. 
Ezen intézkedések közé tartozhat a 
műsorszolgáltatás időpontjának helyes 
megválasztása, illetve az életkor 
ellenőrzését szolgáló vagy egyéb technika 
intézkedések alkalmazása. Az ilyen 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük 
a műsorszám potenciális ártalmaival.
A legkárosabb tartalmak esetén, például 
öncélú erőszak és pornográfia, a 
legszigorúbb intézkedéseket kell 
alkalmazni, úgymint titkosítás és hatékony 
szülői felügyelet.

Indokolás

Lásd a -2. cikket (32. módosítás).

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
2010/13/EU irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy azok a lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, 
akik a joghatóságuk alá tartoznak, legalább 
20%-ban európai alkotásokat kínáljanak a 

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy azok a lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, 
akik a joghatóságuk alá tartoznak, legalább 
30%-ban európai alkotásokat kínáljanak a 
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katalógusukban, továbbá hogy az ilyen 
művek hangsúlyt kapjanak.

katalógusukban, továbbá hogy az ilyen 
művek hangsúlyt kapjanak. Ez a részarány 
az alkotások forgalmazási területének 
hivatalos nyelvén készült alkotásokat 
foglalja magában.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
2010/13/EU irányelv
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megkövetelhetik 
azoktól a lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóktól, akik a joghatóságuk alá 
tartoznak, hogy pénzügyileg járuljanak 
hozzá az európai alkotások készítéséhez, 
ideértve a tartalomra vonatkozó közvetlen 
befektetéseket valamint a nemzeti 
alapokhoz történő hozzájárulást. A 
tagállamok megkövetelhetik az ilyen 
pénzügyi hozzájárulást a lekérhető 
audiovizuális médiaszolgáltatásokat nyújtó 
azon szolgáltatóktól, amelyek az érintett 
tagállam területén lévő közönséget 
célozzák meg, de egy másik tagállamban 
rendelkeznek székhellyel. Ebben az 
esetben a pénzügyi hozzájárulás alapja 
csak a megcélzott tagállamban keletkezett 
bevétel lehet. Amennyiben a szolgáltatás 
székhelye szerinti tagállam pénzügyi 
hozzájárulást ír elő, figyelembe kell vennie 
minden olyan pénzügyi hozzájárulást, 
amelyet a megcélzott tagállamok vetnek ki. 
A pénzügyi hozzájárulásnak összhangban 
kell lennie az uniós joggal, különös 
tekintettel az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokra.

(2) A tagállamok megkövetelhetik 
azoktól a lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóktól, akik a joghatóságuk alá 
tartoznak, hogy – figyelembe véve a 
kulturális és nyelvi sokszínűséget azon a 
területen, ahol letelepedtek, illetve 
szolgáltatást nyújtanak – pénzügyileg 
járuljanak hozzá az európai alkotások 
készítéséhez, ideértve a tartalomra 
vonatkozó közvetlen befektetéseket 
valamint a nemzeti alapokhoz történő 
hozzájárulást. A tagállamok 
megkövetelhetik az ilyen pénzügyi 
hozzájárulást a lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat nyújtó azon 
szolgáltatóktól, amelyek az érintett 
tagállam területén lévő közönséget 
célozzák meg, de nem ott rendelkeznek 
székhellyel. Ebben az esetben a pénzügyi 
hozzájárulás alapja csak a megcélzott 
tagállamban nyújtott lekérhető 
szolgáltatásokból keletkezett bevétel lehet. 
Amennyiben a szolgáltatás székhelye 
szerinti tagállam pénzügyi hozzájárulást ír 
elő, figyelembe kell vennie minden olyan 
pénzügyi hozzájárulást, amelyet a 
megcélzott tagállamok vetnek ki. A 
pénzügyi hozzájárulásnak összhangban kell 
lennie az uniós joggal, különös tekintettel 
az állami támogatásokra vonatkozó 
szabályokra.
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Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
2010/13/EU irányelv
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok eltekinthetnek az (1) és 
(2) bekezdésben foglalt követelményektől 
az alacsony forgalmú vagy alacsony 
nézettségű szolgáltatók, valamint kis- és 
mikrovállalkozások esetén. A tagállamok 
az említett követelményektől azokban az 
esetekben is eltekinthetnek, amikor azok a 
tematikus lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatások természetéből vagy 
témájából fakadóan kivitelezhetetlenek 
vagy indokolatlanok volnának.

(5) A tagállamok eltekinthetnek az (1) és 
(2) bekezdésben foglalt követelményektől 
az alacsony forgalmú vagy alacsony 
nézettségű szolgáltatók, valamint kis- és 
mikrovállalkozások, illetve független 
producerek esetén. A tagállamok az 
említett követelményektől azokban az 
esetekben is eltekintenek, amikor azok a 
tematikus lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatások természetéből vagy 
témájából fakadóan kivitelezhetetlenek 
vagy indokolatlanok volnának.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)
2010/13/EU irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

15a. A 19. cikk (1) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(1) A televíziós reklámnak és a 
televíziós vásárlásnak azonnal 
felismerhetőnek és a szerkesztői 
tartalomtól megkülönböztethetőnek kell 
lennie. Az új reklámtechnikák 
használatának sérelme nélkül a televíziós 
reklámnak és a televíziós vásárlásnak a 
műsorszám többi részétől képi és/vagy 
hangeszközökkel és/vagy szünetekkel 
kellően elhatárolva kell megjelennie.

„(1) A televíziós reklámnak és a 
televíziós vásárlásnak azonnal 
felismerhetőnek és a szerkesztői 
tartalomtól megkülönböztethetőnek kell 
lennie. Az új reklámtechnikák 
használatának sérelme nélkül a televíziós 
reklámnak és a televíziós vásárlásnak a 
műsorszám többi részétől képi és/vagy 
hangeszközökkel és/vagy szünetekkel 
világosan elhatárolva kell megjelennie.”

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 19. cikk (1) bekezdését – kívánja 
módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.)



PE624.106/ 60

HU

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 b pont (új)
2010/13/EU irányelv
19 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

15b. A 19. cikk (2) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:

(2) Elkülönített reklám- és televíziós 
vásárlási bejátszások – ide nem értve a 
sportesemények közvetítésében 
megjelenőket – kivételesen 
alkalmazhatók.

„(2) Elkülönített reklám- és televíziós 
vásárlási bejátszások sportesemények 
közvetítésében megengedettek. A 
sportesemények kivételével az elkülönített 
reklám- és televíziós vásárlási bejátszások 
a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feltételek szerint megengedettek.”

(Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 19. cikk (2) bekezdését – kívánja 
módosítani, amelyet a Bizottság javaslata nem említ.)

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
2010/13/EU irányelv
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. A 20. cikk (2) bekezdésének első 
mondata helyébe a következő szöveg lép:

16. A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

A televíziós célra készült filmek (a fikciós 
és nem-fikciós sorozatok, valamint a 
dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások és a hírműsorok közvetítése 
televíziós reklámmal és/vagy televíziós 
vásárlással minden egyes, műsorrend 
szerinti, legalább 20 perc hosszúságú 
időszakban egyszer szakítható meg.

„A televíziós célra készült filmek (a fikciós 
és nem-fikciós sorozatok, valamint a 
dokumentumműsorok kivételével), a 
filmszínházban történő bemutatásra szánt 
filmalkotások és a hírműsorok közvetítése 
televíziós reklámmal és/vagy televíziós 
vásárlással minden egyes, műsorrend 
szerinti, legalább 30 perc hosszúságú 
időszakban egyszer szakítható meg. A 
gyermekműsorok közvetítése reklámmal 
minden egyes, műsorrend szerinti, 
legalább 30 perc hosszúságú időszakban 
egyszer szakítható meg, feltéve, hogy a 
műsorszám műsorrend szerinti időtartama 
a 30 percet meghaladja. A 
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gyermekműsorok sugárzása nem 
szakítható meg televíziós vásárlással. A 
vallási szertartások nem szakíthatók meg 
televíziós reklámmal vagy televíziós 
vásárlással.”

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2010/13/EU irányelv
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A televíziós reklámbejátszások és a 
televíziós vásárlási bejátszások napi aránya 
7:00 és 23:00 óra között nem haladhatja 
meg a 20 %-ot.

(1) A televíziós reklámbejátszások és a 
televíziós vásárlási bejátszások napi aránya 
nem haladhatja meg a 20%-ot. A 
tagállamoknak továbbra is jogukban áll a 
főműsoridő meghatározása, melynek 
időtartama nem haladhatja meg az 
egymást követő négy órát. A főműsoridő 
alatt a televíziós reklámbejátszások és a 
televíziós vásárlási bejátszások aránya 
nem haladhatja meg a 20%-ot.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
2010/13/EU irányelv
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdést nem kell 
alkalmazni:

(2) Az (1) bekezdést nem kell 
alkalmazni:

a) a műsorszolgáltató által saját 
műsorszámairól, a közvetlenül ezekből a 
műsorszámokból származó termékekről 
vagy az ugyanazon médiacsoporthoz 
tartozó más cégek műsorszámairól szóló 
hirdetésekre;

a) a műsorszolgáltató által saját 
műsorszámairól, a közvetlenül ezekből a 
műsorszámokból származó termékekről és 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról vagy 
az ugyanazon műsorszolgáltató csoporthoz 
tartozó cégek műsorszámairól, termékeiről 
és szolgáltatásairól szóló, önreklámozást 
vagy más cégek műsorainak promócióját 
célzó hirdetésekre;
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b) a támogatói közleményekre; b) a támogatói közleményekre;

c) a termékmegjelenítésekre; c) a termékmegjelenítésekre;

ca) a közszolgálati közleményekre és 
jótékonysági felhívásokra;
cb) a szerkesztői tartalom és az 
audiovizuális kereskedelmi közlemények 
közötti, valamint az audiovizuális 
kereskedelmi közlemények közötti 
különbségtételt szolgáló semleges keretek;

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
2010/13/EU irányelv
28 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. 
cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a 
videomegosztóplatform-szolgáltatók 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket az 
alábbiak érdekében:

(1) A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. 
cikke sérelme nélkül, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a 
videómegosztóplatform-szolgáltatók 
meghozzák a megfelelő, arányos és 
hatékony intézkedéseket az alábbiak 
érdekében:

a) a kiskorúak védelme a fizikai, 
szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros 
tartalmaktól;

a) minden polgár védelme az olyan 
tartalomtól, amely az emberi méltóság 
megsértésére uszít, illetve a nemzetiség, 
nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi 
hovatartozás, genetikai tulajdonság, 
nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyoni helyzet, születés, 
fogyatékosság, kor, nemi identitás és 
annak kifejezése, szexuális irányultság, 
tartózkodásra való jogosultság vagy 
egészségi állapot alapján meghatározott 
személlyel vagy személyek csoportjával 
szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

b) minden polgár védelme az olyan 
tartalomtól, amely a nem, faj, bőrszín, 
vallás, származás illetve nemzeti vagy 
etnikai hovatartozás alapján 
meghatározott személyek csoportjával 
vagy ilyen csoport valamely tagjával 

b) a kiskorúak védelme a fizikai, 
szellemi vagy erkölcsi fejlődésükre káros 
tartalmaktól.



PE624.106/ 63

HU

szemben erőszakra vagy gyűlöletre uszít.
(2) Az intézkedéseknek adott esetben az 
alábbiakra kell kiterjednie:

(2) Az intézkedéseknek adott esetben az 
alábbiakra kell kiterjednie:

a) a videomegosztó platform 
szolgáltatója általános szerződési 
feltételeiben meg kell határozni és 
alkalmazni kell az (1) bekezdés b) 
pontjában hivatkozott erőszakra és 
gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 
fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 
káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. 
illetve a 12. cikkel;

a) a videómegosztó platform 
szolgáltatója általános szerződési 
feltételeiben meg kell határozni és 
alkalmazni kell az (1) bekezdés a) 
pontjában hivatkozott erőszakra és 
gyűlöletre való uszítás, illetve a kiskorúak 
fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére 
káros tartalmak fogalmát, összhangban a 6. 
cikk a) és b) pontjával, illetve a 6a. cikkel. 
Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok biztosítják, hogy az általános 
szerződési feltételeken alapuló 
intézkedések alkalmazása csak akkor 
megengedett, ha a nemzeti eljárási 
szabályok lehetőséget adnak a 
felhasználóknak jogaik bíróság előtt 
történő érvényesítésére, miután tudomást 
szereztek ezen intézkedésekről;

b) olyan mechanizmusok kialakítása és 
üzemeltetése, amelyek segítségével a 
videomegosztó platformok felhasználói 
bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett 
videomegosztóplatform-szolgáltató 
számára a platformján tárolt, az (1) 
bekezdésben hivatkozott tartalmat;

b) olyan átlátható és felhasználóbarát 
mechanizmusok kialakítása és 
üzemeltetése, amelyek segítségével a 
videómegosztó platformok felhasználói 
bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett 
videómegosztóplatform-szolgáltató 
számára a platformján tárolt, az (1) 
bekezdésben hivatkozott tartalmat;

ba) olyan rendszerek létrehozása és 
üzemeltetése, amelyeken keresztül a 
videómegosztó platformok 
visszajelezhetnek a videómegosztó 
platformok felhasználóinak a b) pontban 
említett bejelentések vagy jelölések 
nyomán meghozott intézkedésekről.

c) életkor-ellenőrző rendszerek 
kialakítása és üzemeltetése a 
videomegosztó platformok felhasználói 
számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 
amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 
értelmi vagy erkölcsi fejlődését;

c) életkor-ellenőrző rendszerek 
kialakítása és üzemeltetése a 
videómegosztó platformok felhasználói 
számára azon tartalmakkal kapcsolatban, 
amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 
értelmi vagy erkölcsi fejlődését; az ilyen 
rendszerek nem vezethetnek a személyes 
adatok további feldolgozásához, és nem 
érinthetik az (EU) 2016/679 rendelet 8. 
cikkét;

d) olyan rendszerek kialakítása és d) könnyen kezelhető rendszerek 
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üzemeltetése, amelyek lehetővé teszik a 
videomegosztó platformok felhasználói 
számára az (1) bekezdésben hivatkozott 
tartalom minősítését;

kialakítása és üzemeltetése, amelyek 
lehetővé teszik a videómegosztó 
platformok felhasználói számára az (1) 
bekezdésben hivatkozott tartalom 
minősítését;

e) szülői felügyeleti rendszerek 
biztosítása azon tartalmak tekintetében, 
amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, 
értelmi vagy erkölcsi fejlődését;

e) a végfelhasználó ellenőrzése alatt 
álló és az e bekezdésben, valamint a (3) 
bekezdésben említett intézkedésekkel 
arányos szülői felügyeleti rendszerek 
biztosítása azon tartalmak tekintetében, 
amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai 
vagy értelmi fejlődését; a szabályozó 
hatóságok és/vagy szervek biztosítják az 
ahhoz szükséges iránymutatásokat, hogy a 
meghozott intézkedések tiszteletben 
tartsák a véleménynyilvánítás szabadságát 
és magukban foglalják a felhasználók 
tájékoztatásának követelményét;

f) olyan rendszerek kialakítása és 
üzemeltetése, amelyek segítségével a 
videomegosztó platformok 
visszajelezhetnek a videomegosztó 
platformok felhasználóinak a (b) pontban 
hivatkozott bejelentések vagy jelölések 
nyomán meghozott intézkedésekről.

f) átlátható, könnyen alkalmazható és 
hatékony eljárások kialakítása és 
üzemeltetése a videómegosztóplatform-
szolgáltatók és a felhasználók közötti viták 
kezelésére és rendezésére a b)–f) pontban 
említett intézkedések végrehajtásával.

Azt, hogy mi minősül megfelelő 
intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 
a kérdéses tartalom jellege, az általa 
potenciálisan okozott ártalom, a védendő 
személyek tulajdonságai, illetve a 
veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 
fényében kell eldönteni, ideértve a 
videomegosztóplatform-szolgáltatók, a 
tartalmat létrehozó és/vagy feltöltő 
felhasználók és a nyilvánosság jogos 
érdekeit is.

(2a) Azt, hogy mi minősül megfelelő 
intézkedésnek az (1) bekezdés értelmében, 
a kérdéses tartalom jellege, az általa 
potenciálisan okozott ártalom, a védendő 
személyek tulajdonságai, illetve a 
veszélyeztetett jogok és jogos érdekek 
fényében kell eldönteni, ideértve a 
videómegosztóplatform-szolgáltatók, a 
tartalmat feltöltő felhasználók és a 
nyilvánosság jogos érdekeit is. A megfelelő 
intézkedések tiszteletben tartják a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, valamint a 
médiapluralizmust. A legkárosabb 
tartalmak esetén a legszigorúbb 
intézkedéseket kell alkalmazni. Az ilyen 
ellenőrzések nem vezethetnek előzetes 
ellenőrzési intézkedésekhez vagy a 
tartalom feltöltésének szűréséhez.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 
hivatkozott intézkedések végrehajtása 
érdekében a tagállamok ösztönzik a 4. cikk 
(7) bekezdésében hivatkozott 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 
hivatkozott intézkedések végrehajtása 
érdekében a tagállamok és a Bizottság 
ösztönzi az önszabályozást és a 4. cikk (7) 
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társszabályozást. és (7a) bekezdésében hivatkozott 
társszabályozást, és biztosítja, hogy a 
magatartási kódexek megfeleljenek ezen 
irányelv rendelkezéseinek, és teljes körűen 
tiszteletben tartsák az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában, különösen annak 
52. cikkében foglalt jogokat, 
szabadságokat és elveket.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
videómegosztóplatform-szolgáltatók az (1) 
bekezdésben említett intézkedéseknek 
megfelelően rendszeresen ellenőrizzék 
teljesítményüket és azt nyilvánosságra 
hozzák. 

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk a 
videomegosztóplatform-szolgáltatók által 
a (2) és (3) bekezdés szerint meghozott 
intézkedések megfelelőségének a 
felméréséhez szükséges 
mechanizmusokat. E feladat 
végrehajtásával a tagállamoknak a 30. 
cikknek megfelelően kijelölt hatóságokat 
kell megbízniuk.

(4) A tagállamoknak létre kell hozniuk a 
meghozott intézkedések teljesítéséről és 
eredményességéről való beszámoláshoz 
szükséges mechanizmusokat, figyelembe 
véve azok jogszerűségét, átláthatóságát, 
szükségességét, hatékonyságát és 
arányosságát. E feladat végrehajtásával a 
tagállamoknak a 30. cikknek megfelelően 
kijelölt hatóságokat kell megbízniuk. A 
szabályozó testületek és/vagy hatóságok 
biztosítják az ahhoz szükséges 
iránymutatásokat, hogy a meghozott 
intézkedések tiszteletben tartsák a 
véleménynyilvánítás szabadságát és 
magukban foglalják a felhasználók 
tájékoztatásának követelményét;

(5) A tagállamok nem alkalmazhatnak 
az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott 
intézkedéseknél szigorúbb intézkedéseket 
a videomegosztóplatform-szolgáltatók 
tekintetében. A tagállamok nem 
akadályozhatók meg abban, hogy a 
jogellenes tartalmakra vonatkozóan 
szigorúbb intézkedéseket írjanak elő. Ilyen 
intézkedések elfogadásakor azonban 
tiszteletben kell tartaniuk az 
alkalmazandó uniós jogszabályokat, így 
adott esetben a 2000/31/EK irányelv 14. és 
15. cikkében vagy a 2011/93/EU irányelv 
25. cikkében meghatározottakat.

(5) A 8 cikk a videómegosztóplatform-
szolgáltatókra alkalmazandó.

(5a) A tagállamok gondoskodnak róla, 
hogy a videómegosztóplatform-
szolgáltatók által forgalmazott, értékesített 
vagy megszervezett szponzorálás vagy 
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termékmegjelenítés megfelel a 9. és 10. 
cikkekben foglalt követelményeknek.
A 2000/31/EK irányelv 14. és 15. cikke 
sérelme nélkül a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a 
videómegosztóplatform-szolgáltatók arra 
vonatkozó nyilatkozatra kötelezzék a 
tartalmakat feltöltő felhasználókat, hogy 
az ilyen tartalmak tartalmaznak-e 
hirdetéseket, szponzorált tartalmakat vagy 
termékelhelyezést.
A tagállamoknak kötelezniük kell a 
videómegosztóplatform-szolgáltatókat 
annak biztosítására, hogy a szolgáltatások 
igénybevevői világos tájékoztatást 
kapjanak a bevallott vagy ismert 
tartalmakról, többek között hirdetésekről, 
szponzorált tartalmakról vagy 
termékelhelyezésekről.

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
olyan panasztételi és jogorvoslati 
mechanizmusok meglétét, amelyek 
segítségével a felhasználó és a 
videomegosztó platform szolgáltatója 
rendezni tudja a közöttük az (1) és a (2) 
bekezdésben hivatkozott megfelelő 
intézkedések alkalmazásával kapcsolatban 
felmerülő jogvitákat.
(7) A Bizottság és az ERGA arra 
ösztönzi a videomegosztóplatform-
szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 
a társszabályozási rendszerekre vonatkozó 
legjobb gyakorlataikat a teljes Unióban. 
Indokolt esetben a Bizottságnak elő kell 
segítenie az Uniós magatartási kódexek 
kidolgozását.

(7) A Bizottság és az ERGA arra 
ösztönzi a videómegosztóplatform-
szolgáltatókat, hogy osszák meg egymással 
az önszabályozási és társszabályozási 
rendszerekre vonatkozó legjobb 
gyakorlataikat az Unió egészében. Indokolt 
esetben a Bizottságnak elő kell segítenie az 
Uniós magatartási kódexek kidolgozását.

(8) A videomegosztóplatform-
szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 
az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 
képviselő szervezeteknek be kell 
nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 
magatartási kódexek tervezetét, illetve a 
meglévő Uniós magatartási kódexek 
módosításait. A Bizottság felkérheti az 
ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 
magatartási kódexek tervezeteit, 
módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság 

(8) A videómegosztóplatform-
szolgáltatóknak vagy, az esettől függően, 
az ilyen szolgáltatókat ebben a tekintetben 
képviselő szervezeteknek be kell 
nyújtaniuk a Bizottsághoz az Uniós 
magatartási kódexek tervezetét, illetve a 
meglévő Uniós magatartási kódexek 
módosításait. A Bizottság felkérheti az 
ERGA-t, hogy véleményezze az ilyen 
magatartási kódexek tervezeteit, 
módosításait vagy bővítéseit. A Bizottság a 
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megfelelő tájékoztatást nyújthat az ilyen 
magatartási kódexekről a nyilvánosság 
számára.

bevált gyakorlatok megosztásának 
előmozdítása érdekében közzéteszi e 
magatartási kódexeket.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
2010/13/EU irányelv
28 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön letelepedett 
videomegosztóplatform-szolgáltatók 
listáját, és a joghatóságukat megalapozó, 
a 2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében, illetve az (1) bekezdésben 
rögzített kritériumokat. A tagállamok 
kötelesek rendszeresen frissíteni a fenti 
listát. A Bizottság gondoskodik róla, hogy 
az illetékes független szabályozó 
hatóságok hozzáférjenek ehhez az 
információhoz.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a 
területükön letelepedett vagy a területükön 
letelepedettnek minősülő 
videómegosztóplatform-szolgáltatók 
listáját az (1) bekezdésben rögzített, a 
joghatóságukat megalapozó 
kritériumoknak megfelelően. A 
tagállamok kötelesek rendszeresen 
frissíteni a fenti listát. A Bizottság 
gondoskodik róla, hogy az illetékes 
független szabályozó hatóságok és/vagy 
szervek, valamint a nyilvánosság könnyen 
és ténylegesen hozzáférjenek ehhez az 
információhoz.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
2010/13/EU irányelv
28 b cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az (1) bekezdést alkalmazva az 
érintett tagállamok nem értenek egyet 
abban, melyiküknek van joghatósága, 
kötelesek az ügyet indokolatlan késedelem 
nélkül a Bizottság tudomására hozni. A 
Bizottság az ERGA-tól az ügyben 
állásfoglalást kérhet, amelynek határideje 
a bizottsági kérelem benyújtásától 
számított tizenöt munkanap.
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Indokolás

Mivel a videómegosztóplatform-szolgáltatók célközönsége rendszerint az egész Unió területét 
felöleli, nézeteltérés alakulhat ki a tagállamok között annak meghatározását illetően, hogy 
ezen irányelv alkalmazásában melyik tagállam az illetékes. Ezért a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy meghatározza, melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, ahogy azt 
a 3. cikk hatálya alá tartozó egyéb audiovizuális médiaszolgáltatások esetében is teszi.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)
2010/13/EU irányelv
28 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. A rendelet a következő 28c. cikkel 
egészül ki:
„28c. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó 
videómegosztóplatform-szolgáltatók 
egyszerűen, közvetlenül és folyamatosan 
hozzáférhető formában a felhasználók 
rendelkezésére bocsássák legalább a 
következő információkat:
a) név;
b) a székhely földrajzi címe;
c) a videómegosztóplatform-szolgáltató 
részletes adatai, többek között e-mail címe, 
honlapja, amelyek lehetővé teszik a gyors 
közvetlen és tényleges kapcsolatfelvételt;
d) a videómegosztóplatform-szolgáltató 
felett joghatósággal rendelkező tagállam 
és az illetékes szabályozó hatóságok vagy 
felügyeleti szervek.”

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 19 b pont (új)
2010/13/EU irányelv
29 cikk
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Hatályos szöveg Módosítás

19b. A 29. cikk a következőképpen 
módosul:

„29. cikk „29. cikk

(1) Kapcsolattartó bizottság alakul a 
Bizottság égisze alatt. Ez a tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságainak 
képviselőiből áll. Elnöke a Bizottság egy 
képviselője, és az ő kezdeményezésére 
vagy egy tagállami küldöttség kérésére ül 
össze.

(1) Kapcsolattartó bizottság alakul a 
Bizottság égisze alatt. Ez a tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságainak vagy 
szerveinek képviselőiből és 
megfigyelőként négy – háromévente 
kijelölt – európai parlamenti képviselőből 
áll. Elnöke a Bizottság egy képviselője, és 
az ő kezdeményezésére vagy egy tagállami 
küldöttség kérésére ül össze. A 
kapcsolattartó bizottság összetételénél 
ösztönözni kell a nemek közötti egyensúly 
megvalósulását.

(2) A kapcsolattartó  bizottság feladatai a 
következők:

(2) A kapcsolattartó  bizottság feladatai a 
következők:

a) ezen irányelv hatékony 
végrehajtásának elősegítése, rendszeres 
konzultáció útján minden olyan gyakorlati 
problémát illetően, amely ezen irányelv és 
különösen a 2. cikk alkalmazásából ered, 
valamint minden más olyan ügyben, 
amellyel kapcsolatban hasznosnak tartják a 
véleménycserét;

a) ezen irányelv hatékony 
végrehajtásának elősegítése, rendszeres 
konzultáció útján minden olyan gyakorlati 
problémát illetően, amely ezen irányelv és 
különösen a 2. cikk alkalmazásából ered, 
valamint minden más olyan ügyben, 
amellyel kapcsolatban hasznosnak tartják a 
véleménycserét;

b) saját kezdeményezésű, illetve a 
Bizottság által kért véleményalkotás ezen 
irányelv tagállamok általi alkalmazásáról;

b) saját kezdeményezésű, illetve a 
Bizottság által kért véleményalkotás ezen 
irányelv tagállamok általi alkalmazásáról;

c) véleménycserét biztosító fórumként 
való működés a tekintetben, hogy milyen 
ügyek szerepeljenek a jelentésekben, 
amelyeket a tagállamoknak a 16. cikk (3) 
bekezdése szerint be kell terjeszteniük és 
ezek módszertanáról;

c) véleménycserét biztosító fórumként 
való működés a tekintetben, hogy milyen 
ügyek szerepeljenek a jelentésekben, 
amelyeket a tagállamoknak a 16. cikk (3) 
bekezdése szerint be kell terjeszteniük és 
ezek módszertanáról;

d) a Bizottság által a műsorszolgáltató 
szervezetek, producerek, fogyasztók, 
gyártók, szolgáltatást nyújtók és 
szakszervezetek, valamint a kreatív 
közösség képviselőivel tartott rendszeres 
konzultációk eredményeinek 
megtárgyalása;

d) a Bizottság által a műsorszolgáltató 
szervezetek, producerek, fogyasztók, 
gyártók, szolgáltatást nyújtók és 
szakszervezetek, valamint a kreatív 
közösség képviselőivel tartott rendszeres 
konzultációk eredményeinek 
megtárgyalása;

e) az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat érintő szabályozási 

e) az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokat érintő szabályozási 
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tevékenységek helyzetéről és fejlődéséről 
szóló információcsere megkönnyítése a 
tagállamok és a Bizottság között, 
figyelembe véve az Unió audiovizuális 
politikáját, valamint a technológia területén 
elért fejlődést;

tevékenységek helyzetéről és fejlődéséről 
szóló információcsere megkönnyítése a 
tagállamok és a Bizottság között, 
figyelembe véve az Unió audiovizuális 
politikáját, valamint a technológia területén 
elért fejlődést;

f) minden fejlemény vizsgálata, amely 
az ágazatban felmerül és amelyről a 
véleménycsere hasznosnak tűnik.”

f) minden fejlemény vizsgálata és 
véleményezése a Bizottság felé, amely az 
ágazatban felmerül és amelyről a 
véleménycsere hasznosnak tűnik.”

(A módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését – a 29. cikket – kívánja módosítani, 
amelyet a Bizottság javaslata nem említ.)

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont
2010/13/EU irányelv
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„30. cikk „30. cikk

(1) Minden tagállamnak ki kell jelölnie 
egy vagy több független nemzeti 
szabályozó hatóságot. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok 
jogilag elkülönüljenek és funkcionálisan 
függetlenek legyenek minden más állami 
vagy magánszervezettől. Ez nem érinti a 
tagállamok azon jogát, hogy a különböző 
szektorok átfogó felügyeletét ellátó 
szabályozó hatóságokat hozzanak létre.

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy 
több […] független nemzeti szabályozó 
hatóságot és/vagy szervet. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy e hatóságok 
funkcionálisan és ténylegesen függetlenek 
legyenek a kormányoktól vagy minden 
más állami vagy magánszervezettől. Ez 
nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a 
különböző szektorok átfogó felügyeletét 
ellátó szabályozó hatóságokat hozzanak 
létre.

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 
részrehajlás nélkül, átláthatóan és ezen 
irányelv céljaival összhangban gyakorolják 
a jogköreiket, különös tekintettel a 
médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 
a fogyasztóvédelem, a belső piac és a 
tisztességes verseny szempontjaira.

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
és/vagy szervek részrehajlás nélkül, 
átláthatóan és ezen irányelv céljaival 
összhangban gyakorolják a jogköreiket, 
különös tekintettel a médiapluralizmus, a 
kulturális és nyelvi sokszínűség, a 
fogyasztóvédelem, az akadálymentes 
hozzáférhetőség, a 
megkülönböztetésmentesség, a belső piac 
és a tisztességes verseny szempontjaira. A 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
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szabályozó hatóságok és/vagy szervek nem 
gyakorolnak előzetes befolyást a 
szerkesztői döntésekre, választásokra vagy 
a szerkezetre. Feladataik ezen irányelv 
végrehajtásának, valamint a nemzeti jog 
rendelkezéseinek és a jogszabályi 
kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követésére korlátozódnak.

A nemzeti szabályozó hatóságok a 
közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti 
jogszabály értelmében rájuk ruházott 
feladatok teljesítésével kapcsolatban más 
szervtől nem kérhetnek, és nem is 
fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti 
szabályozó hatóságok azonban a nemzeti 
alkotmányos jogszabályokkal összhangban 
felügyeletnek vethetők alá.

A nemzeti szabályozó hatóságok és/vagy 
szervek a közösségi jogot végrehajtó 
nemzeti jog értelmében rájuk ruházott 
feladatok ellátása során más szervtől nem 
kérhetnek és nem fogadhatnak el 
utasításokat. A nemzeti szabályozó 
hatóságok azonban a nemzeti alkotmányos 
jogszabályokkal összhangban 
felügyeletnek vethetők alá.

(3) A független szabályozó hatóságok 
jogköreit és hatásköreit, illetve az 
elszámoltathatóságuk módszereit 
egyértelműen rögzíteni kell a 
jogszabályokban.

(3) A független szabályozó hatóságok 
és/vagy szervek jogköreit és hatásköreit, 
illetve az elszámoltathatóságuk módszereit 
egyértelműen rögzíteni kell a 
jogszabályokban.

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 
megfelelő végrehajtó hatáskörökkel 
rendelkezzenek a feladataik hatékony 
ellátásához.

(4) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 
és/vagy szerveik megfelelő végrehajtó 
hatáskörökkel és erőforrásokkal 
rendelkezzenek a feladataik hatékony 
ellátásához.

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok és/vagy 
szervek a 7. cikkben említett 
akadálymentesítési kérdésekkel 
kapcsolatos tájékoztatás és panaszkezelés 
céljából kijelölnek egy egyedüli, 
nyilvánosan elérhető kapcsolattartó 
pontot.

(5) A nemzeti szabályozó hatóság 
vezetőjét vagy a nemzeti szabályozó 
hatóságon belül ezen feladatot ellátó 
testület tagjait csak akkor lehet 
elbocsátani, ha már nem teljesítik a 
nemzeti jogban előzetesen rögzített 
feladataik ellátásához szükséges 
feltételeket. Az elbocsátásra vonatkozó 
döntést nyilvánosságra kell hozni, és 
annak okait fel kell tárni.

(5) A tagállamok nemzeti 
jogszabályaikban meghatározzák a 
nemzeti szabályozó hatóság és/vagy szerv 
vezetőjének vagy az e feladatot ellátó 
testület tagjainak kinevezésére és 
elbocsátására vonatkozó feltételeket és 
eljárásokat, ideértve a megbízatás 
időtartamát is. A megbízatás lejárta előtti 
módosításokat megfelelően indokolni kell, 
előzetesen be kell jelenteni és 
nyilvánosságra kell hozni. Ezen 
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eljárásoknak átláthatónak, 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük 
és garantálniuk kell a szükséges mértékű 
függetlenséget.

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a független nemzeti szabályozó 
hatóságaik önálló éves költségvetéssel 
rendelkezzenek. A költségvetést 
nyilvánosságra kell hozni. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságaik 
megfelelő pénzügyi és humán 
erőforrásokkal rendelkezzenek a rájuk 
bízott feladatok ellátásához, illetve az 
ERGA-ban való aktív részvételhez és 
hozzájáruláshoz.

(6) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
továbbá, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok és/vagy szervek önálló éves 
költségvetéssel rendelkezzenek a rájuk 
bízott feladatok ellátásához, illetve az 
ERGA-ban való aktív részvételhez és 
hozzájáruláshoz. A költségvetést 
nyilvánosságra kell hozni.

(7) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
egy olyan nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén minden 
olyan felhasználó, audiovizuális 
médiaszolgáltató vagy 
videomegosztóplatform-szolgáltató, akit a 
nemzeti szabályozó hatóság határozata 
érint, jogorvoslattal fordulhat egy 
jogorvoslati szervhez. A jogorvoslati 
szervnek függetlennek kell lennie a 
jogorvoslattal érintett felektől.

(7) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
egy olyan nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a 
szolgáltatást igénybevevő, akinek a jogait 
az audiovizuális médiatartalom 
közvetlenül érinti, illetve minden olyan 
audiovizuális médiaszolgáltató vagy 
videómegosztóplatform-szolgáltató, akit a 
nemzeti szabályozó hatóság határozata 
érint, jogorvoslattal fordulhat egy 
jogorvoslati szervhez. A jogorvoslati 
szervnek függetlennek kell lennie a 
jogorvoslattal érintett felektől.

E szervnek, amelynek igazságszolgáltatási 
fórumnak kell lennie, rendelkeznie kell a 
feladatai hatékony elvégzését lehetővé tevő 
megfelelő szakértelemmel. A tagállamok 
biztosítják az ügyek érdemi elbírálását, 
továbbá azt, hogy hatékony jogorvoslati 
mechanizmus álljon rendelkezésre.

E szervnek, amelynek igazságszolgáltatási 
fórumnak kell lennie, rendelkeznie kell a 
feladatai hatékony elvégzését lehetővé tevő 
megfelelő szakértelemmel. A tagállamok 
biztosítják az ügyek érdemi elbírálását, 
továbbá azt, hogy hatékony jogorvoslati 
mechanizmus álljon rendelkezésre.

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ideiglenes 
intézkedéseket hoznak.”

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ideiglenes 
intézkedéseket hoznak.”

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
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2010/13/EU irányelv
30 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„30a. cikk „30a. cikk

(1) Ezennel létrejön az Audiovizuális 
Médiaszolgáltatásokat Szabályozó 
Hatóságok Európai Csoportja (ERGA).

(1) Ezennel létrejön az Audiovizuális 
Médiaszolgáltatásokat Szabályozó 
Hatóságok Európai Csoportja (ERGA).

(2) Az ERGA az audiovizuális 
médiaszolgáltatások területén működő 
független nemzeti szabályozó 
hatóságokból áll. A képviseletet a nemzeti 
szabályozó hatóságok vezetői, vagy az 
elsődlegesen az audiovizuális 
médiaszolgáltatások felügyeletével 
megbízott kinevezett magas szintű 
képviselői, illetve – amennyiben nincs 
nemzeti szabályozó hatóság – az eljárási 
szabályok szerint kiválasztott egyéb 
képviselők látják el. A csoport ülésein részt 
vesz a Bizottság képviselője.

(2) Az ERGA független nemzeti 
szabályozó hatóságokból és/vagy 
szervekből áll, és azokat a független 
regionális hatóságokat és szerveket is 
magában foglalhatja, amelyek mindenre 
kiterjedő hatáskörrel rendelkeznek az 
audiovizuális médiaszolgáltatások terén. 
A képviseletet a nemzeti szabályozó 
hatóságok vezetői, vagy az elsődlegesen az 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
felügyeletével megbízott kinevezett magas 
szintű képviselői, illetve – amennyiben 
nincs nemzeti szabályozó hatóság és/vagy 
szerv – az eljárási szabályok szerint 
kiválasztott egyéb képviselők látják el. A 
csoport ülésein részt vesz a Bizottság 
képviselője.

(3) Az ERGA az alábbi feladatokat látja 
el:

(3) Az ERGA a következő feladatokat 
látja el:

a) tanácsot ad a Bizottságnak és 
támogatja a munkáját az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokra vonatkozó 
keretszabályozás valamennyi tagállamban 
történő következetes végrehajtásának 
biztosítása érdekében;

a) kérésre tanácsot ad a Bizottságnak 
és támogatja a munkáját a jelen irányelv 
valamennyi tagállamban történő 
következetes végrehajtásának biztosítása 
érdekében;

b) tanácsot ad a Bizottságnak és 
támogatja bármely olyan, az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 
ügyben, amely a Bizottság hatáskörébe 
tartozik. Amennyiben bizonyos ügyekben 
a Bizottságnak nyújtott tanácsadás ezt 
megkívánja, a csoport konzultálhat a piaci 
szereplőkkel, a fogyasztókkal és a 
végfelhasználókkal a szükséges 
információk összegyűjtése érdekében;

b) kérésre tanácsot ad a Bizottságnak 
és támogatja bármely olyan, az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokkal 
kapcsolatos ügyben, amely a Bizottság 
hatáskörébe tartozik;

c) gondoskodik a tapasztalatok és a jó 
gyakorlatok cseréjéről az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokra vonatkozó 

c) gondoskodik a tapasztalatok és a jó 
gyakorlatok cseréjéről az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokra vonatkozó 
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keretszabályozás alkalmazása 
témakörében;

keretszabályozás alkalmazása 
témakörében;

d) együttműködik a tagjaival és ellátja 
őket az ezen irányelv alkalmazásához 
szükséges információkkal, különös 
tekintettel a 3. és a 4. cikkre;

d) együttműködik a tagjaival és a 
kapcsolattartó bizottsággal, és ellátja őket 
az ezen irányelv alkalmazásához szükséges 
információkkal, különös tekintettel annak 
3., 4. és a 7. cikkére;

e) a Bizottság felkérésére véleményt 
nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a 
cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) és 
(4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve 
az audiovizuális médiaszolgáltatásokra 
vonatkozó minden más ügyben, különös 
tekintettel a kiskorúak védelmére és a 
gyűlöletkeltésre.;

e) a Bizottság felkérésére véleményt 
nyilvánít a 2. cikk (5b) bekezdésében, a 6a 
cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) és 
(4) bekezdésében tárgyalt ügyekben, illetve 
az audiovizuális médiaszolgáltatásokra 
vonatkozó minden más ügyben, különös 
tekintettel a kiskorúak védelmére és a 
gyűlöletkeltésre.;

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy egy végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározza az ERGA eljárásrendjét.”;

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy egy végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározza az ERGA eljárásrendjét.

(4a) Az ERGA megfelelő pénzügyi és 
humán erőforrásokkal kell rendelkezzen a 
rábízott feladatok ellátásához. A 
szabályozó hatóságok és/vagy szervek 
aktívan részt vesznek az ERGA 
munkájában és hozzájárulnak ahhoz.”

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont
2010/13/EU irányelv
33 cikk  – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [date – no later 
than four years after adoption]-ig, majd 
azt követően háromévente jelentést terjeszt 
az Európai Parlament, a Tanács és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
elé az irányelv alkalmazásáról.

A Bizottság legkésőbb ... [dátum – az 
irányelv elfogadása után három évvel]-ig, 
majd azt követően háromévente jelentést 
terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és 
az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság elé az 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 médiaszolgáltatásokkal 
kapcsolatos fejleményekhez való 
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hozzáigazítására, valamint jelentést nyújt 
be a tagállamok által a médiaműveltség 
terén alkalmazott gyakorlatokról, 
politikákról és kísérő intézkedésekről.


