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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogszabálytervezet módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon 

történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2015)0627), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0392/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. április 8-i véleményére,2 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel  a Jogi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, 

a Kulturális és Oktatási Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 

véleményére (A8-0000/2016),  

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A belső piac olyan belső határok 

nélküli térség, amely többek között a 

szolgáltatások és a személyek szabad 

(1) A belső piac jó működése 

szempontjából döntő fontosságú, hogy a 

fogyasztók hozzáférjenek a lakóhelyük 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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mozgásán alapul, ezért szükséges arról 

rendelkezni, hogy a fogyasztók a 

tartalmakhoz (például zenéhez, játékokhoz, 

filmekhez vagy sporteseményekhez) 

hozzáférést biztosító online 

tartalomszolgáltatásokat ne csak a 

lakóhelyük szerinti tagállamban vehessék 

igénybe, hanem akkor is, amikor 

ideiglenesen az Unió egy másik 

tagállamában tartózkodnak. Ezért fel kell 

számolni az online 

tartalomszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

és az azok igénybevétele előtti 

akadályokat. 

szerinti tagállamban előzőleg jogszerűen 

megszerzett online tartalomszolgáltatások 

határokon átnyúló hordozhatóságához. A 

belső piac olyan belső határok nélküli 

térség, amely többek között a 

szolgáltatások és a személyek szabad 

mozgásán alapul, ezért szükséges arról 

rendelkezni, hogy a fogyasztók a 

tartalmakhoz (például zenéhez, játékokhoz, 

filmekhez vagy sporteseményekhez) 

hozzáférést biztosító online 

tartalomszolgáltatásokat ne csak a 

lakóhelyük szerinti tagállamban vehessék 

igénybe, hanem akkor is, amikor 

ideiglenesen, például szabadidős, üzleti 

vagy tanulmányi célból az Unió egy másik 

tagállamában tartózkodnak. Ezért fel kell 

számolni az online 

tartalomszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

és az azok határokon átnyúló 

igénybevétele előtti akadályokat, 

nevezetesen azokon a területeken, főként 

azokban az ágazatokban, ahol a tartalmak 

hordozhatósága továbbra is kis mértékű. 

Or. fr 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A hordozható eszközök, köztük a 

táblagépek és okostelefonok elterjedése 

egyre inkább megkönnyíti az ilyen online 

tartalomszolgáltatások használatát azáltal, 

hogy ezek az eszközök a fogyasztó 

tartózkodási helyétől függetlenül 

biztosítanak hozzáférést az ilyen 

szolgáltatásokhoz. A fogyasztók részéről 

gyorsan növekvő igény tapasztalható az 

iránt, hogy a tartalomhoz és az innovatív 

online szolgáltatásokhoz ne csak 

lakóhelyük szerinti országban férhessenek 

hozzá, hanem akkor is, ha ideiglenesen az 

(2) A hordozható eszközök, köztük a 

táblagépek és okostelefonok elterjedése 

egyre inkább megkönnyíti az ilyen online 

tartalomszolgáltatások használatát azáltal, 

hogy ezek az eszközök a fogyasztó 

tartózkodási helyétől függetlenül 

biztosítanak hozzáférést az ilyen 

szolgáltatásokhoz. A fogyasztók részéről 

gyorsan növekvő igény tapasztalható az 

iránt, hogy a tartalomhoz és az innovatív 

online szolgáltatásokhoz 

hozzáférhessenek. Helyénvaló ennek az új 

fogyasztási módnak olyan intézkedésekkel 



 

PR\1098581HU.doc 7/38 PE585.465v01-00 

 HU 

Unió egy másik tagállamában 

tartózkodnak. 
történő nyomon követése, amelyek az 

ideiglenesen az Unió egy másik 

tagállamában tartózkodó előfizetők 

számára megkönnyítik az online 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az 

„ideiglenes tartózkodás” fogalmának 

arányosan kell lennie a jelen rendelet 

célkitűzésével, vagyis az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságának biztosításával azon 

előfizetők számára, akik átmeneti jelleggel 

az Unió egy másik tagállamában 

tartózkodnak, és rendszeresen 

visszatérnek a lakóhelyük szerinti 

tagállamba. 

Or. fr 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A fogyasztók egyre több 

szerződéses megállapodást kötnek 

szolgáltatókkal online 

tartalomszolgáltatások tárgyában. 

Ugyanakkor, az ideiglenesen az Unió egy 

másik tagállamában tartózkodó fogyasztók 

gyakran nem férnek hozzá online 

tartalomszolgáltatásokhoz vagy nem tudják 

azokat igénybe venni, jóllehet, lakóhelyük 

szerinti országukban erre jogot szereztek. 

(3) A fogyasztók egyre több 

szerződéses megállapodást kötnek 

szolgáltatókkal online 

tartalomszolgáltatások tárgyában. 

Ugyanakkor, az Unió egy másik 

tagállamában ideiglenesen tartózkodó 

fogyasztók gyakran nem férnek hozzá az 

online tartalomszolgáltatásokhoz vagy nem 

tudják azokat igénybe venni, jóllehet, 

lakóhelyük szerinti tagállamukban erre 

jogot szereztek. 

Or. fr 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
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Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Számos olyan akadály létezik, 

amely gátolja e szolgáltatásoknak az 

ideiglenesen egy másik tagállamban 

tartózkodó fogyasztók számára történő 

biztosítását. Egyes online szolgáltatások az 

uniós jog értelmében szerzői és/vagy 

szomszédos jogokkal védett tartalmakat, 

például zenét, játékokat vagy filmeket 

foglalnak magukban. Az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatósága előtti akadályok 

különösen abból fakadnak, hogy a szerzői 

és/vagy szomszédos jogokkal védett 

tartalom, például audiovizuális alkotások 

közvetítésére való jogosultság területi 

engedélyhez kötött, továbbá, hogy az 

online szolgáltatók dönthetnek úgy, hogy 

csak bizonyos piacokat szolgálnak ki. 

(4) Számos olyan akadály létezik, mely 

gátolja ezen szolgáltatások biztosítását egy 

másik tagállamban ideiglenesen tartózkodó 

fogyasztók számára. Egyes online 

tartalomszolgáltatások az uniós jog 

értelmében szerzői vagy szomszédos 

jogokkal védett tartalmakat, például zenét, 

játékokat vagy filmeket foglalnak 

magukban. Jelenleg az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságával kapcsolatos problémák 

ágazatonként eltérőek: míg a zenei szektor 

a 2014/26/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1a végrehajtását követően 

a több területre kiterjedő vagy páneurópai 

licencekre vonatkozó javaslat 

kidolgozásával hozzálátott a problémák 

kezeléséhez, addig az audiovizuális 

szektor, ahol a kizárólagos területi 

licencek vannak túlsúlyban, nehezen 

alkalmazkodik a hordozhatóság 

logikájához. A jelen rendeletnek minden 

érintett ágazatban megoldást kell 

nyújtania a hordozhatósághoz való 

alkalmazkodás valamennyi nehézségére a 

szerzői és szomszédos jogok által az 

Unióban garantált magas szintű védelem 

sérelme nélkül. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. február 26-i 2014/26/EU irányelve a 

szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó 

közös jogkezelésről és a zeneművek belső 

piacon történő online felhasználásának 

több területre kiterjedő hatályú 

engedélyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 

72. o.). 

Or. fr 

 



 

PR\1098581HU.doc 9/38 PE585.465v01-00 

 HU 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ugyanez vonatkozik más olyan 

tartalmakra, például sporteseményekre, 

amelyeket ugyan nem védenek az uniós jog 

szerint szerzői és/vagy szomszédos jogok, 

de a nemzeti jog szerint állhatnak ilyen jogi 

védelem vagy egy konkrét jogszabály 

értelmében védelem alatt, és amelyeket az 

ilyen események szervezői gyakran kötnek 

engedélyhez, vagy az online szolgáltatók 

csak területi alapon kínálnak. E tartalmak 

műsorszolgáltató szervezetek általi 

közvetítése az uniós szinten harmonizált 

szomszédos jogok által védett. Ezenfelül, e 

tartalmak közvetítését gyakran kísérik a 

szerzői jog által védett elemek, mint 

például kezdő vagy záró videofelvételek, 

kísérőzene vagy grafikák. Emellett, a 

társdalom számára kiemelten jelentős vagy 

a nagy közérdeklődésére számot tartó 

eseményekkel összefüggő, rövid híradás 

célját szolgáló közvetítések egyes 

vonatkozásait a 2010/13/EU európai 

parlamenti és a tanácsi irányelve 

harmonizálta22. Végül, a 2010/13/EU 

irányelv értelmében vett audiovizuális 

médiaszolgáltatás kiterjed olyan 

szolgáltatásokra, amelyek hozzáférést 

biztosítanak tartalmakhoz, például 

sporteseményekhez, hírekhez vagy aktuális 

eseményekhez. 

(5) Ugyanez vonatkozik más olyan 

tartalmakra, például sporteseményekre, 

amelyeket ugyan nem védenek az uniós jog 

szerint szerzői és/vagy szomszédos jogok, 

de a nemzeti jog szerint állhatnak ilyen jogi 

védelem vagy egy konkrét jogszabály 

értelmében védelem alatt, és amelyeket az 

ilyen események szervezői gyakran kötnek 

engedélyhez, vagy az online szolgáltatók 

csak területi alapon kínálnak. E tartalmak 

műsorszolgáltató szervezetek általi 

közvetítése az uniós szinten harmonizált 

szomszédos jogok által védett. Ezenfelül, e 

tartalmak közvetítését gyakran kísérik a 

szerzői jog által védett elemek, mint 

például kezdő vagy záró videofelvételek, 

kísérőzene vagy grafikák. Emellett, a 

társdalom számára a kiemelten jelentős 

vagy a nagy közérdeklődésére számot tartó 

eseményekkel összefüggő, rövid híradás 

célját szolgáló közvetítések egyes 

vonatkozásait a 2010/13/EU európai 

parlamenti és a tanácsi irányelve 

harmonizálta22. Végül, a 2010/13/EU 

irányelv értelmében vett audiovizuális 

médiaszolgáltatás kiterjed olyan 

szolgáltatásokra, amelyek hozzáférést 

biztosítanak tartalmakhoz, például 

sporteseményekhez, hírekhez vagy aktuális 

eseményekhez. Az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 167. cikke 

előírja, hogy az Unió a Szerződések egyéb 

rendelkezései alá tartozó tevékenysége 

során vegye figyelembe a kulturális 

szempontokat. Az Európai Unióról szóló 

szerződés 3. cikkének értelmében 

figyelembe kell venni a kulturális 

sokszínűséget, amelyről a kulturális 

kifejezések sokszínűségének védelméről és 

előmozdításáról szóló 2005. október 20-i 

UNESCO-egyezmény rendelkezik. 



 

PE585.465v01-00 10/38 PR\1098581HU.doc 

HU 

__________________ __________________ 

22 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 (HL L 95., 2010.4.15., 

1–24. o.). 

22 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 (HL L 95., 2010.4.15., 

1–24. o.). 

Or. fr 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ezért az online 

tartalomszolgáltatásokat egyre inkább 

csomagokban értékesítik, amelyekben a 

szerzői vagy szomszédos jogokkal nem 

védett tartalom nem különíthető el a 

szerzői vagy szomszédos jogokkal védett 

tartalomtól anélkül, hogy a fogyasztók 

számára biztosított szolgáltatás értéke ne 

csökkenne jelenősen. Kifejezetten ez a 

helyzet a kiemelt tartalommal, például a 

sporteseményekkel, vagy a fogyasztók 

jelentős érdeklődésére számot tartó más 

eseményekkel. Annak érdekében, hogy a 

szolgáltatók teljeskörű hozzáférést 

biztosíthassanak a fogyasztók számára 

online tartalomszolgáltatásaikhoz, 

elengedhetetlen, hogy e rendelet kiterjedjen 

az online tartalomszolgáltatások által 

használt ilyen tartalomra is, és ennélfogva 

alkalmazni lehessen a 2010/13/EU irányelv 

értelmében vett audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra, valamint a 

műsorszolgáltató szerveztek teljes 

közvetítéseire. 

(6) Ezért az online 

tartalomszolgáltatásokat egyre inkább 

csomagokban értékesítik, amelyekben a 

szerzői vagy szomszédos jogokkal nem 

védett tartalom nem különíthető el a 

szerzői vagy szomszédos jogokkal védett 

tartalomtól anélkül, hogy a fogyasztók 

számára biztosított szolgáltatás értéke ne 

csökkenne jelentősen. Kifejezetten ez a 

helyzet a kiemelt tartalommal, például a 

sporteseményekkel, vagy a fogyasztók 

jelentős érdeklődésére számot tartó más 

eseményekkel. Annak érdekében, hogy a 

szolgáltatók teljes körű hozzáférést 

biztosítsanak az ideiglenesen a lakóhelyük 

szerinti tagállamtól eltérő tagállamban 

tartózkodó fogyasztók számára online 

tartalomszolgáltatásaikhoz, 

elengedhetetlen, hogy e rendelet kiterjedjen 

az online tartalomszolgáltatások által 

használt ilyen tartalomra is, és ennélfogva 

alkalmazni lehessen a 2010/13/EU irányelv 

értelmében vett audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra, valamint a 

műsorszolgáltató szervezetek teljes 

közvetítéseire. 
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Or. fr 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A határokon áthúzódó 

hordozhatóság ellenőrzött, szabályozott és 

arányos végrehajtása egy további 

hozzáférési módot nyújt a 

kedvezményezettek számára az online 

tartalomszolgáltatásokhoz, és eszközként 

segíti az e szolgáltatások jogellenes 

használata ellen folytatott küzdelmet. 

Or. fr 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A művekkel és más védett 

tartalommal kapcsolatos jogokat többek 

között a 96/9/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv23, a 2001/29/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv24, a 

2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv25, továbbá a 2009/24/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

harmonizálta26. 

(7) A művekkel és más védett 

tartalommal kapcsolatos jogokat többek 

között a 96/9/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv23, a 2001/29/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv24, a 

2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv25, a 2009/24/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv26, továbbá a 

2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv harmonizálta. 

__________________ __________________ 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 1996. 

március 11-i 96/9/EK irányelve az 

adatbázisok jogi védelméről (HL L 077., 

1996.3.27., 20–28. o.). 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 1996. 

március 11-i 96/9/EK irányelve az 

adatbázisok jogi védelméről (HL L 077., 

1996.3.27., 20–28. o.). 

24 Az Európai Parlament a Tanács 2001. 

május 22-i 2001/29/EK irányelve az 

24 Az Európai Parlament a Tanács 2001. 

május 22-i 2001/29/EK irányelve az 
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információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 

10–19. o.). 

információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról (HL L 167., 2001.6.22., 

10–19. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/115/EK irányelve a 

bérleti jogról és a haszonkölcsönzési 

jogról, valamint a szellemi tulajdon 

területén a szerzői joggal szomszédos 

bizonyos jogokról (HL L 376., 

2006.12.27., 28–35. o.) 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/115/EK irányelve a 

bérleti jogról és a haszonkölcsönzési 

jogról, valamint a szellemi tulajdon 

területén a szerzői joggal szomszédos 

bizonyos jogokról (HL L 376., 

2006.12.27., 28–35. o.). 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 2009/24/EK irányelve a 

számítógépi programok jogi védelméről 

(HL L 111., 2009.5.5., 16–22. o.). 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

április 23-i 2009/24/EK irányelve a 

számítógépi programok jogi védelméről 

(HL L 111., 2009.5.5., 16–22. o.). 

Or. fr 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A megfelelő jogok megszerzésére 

nem mindig van lehetőség, különösen, ha 

az adott tartalommal kapcsolatos jog 

kizárólagos licencia hatálya alatt áll. A 

területi kizárólagosság garantálása 

érdekében az online szolgáltatók gyakran 

vállalják a jogtulajdonosokkal, köztük 

műsorszolgáltató szervezetekkel vagy 

rendezvényszervezőkkel kötött 

licenciaszerződéseikben annak 

megakadályozását, hogy előfizetőik a 

szolgáltató számára biztosított licencia 

hatálya alá tartozó területen kívül is 

hozzáférhessenek a szolgáltatáshoz vagy 

azt igénybe vegyék. Ezek a szolgáltatókat 

terhelő szerződéses korlátozások 

megkövetelik a szolgáltatóktól, hogy olyan 

intézkedéseket hozzanak, mint például a 

szolgáltatásaikhoz az érintett területen 

kívüli IP-címről való hozzáférés letiltása. 

Ezért az online tartalomszolgáltatások 

(10) A megfelelő jogok megszerzésére 

nem mindig van lehetőség, különösen, ha 

az adott tartalommal kapcsolatos jog 

kizárólagos licencia hatálya alatt áll. A 

területi kizárólagosság garantálása 

érdekében az online szolgáltatók gyakran 

vállalják a jogtulajdonosokkal, köztük 

műsorszolgáltató szervezetekkel vagy 

rendezvényszervezőkkel kötött 

licenciaszerződéseikben annak 

megakadályozását, hogy előfizetőik a 

szolgáltató számára biztosított licencia 

hatálya alá tartozó területen kívül is 

hozzáférhessenek a szolgáltatáshoz vagy 

azt igénybe vegyék. Ügyelve a területiség 

elvének betartására, amely 

elengedhetetlen az európai audiovizuális 

és filmművészeti ágazat megfelelő 

fejlődéséhez és fenntartható 

finanszírozásához, a jelen rendeletnek ki 

kell elégítenie a lakóhelye szerinti 
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határokon átnyúló hordozhatóságának 

egyik akadálya éppen az online 

tartalomszolgáltatók és az előfizetőik 

közötti szerződésekben keresendők, 

amelyek viszont az e szolgáltatók és a 

jogtulajdonosok közötti szerződések 

területi korlátozó záradékait tükrözik. 

tagállamtól eltérő tagállamban 

ideiglenesen tartózkodó minden előfizető 

igényét az online tartalomszolgáltatások 

hordozhatóságára. 

Or. fr 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ezenfelül a Bíróság a Football 

Association Premier League és mások 

ítéletében, C403/08 és C429/08, 

EU:C:2011:631, megállapította, hogy a 

szolgáltatásnyújtás egyes korlátozásai nem 

indokolhatók a szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogok védelmének célkitűzésével. 

(11) Ezenfelül az élőben sugárzott 

műholdas sportközvetítések tárgyában a 

Bíróság 2011. október 4-én hozott 

ítéletében megállapította, hogy a 

szolgáltatásnyújtás egyes korlátozásai nem 

indokolhatók a szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogok védelmének célkitűzésével, 

amennyiben e megszorítások túllépik azt 

az ésszerűen szükséges mértéket, melyet e 

jogok védelme megkövetel. 

 _________________ 

 1a A Bíróság 2011. október 4-i ítélete a 

Football Association Premier League és 

társai, C-403/08. és C-429/08. számú 

egyesített ügyekben, 

ECLI:EU:C:2011:631. 

Or. fr 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ennélfogva e rendelet célja, hogy (12) Ennélfogva e rendelet célja, hogy 
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kiigazítsa a jogi keretet annak garantálása 

érdekében, hogy a jogok licenciába adása 

többé ne jelentsen akadályt az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatósága előtt az Unióban, és hogy 

e határokon átnyúló hordozhatóságot 

biztosítani lehessen. 

kiigazítsa a szerzői és szomszédos jogokat 

érintő jogi keretet annak garantálása 

érdekében, hogy közös megközelítés 

vonatkozzon a lakóhelyük szerinti 

tagállamtól eltérő tagállamban 

ideiglenesen tartózkodó előfizetők 

számára nyújtott online 

tartalomszolgáltatásokra. A határon 

átnyúló hordozhatóságot világosan meg 

kell különböztetni a határokon átnyúló 

hozzáférés fogalmától, amely semmilyen 

módon nem esik a jelen rendelet hatálya 

alá. 

Or. fr 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) E rendeletet azokra az online 

tartalomszolgáltatásokra kell alkalmazni, 

amelyeket díjfizetés ellenében nyújtanak. E 

szolgáltatások biztosítói helyzetüknél 

fogva azonosíthatják az előfizetőik 

lakóhelye szerinti tagállamot. Az online 

tartalomszolgáltatás igénybevételének 

jogát akkor kell díjfizetés ellenében 

megszerzettnek tekinteni, ha e kifizetést 

közvetlenül az online tartalomszolgáltató 

felé teljesítik, vagy másik fél, például 

olyan szolgáltató felé, aki távközlési 

szolgáltatást és egy másik szolgáltató által 

működtetett online tartalomszolgáltatást 

kombináló csomagot kínál. 

(16) E rendeletet azokra az online 

tartalomszolgáltatásokra kell alkalmazni, 

amelyeket díjfizetés ellenében nyújtanak. E 

szolgáltatások biztosítói helyzetüknél 

fogva azonosíthatják az előfizetőik 

lakóhelye szerinti tagállamot. Az online 

tartalomszolgáltatás igénybevételének 

jogát akkor kell díjfizetés ellenében 

megszerzettnek tekinteni, ha e kifizetést 

közvetlenül az online tartalomszolgáltató 

felé teljesítik, vagy másik fél, például 

olyan szolgáltató felé, aki távközlési 

szolgáltatást és egy másik szolgáltató által 

működtetett online tartalomszolgáltatást 

kombináló csomagot kínál. A közszolgálati 

műsorszolgáltatások után kötelezően 

fizetendő szolgáltatási díj nem jelenti azt, 

hogy ezek a műsorszolgáltatások a 

díjfizetés ellenében nyújtott online 

tartalomszolgáltatások közé tartoznak. 

Or. fr 
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Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) E rendelet alkalmazási köre 

kiterjed azokra az online 

tartalomszolgáltatásokra is, amelyeket 

díjfizetés nélkül nyújtanak, amennyiben a 

szolgáltatók azonosítják az előfizetőik 

lakóhelye szerinti tagállamot. Azoknak a 

díjfizetés nélkül nyújtott online 

tartalomszolgáltatásoknak, amelyek 

szolgáltatói nem azonosítják az előfizetőik 

lakóhelye szerinti tagállamot, kívül kell 

esniük e rendelet alkalmazási körén, 

mivel felvételük döntő változást jelentene 

e szolgáltatások teljesítésének módjában 

és aránytalan költségekkel járna. Ami az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállam 

azonosítását illeti, az olyan információ, 

mint a licencdíjfizetés a lakóhely szerinti 

tagállamban nyújtott más 

szolgáltatásokért, az internetes vagy 

telefonkapcsolatra vonatkozó szerződés 

megléte, az IP-cím vagy az azonosítás más 

módjai akkor vehetők alapul, ha 

ésszerűen utalnak a szolgáltató számára 

az előfizetőik lakóhelye szerinti 

tagállamra. 

(17) Jelenleg, a legtöbb ingyenes online 

tartalomszolgáltató nem azonosítja be 

ésszerű bizonyossággal a felhasználóik 

lakóhelye szerinti tagállamot, az 

azonosítás megkívánt módszerei általában 

nem felelnek meg az általuk nyújtott 

szolgáltatási módoknak. Mindazonáltal e 

szolgáltatók némelyike már komoly 

ellenőrzési eszközöket alkalmaz vagy 

készül alkalmazni felhasználóik lakóhely 

szerinti tagállamának azonosítására. E 

tendencia további előmozdítása 

érdekében, a fogyasztók érdekeinek szem 

előtt tartásával és a korlátozott technikai 

és pénzügyi erőforrásokkal rendelkező 

szolgáltatók érdekeinek sérelme nélkül, a 

jelen rendelet alkalmazási körét ki kell 

terjeszteni az ingyenes online 

tartalomszolgáltatásokra azzal a 

feltétellel, hogy a szolgáltatást nyújtók 

alávetik magukat az előfizetők lakóhely 

szerinti tagállamának azonosítására 

vonatkozó követelményeknek a jelen 

határozat 3. cikkében foglaltaknak 

megfelelően. Abban az esetben, ha ezek a 

szolgáltatók élni kívánnak ezzel a 

lehetőséggel, alá kell vetniük magukat a 

jelen rendelet rendelkezéseinek, melyek 

melyek a díjfizetés ellenében online 

tartalomszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatókra vonatkoznak. A 

szolgáltatást nyújtók egyébiránt 

fenntarthatják maguknak a jogot, hogy 

alkalmas eszközöket irányozzanak elő 

mind a felhasználók, mind a 

jogtulajdonosok tájékoztatására annak 

érdekében, hogy az e szolgáltatások részét 

képező szellemi tulajdonjogok 

birtokosainak emelt szintű védelmet 

biztosítsanak. 

Or. fr 
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Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az online tartalomszolgáltatások 

határokon átnyúló hordozhatóságának 

biztosításához elő kell írni, hogy az online 

tartalomszolgáltatók lehetővé tegyék 

előfizetőik számára a szolgáltatásnak az 

ideiglenes tartózkodásuk szerinti 

tagállamban való igénybevételét azzal, 

hogy hozzáférést biztosítanak ugyanahhoz 

a tartalomhoz, ugyanolyan típusú és számú 

eszközökkel, ugyanannyi felhasználó 

számára, ugyanolyan funkcionalitások 

mellett, mint a lakóhely szerinti 

tagállamban. Ez a kötelezettség kötelező 

erejű,  ezért a felek azt nem zárhatják ki, 

attól nem térhetnek el, és nem 

változtathatják meg annak joghatását. A 

szolgáltató bármely olyan intézkedése, 

amely megakadályozná az előfizetőt abban, 

hogy a szolgáltatáshoz hozzáférjen vagy 

azt igénybe vegye, míg ideiglenesen egy 

másik tagállamban tartózkodik, például a 

szolgáltatás funkcionalitásainak vagy a 

szolgáltatásnyújtás minőségének 

korlátozása az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságának biztosításával 

kapcsolatos kötelezettség megkerülését 

jelentené, így ellentétes lenne e rendelettel. 

(18) Az online tartalomszolgáltatások 

határokon átnyúló hordozhatóságának 

biztosításához elő kell írni, hogy az online 

tartalomszolgáltatók lehetővé tegyék 

előfizetőik számára a szolgáltatásnak az 

ideiglenes tartózkodásuk szerinti 

tagállamban való igénybevételét azzal, 

hogy hozzáférést biztosítanak ugyanahhoz 

a tartalomhoz, ugyanolyan típusú és számú 

eszközökkel, ugyanannyi felhasználó 

számára, ugyanolyan funkcionalitások 

mellett, mint a lakóhely szerinti 

tagállamban. Ez a kötelezettség kötelező 

erejű,  ezért a felek azt nem zárhatják ki, 

attól nem térhetnek el, és nem 

változtathatják meg annak joghatását. A 

szolgáltató bármely olyan intézkedése, 

amely megakadályozná az előfizetőt abban, 

hogy a szolgáltatáshoz hozzáférjen vagy 

azt igénybe vegye, míg ideiglenesen egy 

másik tagállamban tartózkodik, például a 

szolgáltatás funkcionalitásainak vagy a 

szolgáltatásnyújtás minőségének 

korlátozása, ami az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságának biztosításával 

kapcsolatos kötelezettség megkerülését 

jelentené, így ellentétes lenne e rendelettel. 

Mindazonáltal e rendelkezés nem 

akadályozhatja meg az online 

tartalomszolgáltatást nyújtókat abban, 

hogy tájékoztató jelleggel folytatott 

tevékenységüket továbbra is végezzék az 

online tartalomszolgáltatásokhoz való 

nem engedélyezett hozzáférés vagy azok 

ily módon történő használata, vagy az e 

szolgáltatások révén terjesztett tartalmak 

szellemi tulajdonjogának megsértése ellen 

folytatott küzdelem keretében. 
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Or. fr 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Annak előírása, hogy az 

ideiglenesen nem a lakóhelyük szerinti 

tagállamban tartózkodó előfizetők számára 

nyújtott online tartalomszolgáltatások 

teljesítése ugyanolyan minőségű legyen, 

mint a lakóhely szerinti tagállamban, a 

szolgáltatók számára és végső soron a 

fogyasztók számára nagy költségeket 

jelentene. Ezért nem helyénvaló e 

rendeletben előírni, hogy az online 

tartalomszolgáltató olyan intézkedéseket 

hozzon, amelyek az ideiglenesen másik 

tagállamban tartózkodó előfizető által 

választott helyi online hozzáférés által 

biztosított minőséget meghaladó 

szolgáltatási minőséget garantáljanak. 

Ilyen esetekben a szolgáltató nem vonható 

felelősségre, ha a szolgáltatás minősége 

alacsonyabb. Mindazonáltal, ha a 

szolgáltató kifejezetten vállalja bizonyos 

szolgáltatási minőség garantálását az 

előfizetők számára, míg azok ideiglenesen 

másik tagállamban tartózkodnak, a 

szolgáltatót e megállapodás köti. 

(19) Annak előírása, hogy az 

ideiglenesen nem a lakóhelyük szerinti 

tagállamban tartózkodó előfizetők számára 

nyújtott online tartalomszolgáltatások 

teljesítése ugyanolyan minőségű legyen, 

mint a lakóhely szerinti tagállamban, a 

szolgáltatók számára és végső soron a 

fogyasztók számára nagy költségeket 

jelentene. Ezért nem helyénvaló e 

rendeletben előírni, hogy a díjfizetés 

ellenében online tartalomszolgáltatást 

nyújtó szolgáltató olyan intézkedéseket 

hozzon, amelyek az ideiglenesen másik 

tagállamban tartózkodó előfizető által 

választott helyi online hozzáférés által 

biztosított minőséget meghaladó 

szolgáltatási minőséget garantáljanak. 

Ilyen esetekben a szolgáltató nem vonható 

felelősségre, ha a szolgáltatás minősége 

alacsonyabb. Mindazonáltal, ha a 

szolgáltató kifejezetten vállalja bizonyos 

szolgáltatási minőség garantálását az 

előfizetők számára, míg azok ideiglenesen 

másik tagállamban tartózkodnak, a 

szolgáltatót e megállapodás köti. Az online 

tartalomszolgáltatók kötelesek 

meggyőződni arról, hogy az előfizetők 

kellő módon vannak-e tájékoztatva a 

lakóhelyük szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban nyújtott online 

tartalomszolgáltatások használati 

feltételeiről, nevezetesen arról, hogy ezek 

a feltételek eltérhetnek a lakóhelyük 

szerinti tagállamban érvényben lévő 

feltételektől. 

Or. fr 
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Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az online tartalomszolgáltatók teljesítésék 

a szolgáltatásaik határokon átnyuló 

hordozhatóságának biztosításával 

kapcsolatos kötelezettséget anélkül, hogy 

jogokat szereznének másik tagállamban, 

indokolt előírni, hogy az előfizetőiknek a 

lakóhelyük szerinti tagállamban 

hordozható online tartalomszolgáltatásokat 

jogszerűen kínáló szolgáltatók e 

szolgáltatásokat minden esetben jogosultak 

ezen előfizetőik számára nyújtani, ha azok 

ideiglenesen egy másik tagállamban 

tartózkodnak. Ezt annak meghatározásával 

lehet elérni, hogy az ilyen online 

tartalomszolgáltatás biztosítását, az ahhoz 

való hozzáférést és annak igénybevételét 

úgy kell tekinteni, mint amelyre az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállamban 

kerül sor. 

(20) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a díjfizetés ellenében online 

tartalomszolgáltatást nyújtók és azok az 

ingyenes online tartalomszolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók, amelyek saját 

döntések alapján a jelen rendelet hatálya 

alá tartoznak, teljesítsék a szolgáltatásaik 

határokon átnyúló hordozhatóságának 

biztosításával kapcsolatos kötelezettséget 

anélkül, hogy jogokat szereznének másik 

tagállamban, indokolt előírni, hogy az 

előfizetőiknek a lakóhelyük szerinti 

tagállamban hordozható online 

tartalomszolgáltatásokat jogszerűen kínáló 

szolgáltatók e szolgáltatásokat minden 

esetben jogosultak ezen előfizetőik 

számára nyújtani, ha azok ideiglenesen egy 

másik tagállamban tartózkodnak. Ezt annak 

meghatározásával lehet elérni, hogy az 

ilyen online tartalomszolgáltatás 

biztosítását, az ahhoz való hozzáférést és 

annak igénybevételét úgy kell tekinteni, 

mint amelyre az előfizető lakóhelye 

szerinti tagállamban kerül sor. A jelen 

rendelet és különösen az a jogi 

mechanizmus, mely az online 

tartalomszolgáltatás biztosítását, az ahhoz 

való hozzáférést és annak igénybevételét 

az előfizető lakhely szerinti tagállamában 

lokalizálja, nem akadályozhatja az online 

tartalomszolgáltatót abban, hogy az 

ideiglenesen egy másik országban 

tartózkodó előfizetőjének olyan online 

szolgáltatást kínáljon, mint amilyet ebben 

a tagállamban jogszerűen kínál. 

Mindazonáltal fontos pontosítani, hogy ez 

a jogi mechanizmus kizárólag az online 

tartalomszolgáltatások 

hordozhatóságának előmozdítása céljából 

alkalmazható. 
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Or. fr 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A szolgáltatók nem lehetnek 

felelősek azon szerződéses rendelkezések 

megsértéséért, amelyek ellentétesek azzal a 

kötelezettségükkel, hogy lehetővé kell 

tenniük előfizetőik számára a szolgáltatás 

ideiglenes tartózkodási helyük szerinti 

tagállamban való igénybevételét. Ezért az 

olyan szerződéses kikötéseket, amelyek 

tiltják vagy korlátozzák az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságát, ki nem kényszeríthetőnek 

kell minősíteni. 

(22) A díjfizetés ellenében online 

tartalomszolgáltatást nyújtó szolgáltatók 

nem lehetnek felelősek azon szerződéses 

rendelkezések megsértéséért, amelyek 

ellentétesek azzal a kötelezettségükkel, 

hogy lehetővé kell tenniük előfizetőik 

számára a szolgáltatás ideiglenes 

tartózkodási helyük szerinti tagállamban 

való igénybevételét. Ezért az olyan 

szerződéses kikötéseket, amelyek tiltják 

vagy korlátozzák az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságát, ki nem kényszeríthetőnek 

kell minősíteni. Az online 

tartalomszolgáltatóknak és a 

jogtulajdonosoknak ne legyen 

felhatalmazásuk a jelen rendelet 

alkalmazásának megkerülésére oly 

módon, hogy az egymással kötött 

szerződésükben az alkalmazandó jog 

meghatározásánál egy Unión kívüli állam 

jogát választják. Ugyanez vonatkozik az 

online tartalomszolgáltatást nyújtó fél és 

az előfizető közötti szerződésekre is. 

Or. fr 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) A jelen rendelet számos fogalmat 

határoz meg az alkalmazására 

vonatkozóan, beleértve a lakóhely szerinti 
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tagállam fogalmát. A lakóhely szerinti 

tagállam meghatározásánál figyelembe 

kell venni a jelen határozat célkitűzéseit 

és annak szükségességét, hogy az egységes 

végrehajtása biztosítva legyen az Unión 

belül. Az online tartalomszolgáltatáshoz 

kapcsolódó jelenlegi és jövőben 

kialakítandó rendelkezéseket illetően, az a 

döntés, amely biztosítja az ideiglenes 

jelleggel egy másik tagállamban 

tartózkodó előfizetők számára a 

hordozhatóságot, nem teszi lehetővé az 

egyedi szerződéses feltételek alkalmazását. 

Or. fr 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A tartalomszolgáltatóknak 

biztosítaniuk kell előfizetőik megfelelő 

tájékoztatását az online 

tartalomszolgáltatásoknak az előfizetők 

lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban történő igénybevételének 

feltételeiről. A rendelet feljogosítja a 

jogtulajdonosokat, hogy 

megkövetelhessék, hogy a szolgáltató 

hatékony eszközöket vegyen igénybe 

annak ellenőrzésére, hogy a szolgáltatást 

e rendelettel összhangban nyújtják-e. 

Fontos ugyanakkor annak biztosítása, 

hogy az ehhez szükséges eszközök 

ésszerűek legyenek, és ne lépjenek túl a 

rendeltetésük teljesítéséhez szükséges 

mértéken. A szükséges technikai és 

szervezeti intézkedésekre példa lehet a 

hely állandó megfigyelése helyett az IP-

címek mintavételezése, a magánszemélyek 

átlátható tájékoztatása az azonosításhoz 

használt módszerekről és az azonosítás 

céljáról, illetve megfelelő biztonsági 

intézkedések. Tekintve, hogy az azonosítás 

(23) A tartalomszolgáltatóknak 

biztosítaniuk kell előfizetőik megfelelő 

tájékoztatását az online 

tartalomszolgáltatásoknak az előfizetők 

lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban történő igénybevételének 

feltételeiről. A jelen rendelet kötelezi azon 

szolgáltatókat, amelyek a lakóhelyük 

szerinti  tagállamtól eltérő tagországban 

ideiglenesen tartózkodó előfizetőiknek 

díjfizetés ellenében online 

tartalomszolgáltatatást nyújtanak, hogy 

hatékony eszközöket alkalmazzanak az 

előfizetőik lakóhely szerinti országának 

azonosítására. A szolgáltatóknak egy 

szilárd alapokon nyugvó, komoly és 

vitathatatlan kritériumrendszerre kell 

támaszkodniuk. A megkövetelt 

eszközöknek ésszerűnek kell lenniük, és 

nem léphetik túl azt a mértéket, amely az 

előfizető lakóhely szerinti tagállamának 

azonosításához szükséges. 
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szempontjából nem a hely számít, hanem 

hogy az előfizető melyik tagállamban veszi 

igénybe a szolgáltatást, nem kell erre a 

célra pontos helymeghatározó adatokat 

gyűjteni és feldolgozni. Ugyanígy, ha az 

előfizető azonosítása elegendő a 

szolgáltatás teljesítéséhez, akkor ezt nem 

kell előírni. 

Or. fr 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) Ennek érdekében, az online 

tartalomszolgáltatók kötelesek alávetni 

magukat a jelen rendeletben felsorolt 

azonosítási kritériumoknak. Ennek a 

listának az a célja, hogy jogi biztonságot 

nyújtson a számukra az alkalmazandó 

azonosítási kritériumokat illetően. 

Ennélfogva szükségszerű a lehető 

legmegfelelőbb módon összhangba hozni 

egy adott államban lévő szokásos 

tartózkodási hely azonosításának 

kritériumait az ennek megfelelő online 

tartalomszolgáltatással. A jelen rendelet 

értelmében az előfizető szokásos 

tartózkodási helyként nem jelölhet meg 

egynél több tagállamot.  Ha az online 

tartalomszolgáltatónak jogos kétségei 

vannak az előfizető szokásos lakhelyét 

illetően, jogosultsága van véletlenszerű 

ellenőrzéseket végezni vagy az előfizetőt 

arra kérni, hogy önkéntes alapon 

kiegészítő információkat vagy 

bizonyítékokat szolgáltasson. A második 

esetet tekintve, amennyiben az előfizető 

elutasítja ezen kérések teljesítését, az 

online tartalomszolgáltatónak jogában áll, 

hogy ne adja meg a hozzáférést a 

határokon átnyúló hordozhatósághoz.    
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Or. fr 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 b preambulumbekezdés (új) 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23b) Az azonosítás kritériumaiba bele 

kell tartozzon az IP-cím véletlenszerű 

ellenőrzésének lehetősége, azzal a 

feltétellel, hogy ez az azonosítás nem 

eredményezi az előfizető pontos földrajzi 

lokalizálását, azaz nem vezet a 

tartózkodási helyének pontos földrajzi 

meghatározásához, hanem egy egyszerű 

jelzésből áll, mely olyankor érzékelhető, 

ha az előfizető az online 

tartalomszolgáltatásokra felcsatlakozik a 

lakóhelye szerinti tagállamon kívül. Egy 

ilyen jellegű kontroll szükségszerűen 

összhangban kell legyen az Európai 

Parlament és a Tanács 95/46/EK1a és 

2002/58/EK 1b irányelveivel. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31. o.). 

 1b Az Európai Parlament és a Tanács 

2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az 

elektronikus hírközlési ágazatban a 

személyes adatok kezeléséről, 

feldolgozásáról és a magánélet védelméről 

(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 

irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.). 

Or. fr 
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Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat és figyelembe veszi az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában 

elismert elveket. Ennek megfelelően, ezt a 

rendeletet e jogokkal és elvekkel 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni, 

különös tekintettel a magán- és a családi 

élet tiszteletben tartásához való jogra, a 

személyes adatok védelméhez fűződő 

jogra, a véleménynyilvánítás szabadságára 

és a vállalkozás szabadságára. A személyes 

adatok e rendelet szerinti feldolgozása 

során tiszteletben kell tartani az alapvető 

jogokat, többek között a magán- és a 

családi élet tiszteletben tartásához való 

jogot és a személyes adatok védelméhez 

fűződő jogot, amelyeket az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke állapít 

meg, továbbá meg kell felelni a 95/46/EK 

irányelvnek27 és a 2002/58/EK 

irányelvnek28. A szolgáltatóknak 

különösen biztosítaniuk kell, hogy az e 

rendelet szerinti személyesadat-feldolgozás 

szükséges és arányos legyen az elérni 

kívánt célhoz viszonyítva. 

(24) E rendelet tiszteletben tartja az 

alapvető jogokat és figyelembe veszi az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában 

elismert elveket. Ennek megfelelően, ezt a 

rendeletet e jogokkal és elvekkel 

összhangban kell értelmezni és alkalmazni, 

különös tekintettel a magán- és a családi 

élet tiszteletben tartásához való jogra, a 

személyes adatok védelméhez fűződő 

jogra, a véleménynyilvánítás szabadságára, 

a vállalkozás szabadságára és a 

tulajdonjogra, beleértve a szellemi 

tulajdonjogokat. A személyes adatok e 

rendelet szerinti feldolgozása során 

tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, 

többek között a magán- és a családi élet 

tiszteletben tartásához való jogot és a 

személyes adatok védelméhez fűződő 

jogot, amelyeket az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 7. és 8. cikke állapít meg, 

továbbá meg kell felelni a 95/46/EK 

irányelvnek és a 2002/58/EK irányelvnek. 

A szolgáltatóknak különösen biztosítaniuk 

kell, hogy az e rendelet szerinti 

személyesadat-feldolgozás szükséges és 

arányos legyen az elérni kívánt célhoz 

viszonyítva. A szükséges technikai és 

szervezési intézkedések tartalmazhatják az 

átlátható információk  előfizetőknek 

történő átadását az azonosításhoz használt 

módszerekre, az azonosítás céljára és a 

szükséges biztonsági intézkedésekre 

vonatkozóan. 

__________________  

27 Az Európai Parlament és a Tanács 

1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31–50. o.) 

 

28 A 2006/24/EK irányelv és a  
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2009/136/EK irányelv által módosított, az 

elektronikus hírközlési ágazatban a 

személyes adatok kezeléséről, 

feldolgozásáról és a magánélet védelméről 

szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(Elektronikus hírközlési adatvédelmi 

irányelv) (HL L 201., 2002.7. 31., 37. o.). 

Or. fr 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A tartalom licenciába adására 

irányuló szerződéseket általában 

viszonylag hosszú időre kötik. Ebből 

következően, és annak biztosítása 

érdekében, hogy az Unióban lakó 

valamennyi fogyasztó időbeli szempontból 

egyenlő alapon és indokolatlan késedelem 

nélkül élvezhesse az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságának előnyeit, e rendeletet 

alkalmazni kell olyan szerződésekre és 

jogokra is, amelyeket a rendelet 

alkalmazásának napját megelőzően 

kötöttek, illetve szereztek meg, 

amennyiben ezek relevánsak az ezen 

időpontot követően nyújtott online 

tartalomszolgáltatás határokon átnyúló 

hordozhatósága szempontjából. Erre azért 

is szükség van, hogy a belső piacon 

működő szolgáltatók számára egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítsanak azzal, 

hogy lehetővé teszik a jogtulajdonosokkal 

hosszú távú szerződéseket kötött 

szolgáltatók számára, hogy biztosítsák 

előfizetőiknek a határokon átnyúló 

hordozhatóságot, függetlenül attól, hogy 

lehetőségük van-e újratárgyalni e 

szerződéseket. Ezenfelül e rendelkezésnek 

biztosítania kell, hogy amikor a 

(26) A tartalom licenciába adására 

irányuló szerződéseket általában 

viszonylag hosszú időre kötik. Ebből 

következően, és annak biztosítása 

érdekében, hogy az Unióban lakó 

valamennyi fogyasztó időbeli szempontból 

egyenlő alapon és indokolatlan késedelem 

nélkül élvezhesse az online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatóságának előnyeit, e rendeletet 

alkalmazni kell olyan szerződésekre és 

jogokra is, amelyeket a rendelet 

alkalmazásának napját megelőzően 

kötöttek, illetve szereztek meg, 

amennyiben ezek relevánsak az ezen 

időpontot követően nyújtott online 

tartalomszolgáltatás határokon átnyúló 

hordozhatósága szempontjából. Erre azért 

is szükség van, hogy a belső piacon 

működő szolgáltatók számára egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítsanak azzal, 

hogy lehetővé teszik a jogtulajdonosokkal 

hosszú távú szerződéseket kötött 

szolgáltatók számára, hogy biztosítsák 

előfizetőiknek a határokon átnyúló 

hordozhatóságot, függetlenül attól, hogy 

lehetőségük van-e újratárgyalni e 

szerződéseket. Ezenfelül e rendelkezésnek 

biztosítania kell, hogy amikor a 
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szolgáltatók meghozzák a szolgáltatásaik 

határokon átnyúló hordozhatóságához 

szükséges intézkedéseket, e 

hordozhatóságot online tartalmuk egésze 

tekintetében kínálhassák. Végül lehetővé 

kell tenni a jogtulajdonosok számára, hogy 

ne kelljen újratárgyalniuk meglévő 

licenciaszerződéseiket azért, hogy a 

szolgáltatók biztosítani tudják a 

szolgáltatásaik határokon átnyúló 

hordozhatóságát. 

szolgáltatók meghozzák a szolgáltatásaik 

határokon átnyúló hordozhatóságához 

szükséges intézkedéseket, e 

hordozhatóságot online tartalmuk egésze 

tekintetében kínálhassák. Végül lehetővé 

kell tenni a jogtulajdonosok számára, hogy 

ne kelljen újratárgyalniuk meglévő 

licenciaszerződéseiket azért, hogy a 

szolgáltatók biztosítani tudják a 

szolgáltatásaik határokon átnyúló 

hordozhatóságát. Az elektronikus 

kommunikációs szolgáltatást és az online 

tartalomszolgáltatást egy csomagban 

kínáló online tartalomszolgáltatások 

használati feltételeiben bekövetkezett 

változások, melyek a jelen határozat 

kritériumaihoz történő alkalmazásból 

fakadnak, nem vonják maguk után a 

szerződés felbontásának jogát az 

előfizetők számára. 

Or. fr 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 a preambulumbekezdés (új) 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (29a) Az Unió alá van vetve a szerzői 

jogot és a szomszédos jogokat védő 

nemzetközi szerződésekből fakadó 

kötelezettségeknek, különös tekintettel az 

irodalmi és művészeti művek védelméről 

szóló 1886. szeptember 9-én aláírt és 

legutoljára 1979. szeptember 8-án 

módosított Berni Egyezményre, valamint 

az 1996. december 20-án Genfben 

elfogadott szerzői jogi szerződésről (WCT) 

szóló WIPO egyezményre és a 

hangfelvételekről és előadásokról szóló 

szerződések (WPPT) tárgyában született 

WIPO egyezményre. A jelen határozat 4. 

cikkében megfogalmazott jogi fikciót tehát 

csak a hordozhatóság specifikus eseteiben 

kell alkalmazni. 



 

PE585.465v01-00 26/38 PR\1098581HU.doc 

HU 

Or. fr 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet általános megközelítést vezet be 

annak garantálására, hogy az online 

tartalomszolgáltatások előfizetői az 
Unióban e szolgáltatásokhoz akkor is 

hozzáférjenek és azokat akkor is igénybe 

vehessék, ha ideiglenesen egy másik 

tagállamban tartózkodnak. 

E rendelet általános megközelítést vezet be 

az Unióban annak garantálására, hogy a 

lakóhelyük szerinti tagállamban online 

tartalomszolgáltatásokra előfizetők e 

szolgáltatásokhoz akkor is hozzáférjenek 

és azokat akkor is igénybe vehessék, ha 

ideiglenesen egy másik tagállamban 

tartózkodnak, amennyiben azt megelőzően 

a lakóhely szerinti tagállam hitelesítése és 

azonosítása megtörtént. 

Or. fr 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – c pont 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „lakóhely szerinti tagállam” az a 

tagállam, amelyben az előfizető szokásos 

tartózkodási hellyel rendelkezik; 

c) „lakóhely szerinti tagállam” az a 

tagállam, amelyben az előfizető tényleges 

és szokásos tartózkodási hellyel 

rendelkezik, és amelybe rendszeresen 

visszatér; 

Or. fr 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – d pont 
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Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „ideiglenes tartózkodás” az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállamon 

kívüli tartózkodása; 

d) „ideiglenes tartózkodás” az 

előfizető lakóhelye szerinti tagállamon 

kívüli, átmeneti jellegű tartózkodása; 

Or. fr 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – e pont – 1 albekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „online tartalomszolgáltatás” az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

56. és 57. cikkében meghatározott olyan 

szolgáltatás, amelyet a szolgáltató 

jogszerűen biztosít online a lakóhely 

szerinti tagállamban hordozhatósági 

alapon, és amely a 2010/13/EU irányelv 

értelmében vett audiovizuális 

médiaszolgáltatás, vagy olyan szolgáltatás, 

amelynek elsődleges jellemzője a 

művekhez, egyéb védett tartalmakhoz vagy 

műsorszolgáltató szervezetek 

közvetítéseihez való hozzáférésnek vagy 

ezek felhasználásának a biztosítása lineáris 

alapon vagy igény szerint,  

e) „online tartalomszolgáltatás” az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

56. és 57. cikkében meghatározott olyan 

szolgáltatás, amelyet a szolgáltató 

jogszerűen biztosít online az előfizetőnek a 

lakóhelye szerinti tagállamban 

hordozhatósági alapon, és amely a 

2010/13/EU irányelv értelmében vett 

audiovizuális médiaszolgáltatás, vagy 

olyan szolgáltatás, amelynek elsődleges 

jellemzője a művekhez, egyéb védett 

tartalmakhoz vagy műsorszolgáltató 

szervezetek közvetítéseihez való 

hozzáférésnek vagy ezek felhasználásának 

a biztosítása lineáris alapon vagy igény 

szerint, 

amelyet kölcsönösen elfogadott feltételek 

alapján nyújtanak az előfizetőnek vagy 

 

Or. fr 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – e pont – 2 albekezdés – 2 pont 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) díjfizetés nélkül, feltéve, hogy a (2) díjfizetés nélkül, feltéve, hogy a 
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szolgáltató azonosítja az előfizető 

lakóhelye szerinti tagállamot; 

szolgáltató úgy dönt, hogy alkalmazza az 

arra szolgáló eszközöket, hogy a 3a. és 3b. 

cikkben foglaltaknak megfelelően 
azonosítsa az előfizető lakóhelye szerinti 

tagállamot; 

Or. fr 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az online tartalom szolgáltatója 

lehetővé teszi egy adott tagállamban 

ideiglenesen tartózkodó előfizető számára, 

hogy az online tartalomszolgáltatáshoz 

hozzáférjen és azt használja. 

(1) A díjfizetés ellenében nyújtott online 

tartalom szolgáltatója lehetővé teszi egy 

adott tagállamban ideiglenesen tartózkodó 

előfizető számára, hogy az online 

tartalomszolgáltatáshoz hozzáférjen és azt 

használja. 

Or. fr 

(A Bizottság javaslatának francia nyelvű változatában lévő téves számozást javítani 

szükséges.) 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az online tartalom szolgáltatója 

tájékoztatja az előfizetőt az (1) bekezdés 

szerint nyújtott online tartalomszolgáltatás 

által képviselt minőségről. 

(3) Az online tartalom szolgáltatója 

internetes honlapján tájékoztatja az 

előfizetőt az (1) bekezdés szerint nyújtott 

online tartalomszolgáltatás által képviselt 

minőség esetleges eltéréseiről. 

Or. fr 

(A Bizottság javaslatának francia nyelvű változatában lévő téves számjelzést javítani 

szükséges.) 
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Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az online tartalomszolgáltató nem 

kötheti e szolgáltatások hordozhatóságát – 

amint ezt a 3. cikk (1) bekezdése is 

kimondja – bizonyos technológiákhoz 

vagy konkrét műszaki berendezésekhez. 

Or. fr 

(A Bizottság javaslatának francia nyelvű változatában lévő téves számjelzést javítani 

szükséges.) 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) Az online tartalomszolgáltatások 

határokon átnyúló hordozhatóságának 

megtiltására vagy korlátozására 

vonatkozó kölcsönösen elfogadott 

kikötések a jelen rendelet értelmében nem 

hajthatók végre. 

Or. fr 

(A Bizottság javaslatának francia nyelvű változatában lévő téves számjelzést javítani 

szükséges.) 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 
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Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 Díjfizetés nélküli online 

tartalomszolgáltatások határokon átnyúló 

hordozhatósága  

 (1)  A díjfizetés nélküli online 

tartalomszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltató dönthet arról, hogy lehetővé 

teszi a lakhelyük szerinti tagállamtól 

eltérő tagállamban ideiglenesen 

tartózkodó felhasználói számára ezen 

online tartalomszolgáltatásokhoz való 

hozzáférést és használatot, azzal a 

feltétellel, hogy a 3a. cikkben foglaltaknak 

megfelelően aláveti magát a felhasználók 

lakóhely szerinti tagállamának 

azonosítására vonatkozó műszaki 

követelményeknek. 

 (2)  Amennyiben a díjfizetés nélküli 

online tartalomszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltató az (1) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően vállalja a 

szolgáltatás nyújtását, erről tájékoztatnia 

kell a szolgáltatás tényleges megkezdése 

előtt a felhasználóit és a 

jogtulajdonosokat. 

 (3)  Amennyiben a díjfizetés nélküli 

online tartalomszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltató az (1) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően vállalja a 

szolgáltatás nyújtását, a jelen rendelet 

hatálya alá esik. 

Or. fr 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 b cikk (új) 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3b. cikk 
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 Azonosítási eszközök 

 (1)  Azok a díjfizetés ellenében online 

tartalomszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók és díjfizetés nélküli online 

tartalomszolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók, akik a 3a. cikkben 

foglaltaknak megfelelően szolgáltatás 

nyújtását vállalják, hatékony eszközöket 

kell alkalmazzanak az előfizetőik lakóhely 

szerinti tagállamának azonosítására. Ezen 

eszközök ésszerűek kell legyenek és ne 

lépjék túl azt a mértéket, ami ennek a 

célnak az eléréséhez szükséges. 

 (2)  Az (1) bekezdésben rögzített célok 

eléréséhez, az online tartalomszolgáltató 

az alábbiakban felsorolt azonosítási 

követelmények közül egy két kritériumból 

álló kombinációt kell alapul vegyen: 

 a)  személyazonosító igazolvány, 

elektronikus személyazonosító igazolvány 

vagy minden más olyan érvényes 

dokumentum, amely az előfizető lakóhely 

szerinti tagállamát igazolja; 

 b)  bankra vonatkozó adatok, mint 

például bankszámla, előfizető 

tulajdonában lévő hitelkártya vagy 

bankkártya a lakhelye szerinti 

tagállamban; 

 c)  az előfizető által használt dekóder 

vagy minden más ehhez hasonló 

jelhordozó telepítésének helye, amely a 

vonatkozó online tartalomszolgáltatás 

eléréséhez szükséges; 

 d)  telefon vagy internet szerződés, 

vagy minden más ehhez hasonló típusú 

szerződés, ami az előfizetőt a tagállamhoz 

fűzi; 

 e)  az előfizető által teljesített befizetés 

a kérdéses tagállamban lévő más 

szolgáltatások után, mint a közszolgálati 

műsorszolgáltatás; 

 f)  az IP-cím időszakos ellenőrzése 

vagy a tagállam azonosítása egyéb 

földrajzi helymeghatározó eszközök 

segítségével; 
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 g)  helyi adófizetési igazolás, 

amennyiben ez az információ 

nyilvánosságra hozható; 

 h)  minden más azonosítási kritérium, 

amely ugyanolyan biztonsági szintet 

hordoz, mint az előbbi kritériumok, 

valamint  az online tartalomszolgáltató és 

a jogtulajdonosok előzetes 

megállapodásának tárgyát képezi és a 

meglévő szerződéssel nem ellenkező 

értelmű. 

 (3)  Az online tartalomszolgáltatónak 

jogában áll kérni az előfizetőt, hogy 

önkéntes alapon a lakóhely szerinti 

tagállam azonosításához szükséges 

adatokat a részére szolgáltassa. 

Amennyiben az előfizető úgy dönt, hogy 

nem szolgáltatja a online 

tartalomszolgáltató által kért 

információkat a lakóhely szerinti tagállam 

azonosításához, a szolgáltatónak jogában 

áll az előfizető számára nem felajánlani a 

3. cikk (1) bekezdésében említett online 

tartalomszolgáltatások hordozhatóságát, 

és teheti ezt mindaddig, amíg nem képes a 

3b. cikk (2) bekezdésében felsorolt 

kritériumok révén az előfizető lakóhely 

szerinti tagállamát beazonosítani. 

Or. fr 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az online tartalomszolgáltatás 3. cikk (1) 

bekezdésével összhangban történő 

biztosítását az előfizető számára, illetve a 

szolgáltatáshoz való ilyen előfizetői 

hozzáférést vagy a szolgáltatás előfizető 

általi ilyen igénybevételét úgy kell 

tekinteni, hogy arra kizárólag a lakóhely 

szerinti tagállamban kerül sor, a 96/9/EK 

Az online tartalomszolgáltatás 3. cikk (1) 

bekezdésével összhangban történő 

biztosítását a lakóhely szerinti tagállamtól 

eltérő tagállamban ideiglenesen 

tartózkodó előfizető számára, illetve e 

szolgáltatáshoz való ezen előfizetői 

hozzáférést vagy e szolgáltatás ezen 

előfizető általi ilyen igénybevételét a jelen 
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irányelv, a 2001/29/EK irányelv, a 

2006/115/EK irányelv, a 2009/24/EK 

irányelv és a 2010/13/EK irányelv 

alkalmazásában is. 

rendelet alkalmazásának szempontjából 

úgy kell tekinteni, hogy arra kizárólag a 

lakóhely szerinti tagállamban kerül sor. 

Or. fr 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Nem kényszeríthető ki az olyan 

szerződéses rendelkezés, köztük a szerzői 

és szomszédos jogok tulajdonosa, más, az 

online tartalomszolgáltatásban foglalt 

tartalom felhasználása szempontjából 

releváns jogtulajdonos és a szolgáltató, 

illetve a szolgáltató és az előfizető közötti 

szerződéses rendelkezés, amely ellentétes a 

3. cikk (1) bekezdésével és a 4. cikkel. 

(1) Nem hajtható végre az olyan 

szerződéses rendelkezés, amely ellentétes a 

3. cikk (1) bekezdésével és a 3a. és a 4. 

cikkel, beleértve azokat a szerződéses 

rendelkezéseket, amelyek az online 

tartalomszolgáltatásra kiterjedően a 

jogtulajdonosok, minden jogbirtokos és az 

online tartalomszolgáltatók között 

született, valamint a szolgáltatók és 

előfizetők egymás közötti szerződéséből 

fakadnak. 

Or. fr 

(A Bizottság javaslatának francia nyelvű változatában lévő téves számjelzést javítani 

szükséges.) 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés ellenére a szerzői 

és szomszédos jogok tulajdonosa, vagy az 

online tartalomszolgáltatásban foglalt 

tartalomhoz fűződő jogok tulajdonosa 

előírhatja, hogy a szolgáltató igénybe 

vegyen olyan hatékony eszközöket, 

amelyekkel ellenőrizheti, hogy az online 

(2) A jelen rendelet az online 

tartalomszolgáltatók és a szerzői jogok 

vagy szomszédos jogok tulajdonosai vagy 

az online tartalomszolgáltatások 

használatának és ahhoz való 

hozzáférésnek minden releváns jogát 

birtoklók között létrejött szerződésekre 
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tartalomszolgáltatást a 3. cikk (1) 

bekezdésével összhangban nyújtják-e, 

feltéve, hogy az előírt eszközök ésszerűek 

és nem lépik túl a rendeltetésük 

teljesítéséhez szükséges mértéket. 

vagy az online tartalomszolgáltatók és 

előfizetőik egymás közötti szerződéseire 

alkalmazandó jogtól függetlenül hatályba 

lép. 

Or. fr 

(A Bizottság javaslatának francia nyelvű változatában lévő téves számjelzést javítani 

szükséges.) 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A személyes adatok e rendelet keretében 

történő, különösen az 5. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott ellenőrzési 

célú feldolgozását a 95/46/EK irányelvvel 

és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban 

kell elvégezni. 

A személyes adatok e rendelet keretében 

történő, különösen a 3b. cikkben 

meghatározott ellenőrzési célú 

feldolgozását a 95/46/EK irányelvvel és a 

2002/58/EK irányelvvel összhangban kell 

elvégezni. 

Or. fr 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet az alkalmazásának napját 

megelőzően megkötött szerződésekre és 

megszerzett jogokra is alkalmazandó, 

amennyiben ezek relevánsak az online 

tartalomszolgáltatás 3. cikk szerinti, az 

említett napot követő biztosítása, az ahhoz 

való hozzáférés vagy annak igénybevétele 

szempontjából. 

Ez a rendelet az alkalmazásának napját 

megelőzően megkötött szerződésekre és 

megszerzett jogokra is alkalmazandó, 

amennyiben ezek relevánsak az online 

tartalomszolgáltatás 3. és 3a. cikk szerinti, 

az említett napot követő biztosítása, az 

ahhoz való hozzáférés vagy annak 

igénybevétele szempontjából. 

Or. fr 
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Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  Ezt a rendeletet [a kihirdetésének 

napját követő 6. hónap]-tól/-től kell 

alkalmazni. 

(2)  Ezt a rendeletet [a jelen rendelet 

kihirdetésének napját követő 12. hónap]-

tól/-től kell alkalmazni. 

Or. fr 

(A Bizottság javaslatának francia nyelvű változatában lévő téves számjelzést javítani 

szükséges.) 
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INDOKOLÁS 

A bizottság javaslatának célja, hogy pontosan meghatározza és a meglévő jogi keretbe illessze 

a hordozhatóságot annak érdekében, hogy lehetővé váljon a szokásos tartózkodási helyük 

szerinti tagállamban törvényes módon online tartalomszolgáltatást előfizető fogyasztók 

számára a szolgáltatáshoz való további hozzáférés, amikor ideiglenesen egy másik 

tagállamban tartózkodnak. 

 

E javaslat kötelezettséget ír elő a az online tartalomszolgáltató számára, akinek egy jogi fikció 

alapján biztosítania kell előfizetője részére a hordozhatóságot. E jogi fikció elvének 

köszönhetően, az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága nem sérti a 

törvények területi hatályának elvét és nem érinti a szerzői jog szabályozását más 

tagállamokon belül. 

 

E jogi rendeletnek arányosan kell viszonyulnia az online tartalomszolgáltatási piac valós 

helyzetéhez és e szolgáltatások potenciális felhasználóinak számához, amely megközelítőleg 

az európai fogyasztók 5,7%-át érintené1.  

 

Az előadója úgy véli, hogy a fogyasztók hozzáférése az online tartalomszolgáltatások 

határokon áthúzódó hordozhatóságához a belső piac, amely többek között a személyek és 

szolgáltatások szabad áramlásán alapul,  jó működése irányában hat. 

 

Mindazonáltal az előadó kiemeli, hogy e rendelet célja az európai kulturális sokszínűség 

elősegítése, tehát semmilyen esetben sem sértheti meg az európai audiovizuális és filmszektor 

finanszírozásának fenntarthatóságát, ami lényegét tekintve a jogok területi hatályán nyugszik. 

Ennek okán, e rendelet világos megkülönböztetést tesz hordozhatóság és határokon átnyúló 

hozzáférhetőség között, és még csak nem is szabad úgy azonosítani mint egy szakaszt a 

határokon átnyúló hozzáférés felé. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

Az előadója külön kiemeli azt a tényt, hogy a lakóhely szerinti tagállamban törvényesen 

nyújtott online tartalomszolgáltatásokról van szó. 

 

Osztja a Bizottság azon véleményét, hogy nem lenne helyénvaló az előfizetők tartózkodási 

idejét egy meghatározott napszámra korlátozni az állandó lakóhely szerinti tagállamától eltérő 

tagállamban. Ugyanis úgy vélekedik, hogy a fogyasztó számára túl nehezen kezelhető 

részletek ne tegyék nehézkessé a rendeletet.   A rendelet végrehajtása egyszerű kell legyen, ha 

azt akarjuk, hogy a legnagyobb számú európai javát szolgálja, akik többek között szabadság, 

üzlet vagy tanulás céljából az Unió területén belül rövidebb vagy hosszabb időre elutaznak.  

 

Ezzel szemben, az előadója úgy tekinti, hogy a szöveg legfontosabb része a lakóhely szerinti 

tagállam előzetesen történő tényleges és kétséget kizáró azonosítása, annyira a rendelet 

                                                 
1  Hatásvizsgálat (SWD(2015)270) az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a 

belső piacon történő biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslathoz 

(COM(2015)627), 17. o. 



 

PR\1098581HU.doc 37/38 PE585.465v01-00 

 HU 

megkerülésének kivédése, mint az előfizető és lakóhelye között fenntartott állandó 

kapcsolatra irányuló bizonyosság megszerzése érdekében.   

 

Támogatja a díjfizetés nélkül online tartalomszolgáltatást nyújtó szolgáltatók kizárását a jelen 

rendelet hatálya alól, mivel úgy tekinti, hogy jelenleg ezen szolgáltatók döntő többsége nem 

azonosítja felhasználói lakóhely szerinti tagállamát teljes bizonyossággal, mint ahogy azt a 

nevezett rendelet követelményeinek való megfelelés megkívánja. 

 

Viszont úgy véli, hogy a díjfizetés nélkül online tartalomszolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak 

fel kell ajánlani a belépés lehetőségét a rendelet hatálya alá, azzal a feltétellel, hogy a 3. 

cikkben foglaltaknak megfelelően, minden szükséges intézkedést megtesznek a felhasználóik 

lakóhely szerinti tagállamának azonosításához. 

 

 

Fogalommeghatározások 

 

A rendelettervezet két kulcsfontosságú fogalmon alapul, melyeket fontos meghatározni: A 

lakóhely szerinti tagállam és az ideiglenes tartózkodás. 

 

A szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam meghatározása lényegbeli rendelkezést képez. 

A lakóhely szerinti tagállam fogalmán az előadója azt a tagállamot érti, amelyben az előfizető 

tényleges és szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik és amelybe rendszeresen visszatér. 

 

A lakóhely szerinti országon kívüli ideiglenes tartózkodás a jogi fikció részét képezi. Tehát 

olyan átmeneti tartózkodásról van szó, amely a lakóhely szerinti tagállamon kívül történik 

személyes, szakmai okokból vagy egyetemi tanulmányok céljából. 

 

 

A lakóhely szerinti tagállam azonosítása: 

 

Az előfizető lakóhely szerinti tagállamának azonosítására szolgáló kritériumokat egy félig 

nyitott listába kell foglalni. 

  

Ez a kompromisszum duplán erkölcsös, mivel kellő jogbiztonságot nyújt az 

igényjogosultaknak, ugyanakkor a szolgáltatókra bízza a piacukra leginkább alkalmazható 

azonosítási kritériumok kiválasztását azzal a feltétellel, hogy ugyanazt a biztonsági szintet 

szolgáltatják, mint a listában foglalt kritériumok. 

 

Ez lehetővé teszi lista jövőbeni átdolgozását az esetlegesen megvalósuló innovációkhoz az 

azonosítási kritériumokra vonatkozóan. 

 

Végezetül az előadója szükségesnek tartja, hogy miután az előfizető lakóhely szerinti 

tagállamának azonosítása az előfizetéssel egyidejűleg megtörtént, a szolgáltatónak módjában 

legyen elvégezni az IP-címének véletlenszerűen ellenőrzését annak érdekében, hogy online 

tartalomszolgáltatása használatát a lakóhelye szerinti tagállamától eltérő másik tagállamban 

azonosítsa. 
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A rendelet végrehajtása 

 

A rendelet Bizottság által javasolt visszamenőleges hatálya – a végrehajtás időpontját 

megelőzően létrejött szerződésekre irányulóan – tűnik a követendő útnak az előadó számára. 

 

Ezzel szemben, a hordozhatóságra alkalmat adó azonosítási intézkedések gyakorlati 

megvalósítása és az előfizetők mozgásának konkrét ellenőrzése a gyakorlatban, vélhetőleg 

több időt vesz igénybe, mint 6 hónap, ugyanúgy mint a rendelet elfogadása előtt aláírt 

szerződések jogszabályi megfeleltetése. Ez az ok az, amiért az előadója 12 hónapos időszakot 

javasol a rendelet végrehajtására. 

 

 


