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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.9.2018 A8-0192/85 

Módosítás  85 

Jonathan Bullock 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

2010/13/EU irányelv 

1 cikk 

 
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: 

törölve 

i. a szolgáltatás jelentős mennyiségű olyan 

műsorszám vagy a felhasználó által 

előállított videó tárolásával jár, amelyért a 

videomegosztó platform szolgáltatója nem 

tartozik szerkesztői felelősséggel; 

 

ii. a tárolt 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; 

 

iv. a szolgáltatás a 2002/21/EK irányelv 2. 

cikkének a) pontja értelmében vett 

elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 

érhető el.; 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.9.2018 A8-0192/86 

Módosítás  86 

Jonathan Bullock 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 

2010/13/EU irányelv 

13 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

15. a 13. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

törölve 

„13. cikk  

(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 katalógusukban, továbbá 

hogy az ilyen művek hangsúlyt kapjanak. 

 

(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 
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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. 

(3) A tagállamok legkésőbb [date – no 

later than three years after adoption]-ig, 

majd azután kétévente jelentést nyújtanak 

be a Bizottságnak az (1) és (2) bekezdés 

végrehajtásáról. 

 

(4) A Bizottság a tagállamok által 

benyújtott információk és egy független 

vizsgálat alapján jelentést terjeszt az 

Európai Parlament és a Tanács elé az (1) 

és (2) bekezdés alkalmazásáról, és ebben 

figyelembe veszi a piaci és a technológiai 

fejlődést, valamint a kulturális 

sokszínűség célját. 

 

(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.;” 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.9.2018 A8-0192/87 

Módosítás  87 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) az (1) bekezdés a következő, da) 

ponttal egészül ki: 

 „da) tilos a szerencsejátékot, fogadást és a 

fogadások begyűjtését bemutató és/vagy 

népszerűsítő audiovizuális kereskedelmi 

közlemény minden formája;”; 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését kívánja módosítani, amelyet a Bizottság 

javaslata nem említ. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

27.9.2018 A8-0192/88 

Módosítás  88 

Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új) 

2010/13/EU irányelv 

10 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. a 10. cikk a következő 

(2a) bekezdéssel egészül ki: 

 „(2a) Audiovizuális médiaszolgáltatásokat 

vagy műsorszámokat nem támogathat 

olyan vállalkozás, amelynek elsődleges 

tevékenysége a szerencsejáték, a fogadás 

és a fogadások begyűjtése.”; 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás a meglévő jogi aktus egyik rendelkezését kívánja módosítani, amelyet a Bizottság 

javaslata nem említ. 

 


