
 

 

P7_TA(2013)0329 

Csatlakoztatott TV   

Az Európai Parlament 2013. július 4-i állásfoglalása a hibrid televíziózásról („connected 

TV”) (2012/2300(INI)) 

Az Európai Parlament, 

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkére, 

 tekintettel az emberi jogok európai egyezménye 10. cikkének (1) bekezdésére, 

 tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. és 8. cikkére, 

 tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést, az Európai Közösségeket létrehozó 

szerződéseket és bizonyos kapcsolódó jogi aktusokat módosító Amszterdami 

Szerződéshez csatolt, a tagállamok közszolgálati műsorszolgáltatási rendszeréről szóló 

jegyzőkönyvre, 

 tekintettel az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének 

(UNESCO) a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról 

szóló, 2005. október 20-i egyezményére, 

 tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2010. március 10-i 2010/13/EU 

irányelvére a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról 

(audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)1, 

 tekintettel a 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel2 módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési 

szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre3 („keretirányelv”), 

 tekintettel a 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel4 módosított, az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus 

hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre5 („egyetemes szolgáltatási irányelv”), 

 tekintettel a 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó 

eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. 

                                                 
1 HL L 95., 2010.4.15., 1. o. 
2 HL L 337., 2009.12.18., 37. o. 
3 HL L 108., 2002.4.24., 21. o. 
4 HL L 337., 2009.12.18., 11. o. 
5 HL L 108., 2002.4.24., 51. o. 



 

 

március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1 („hozzáférési 

irányelv”), 

 tekintettel a 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel módosított, az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre2 („engedélyezési irányelv”), 

 tekintettel a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási 

eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre3, 

 tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. 

június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4 („elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelv”), 

 tekintettel a 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel 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 irányelvre5 („elektronikus hírközlési 

adatvédelmi irányelv”), 

 tekintettel az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra 

történő alkalmazásáról szóló bizottsági közleményre6, 

 tekintettel a kiskorúak és az emberi méltóság összehasonlítható és hatékony 

védelmének megvalósítását célzó nemzeti keretek elősegítése által az európai 

audiovizuális és információs szolgáltatási ágazat versenyképességének fejlesztéséről 

szóló, 1998. szeptember 24-i 98/560/EK tanácsi ajánlásra7, 

 tekintettel a tárgyak internetéről szóló, 2010. június 15-i állásfoglalására8, 

 tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére, 

 tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A7-0212/2013), 

A. mivel a televíziókészülékeket eredetileg lineáris televíziós jelek vételére fejlesztették 

ki, és mivel az audiovizuális tartalmak szuggesztív hatásuk miatt a digitális 

környezetben is sokkal jelentős figyelmet kapnak a többi elektronikus 

médiaszolgáltatáshoz képest, így kiemelt jelentőségük az egyéni és közösségi 

véleményalkotásra nézve egyelőre megmarad; 

                                                 
1 HL L 108., 2002.4.24., 7. o. 
2 HL L 108., 2002.4.24., 21. o. 
3 HL L 204., 1998.7.21., 37. o. 
4 HL L 178., 2000.7.17., 1. o. 
5 HL L 201., 2002.7.31., 37. o. 
6 HL C 257., 2009.10.27., 1. o. 
7 HL L 270., 1998.10.7., 48. o. 
8 HL C 236. E, 2011.8.12., 24. o. 



 

 

B. mivel az audiovizuális médiaszolgáltatások, amelyek ugyanúgy kulturális, mint 

gazdasági szolgáltatások, identitások, értékek és vélemények hordozóiként 

kiemelkedően fontosak a társadalom és a demokrácia szempontjából, ezért e területen 

különleges szabályozásra van szükség az egyre inkább konvergens világban; 

C. mivel a média – különösen a műsorszolgáltatás és az internet – régen várt műszaki 

konvergenciája időközben megvalósult, és az európai média-, kulturális és hálózati 

politikának hozzá kell igazítania a szabályozási keretet az új adottságokhoz, és ennek 

során biztosítania kell az egységes szabályozási szint létrehozásának és 

érvényesítésének lehetőségét az Európai Unióból, valamint harmadik országokból 

származó új piaci szereplők tekintetében is; 

D. mivel az internet elmúlt huszonöt évben megfigyelhető gyors fejlődése és az 

intelligens eszközök megjelenése miatt változóban vannak a televíziózási szokások és 

a televíziónézés módja; 

E. mivel az internethez csatlakoztatott eszközök számának növekedése mellett a 

hagyományos szolgáltatások továbbra is népszerűek közönség nagy része körében; 

F. mivel a lineáris és nem lineáris audiovizuális szolgáltatás, továbbá számos további 

hírközlési szolgáltatás már ma is megjeleníthető ugyanazon a képernyőn, 

akadálymentesen kombinálható és egyszerre, egymás mellett fogyasztható; 

G. mivel a lineáris televíziós és médiaszolgáltatások különös társadalmi jelentősége miatt 

a jövőben is önálló médiaszabályozási keretre van szükség, mivel csak így lehet 

megfelelően figyelembe venni e jelentőséget, valamint a vélemények és a média 

sokféleségének biztosítását a tagállamokban; 

H. mivel a hibrid televíziózás megjelenésének következtében a hagyományos értéklánc 

gyökeres változásokon megy keresztül, ami új stratégia meghatározását teszi 

szükségessé; 

I. mivel a technológiai fejlesztésekkel kapcsolatos előrelépések egyenes következménye 

a felhasználók – részben csak látszólagos – önállóságának növekedése, ezért egyre 

nagyobb szükség van arra, hogy biztosítsák a kizárólagos jogok, valamint a tartalmak 

sértetlenségének védelmét; 

J. mivel a televíziós szolgáltatások elérhetőségének előnyeit kihasználó (interaktív) 

online szolgáltatások bővülésének lehetőségei növekednek, és mivel az egyetemes 

szélessávú lefedettség előfeltétele a hibrid vételi rendszerek iránti növekvő fogyasztói 

igénynek; 

K. mivel – figyelemmel a fokozódó médiakonvergenciára – a hibrid televíziózás fogalmát 

dinamikus, technológiai szempontból semleges és tág fogalomként értelmezik, amely 

magában foglal minden olyan készüléket – köztük a mobil készülékeket is –, amelyek 

egy és ugyanazon készüléken vagy képernyőn teszik lehetővé a lineáris és nem lineáris 

médiaszolgáltatásokhoz, az „over the top” szolgáltatásokhoz és egyéb 

alkalmazásokhoz való hozzáférést, és így összekapcsolják a műsorszolgáltatást és az 

internet világát; 

L. mivel a média konvergens világában a versenyt kevésbé az átviteli kapacitásokért, 



 

 

mint egyre inkább a felhasználó figyelméért folytatják, és mivel a szolgáltatások 

növekvő száma mellett egyre nehezebb lesz a felhasználót elérni, ezért minden 

valószínűség szerint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a szolgáltatások 

kereshetősége, hivatkozása és ajánlása fogja eldönteni sikerüket; 

M. mivel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 

törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010. 

március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) jelenlegi szabályozásai a technológiai 

semlegesség elvén alapulnak, és nem tükrözik a fokozódó technológiai összeolvadást, 

és különösen a televíziós műsorszolgáltatás (beleértve a webtelevíziót és az élő 

streaminget) és a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások között különbséget tevő 

lépcsőzetes szabályozás veszít majd jelenlegi formájában jelentőségéből, holott a 

különböző módon szabályozott információs és hírközlési szolgáltatások – azok is, 

amelyek nem az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv hatálya alá, 

hanem az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv hatálya alá tartoznak, illetve az 

Európán kívüli szolgáltatások esetében egyáltalán nem tartoznak az uniós 

médiaszabályozás hatálya alá – ugyanazon a készüléken állnak rendelkezésre, ami 

egyenlőtlen versenyfeltételeket és a felhasználók védelmében mutatkozó 

elfogadhatatlan különbségeket eredményezhet, valamint a médiaműfajtól függetlenül 

új kérdéseket vet fel a hozzáféréssel, a terjesztés jellegével és a kereshetőséggel 

kapcsolatban; 

N. mivel az új piaci belépők frontális verseny folytatnak majd a hagyományos ágazati 

szereplőkkel azáltal, hogy egyrészt – többek között az európai piacon is – kizárólagos 

tartalmakat szereznek, másrészt maguk is új kínálatot nyújtanak; 

O. mivel az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv szabályozási célkitűzései 

– különös tekintettel a vélemények és a média sokszínűségének biztosítására és 

támogatására, az emberi méltóság és a kiskorúak védelmére, a médiaszolgáltatók arra 

való ösztönzésére, hogy biztosítsanak hozzáférést a látás- és hallássérültek számára, 

valamint a reklámok szabályozására vonatkozókra – alapjában véve megtartják 

társadalmi jelentőségüket és szabályozási létjogosultságukat, de mivel egyszersmind e 

védelmi előírások hatékonyságának és végrehajthatóságának korlátai a hibrid vételi 

rendszerek által megteremtett felhasználási lehetőségek miatt egyre nyilvánvalóbbak; 

P. mivel a jó minőségű hibrid televíziós műsorszolgáltatás feltétele, hogy a távközlési 

szolgáltatók az átvitelt szolgáló szerverek és az előfizetők között elegendő adatátviteli 

sebességről gondoskodjanak; 

Q. mivel a hibrid készülékek alkalmazási lehetőségei megkérdőjelezik az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv központi elveit, mint például a reklám és a 

program elkülönítésére vonatkozó kötelezettséget vagy a reklámszünetekre vonatkozó 

szabályokat; 

R. mivel nagyszámú szolgáltatás önmagában vett és véletlenszerű jelenléte nem vezet 

automatikusan az említett szabályozási célok biztosításához, és ezért értékelni kell, 

hogy a célok eléréséhez továbbra is specifikus szabályozási keretre van-e szükség, és 

hogy e keret révén eleve elejét lehet-e venni a rossz irányú fejlődéseknek; 

S. mivel a hibrid televíziózás fejlődése és elterjedése a hagyományos televíziózás és az 



 

 

internet összeolvadását eredményezheti, amint az néhány évvel ezelőtt a mobiltelefon 

és az internet esetében is történt; 

T. mivel kívánatos lenne minden olyan megközelítés támogatása, amelynek révén az 

európai alkotás és innováció ösztönzése érdekében elősegíthető a piac alkalmazkodása; 

U. mivel a televíziózást az internettel ötvöző hibrid rendszerek fejlesztése révén a 

felhasználók különbségek nélkül válthatnak a televíziócsatornák és az 

internetszolgáltatások között, beleértve az audiovizuális tartalmakat illegálisan kínáló 

oldalakat is; 

V. mivel az átláthatóság és a verseny elégtelennek bizonyult a hálózatsemlegesség 

megóvásában; 

W. mivel a határok nélküli televíziózásról szóló eredeti irányelvben foglalt „székhely 

szerinti tagállam elve” mérföldkövet jelent a tájékoztatás szabadsága és a 

szolgáltatások közös piacának fejlesztése terén a tekintetben, hogy a tagállamok 

kötelezettséget vállaltak a minőségre vonatkozó minimumszabályok mellett, cserébe 

pedig bevezették a származási ország elvét a „székhely szerinti tagállam elve” 

formájában; 

1. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje, mennyiben szükséges az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelvnek és a hálózati és médiaszabályozás (például a 

távközlési csomag) további jelenlegi előírásainak felülvizsgálata a kereshetőségre 

vonatkozó szabályok, valamint a tartalomszolgáltatók és felhasználók platformokhoz 

való megkülönböztetésmentes hozzáférése tekintetében a platform fogalmának 

bővítése és révén, és hogy igazítsa a meglévő eszköztárat az új helyzetekhez; mivel 

ezáltal biztosítani kell, hogy fogyasztók élvezhessék a kibővült választék és az 

audiovizuális médiaszolgáltatások elérhetőségét előnyeit, valamint azt, hogy a 

tartalomszolgáltatók nagyobb választási szabadsággal rendelkezzenek a tartalom 

terjesztése módjának megválasztásában a közönségükkel való kapcsolat fenntartása 

mellett; 

2. úgy véli, hogy annak érdekében, hogy a műsorszolgáltatók és más, gyakran kisebb 

szolgáltatók számára is lehetővé váljon a méltányos feltételek melletti piaci részvétel, a 

platformok üzemeltetőire vonatkozó szabályozási intézkedések esetében ügyelni kell 

az azokhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítására; 

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a médiaszolgáltatásnak az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 1. cikkében meghatározott fogalmát oly módon 

ültessék át, hogy a tagállamok részéről fennálló szabályozás szükségessége 

erőteljesebben kötődjön a szolgáltatások gazdaságpolitikai hatásjellemzőihez és 

potenciáljaihoz, különösen a véleményformálás és a vélemények sokfélesége 

szempontjából lényeges szerepükhöz, valamint a szerkesztői felelősséghez; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy a szerkesztői felelősség alá tartozó médiaszolgáltatásokkal 

és az egyéb tartalmakkal kapcsolatos eltérő hatáskör figyelembevételével vizsgálja 

meg, hogy a televíziós platformok szigorúbb szabályozása még mindig megfelelő és 

szükséges-e, és nem elegendő-e a megkülönböztetés általános tilalma; 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2010/13/EU irányelv esetleges felülvizsgálata, illetve 



 

 

valamennyi jövőbeli jogszabály esetén tartsa fenn a sajtószabadság tiszteletben tartását 

célzó erőfeszítéseit; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy „Az egységes audiovizuális világ felé: növekedés, 

alkotómunka, értékek” címmel folytatott konzultációs eljárás eredményei alapján 

osztályozza, hogy a konvergencia figyelembevételével mely szabályozási 

mechanizmusok szükségesek és ésszerűek még, és esetleg melyeket kellene újraalkotni 

annak érdekében, hogy minden szolgáltató és tartalomszolgáltató számára egyenlő 

versenyfeltételeket teremtsenek a következő minimumkövetelmények 

figyelembevételével és az eddigi átfogó szabályozási célok megtartásával, hogy 

biztosítsák a tartalomszolgáltatók tisztességes versenyét, a felhasználók számára pedig 

a lehető legnagyobb előnyöket és a teljes átláthatóság és egyenlő esélyek melletti és 

megkülönböztetéstől mentes választást biztosítsanak minőségi, sokszínű kínálatból, 

különös figyelmet fordítva az ingyenes és közszolgálati kínálat megőrzésére; 

7. felszólítja a Bizottságot, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 

felülvizsgálata esetén biztosítson egyenlő versenyfeltételeket valamennyi 

tartalomszolgáltató között; 

8. hangsúlyozza, hogy az említett új szereplők fejlesztési stratégiája maga után vonja a 

kínálat bővülését, amely kínálat a hagyományos csatornákon elérhető tartalmakból és a 

rendkívül széles internetes kínálatból áll; 

9. hangsúlyozza e tekintetben, hogy fennáll egy új, kiegyensúlyozatlan versenyhelyzet 

létrejöttének veszélye, amelyben a hagyományos európai szereplők hátrányos 

helyzetbe kerülnek az új szereplőkkel szemben, tekintettel ez utóbbiak gazdasági 

súlyára és nemzetközi fejlődésére; 

10. hangsúlyozza, hogy megfontolandónak tűnik a médiaszolgáltatásokra vonatkozó 

lépcsőzetes szabályozási keret megtartása, azt azonban nem szabad elsősorban a nem 

lineáris és a lineáris szolgáltatások közötti differenciálástól függővé tenni, hanem 

elsősorban az adott médiaszolgáltatás lehetséges hatásához és az e 

médiaszolgáltatáshoz fűződő szerkesztői felelősséghez kell kapcsolni, ugyanakkor 

pedig megfelelő tagállami mérlegelési mozgásteret kell biztosítani e tekintetben; 

11. megfontolandónak tartja a kérdést, hogy a Bizottság által az állami támogatás 

szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról szóló 

közleményében rögzített, a közszolgálati üzemeltetők hagyományos műsorsugárzási 

tevékenységen túlmutató és új terjesztési platformokon nyújtott audiovizuális 

szolgáltatásaira vonatkozó költséges értékelési és ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatos 

előírások – a technikai konvergencia fokozódásával – megfelelők-e még, főképp hogy 

a felhasználók már nem tudnak különbséget tenni a tekintetben, hogy klasszikus, 

lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásról, lekérhető szolgáltatásról vagy egyéb 

audiovizuális szolgáltatásról van-e szó; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy az ágazat versenyképessége érdekében fordítson figyelmet 

a hibrid televíziózás jövőbeli kihívásaira, a mennyiségi reklámelőírások rugalmasabbá 

tételével, és hogy ismertesse az előnyöket és hátrányokat; 

13. hangsúlyozza, hogy a fogyasztók, a gyermekek és kiskorúak, valamint a kisebbségek 

Európa-szerte egységes védelme érdekében az audiovizuális médiaszolgáltatások 



 

 

minőségi korlátozásait felül kell vizsgálni, és azokat valamennyi terjesztési formára 

vonatkozóan magas színvonalon kell egységesíteni; 

14. felhív az emberi méltóság megsértésére és a gyűlöletkeltésre vonatkozó tilalom, a 

megkülönböztetéssel szembeni védelem, valamint az elektronikus hozzáférhetőség 

elvének valamennyi médiatartalom esetében történő egységes alkalmazására; 

15. e tekintetben megfontolandónak tartja a kérdést, hogy a reklámok és a műsortartalom 

elkülönítésének elvét valamennyi típusú médium esetében fenn lehet-e tartani, vagy 

pedig a reklám és a műsortartalom egyértelmű felismerhetősége és 

megkülönböztethetősége segítségével fejti-e ki az elv jobban védelmi célját 

valamennyi típusú médium esetében; 

16. úgy véli, hogy az új üzleti modelleknek a digitális televíziózás világában való lehetővé 

tétele érdekében meg kellene akadályozni a reklámokra vonatkozó új tilalmakat vagy a 

meglévő tilalmak bővítését vagy a reklám mint finanszírozási eszköz területébe való 

egyéb beavatkozásokat; 

17. hangsúlyozza annak alapvető fontosságát, hogy függetlenségének megőrzése 

érdekében a közszektor ne függjön kizárólag a reklámbevételektől, és arra kéri a 

tagállamokat, hogy támogassák e szektor finanszírozására irányuló erőfeszítéseket; 

18. hangsúlyozza, hogy az új reklámstratégiák, amelyek hatékonyságuk növelése 

érdekében új technológiákat vesznek igénybe (képernyőfelvételek, profilalkotás a 

fogyasztókról, több képernyős stratégiák), a fogyasztók, valamint magánéletük és 

személyes adataik védelmével kapcsolatos kérdéseket vetnek fel; ezt szem előtt tartva 

hangsúlyozza, hogy létre kell hozni az efféle stratégiákra alkalmazandó koherens 

szabályokat; 

19. arra ösztönzi az európai audiovizuális ágazat szereplőit, hogy az audiovizuális 

tartalmak európai kínálatának bővítése érdekében folytassák a koherens és vonzó – 

különösen online – szolgáltatások fejlesztését; 

20. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy lehetséges-e és ha igen, milyen 

formában lehetséges az ún. „first screen” eszközökön, például az internetkapcsolattal 

rendelkező televíziókészülékeken a kereshetőség tekintetében megfelelő elsőbbséget 

biztosítani azon tartalomszolgáltatóknak, amelyeknek a tagállamok közszolgálati 

feladatot osztanak ki, vagy amelyek hozzájárulnak a közérdekű célok támogatásához, 

például a médiapluralizmus és a kulturális sokszínűség biztosításához, vagy amelyek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a híradások minőségét és függetlenségét, valamint 

a vélemények sokszínűségének előmozdítását szolgáló feladatokat végeznek; 

21. felszólítja a Bizottságot és tagállamokat, hogy kiegészítően ellenőrizzék a 

megtalálhatóság kötelezettségére („must-be-found”) vonatkozó szabályozásokat a 

tekintetben, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben 

meghatározott szabályozási célkitűzéseket mennyiben lehet a médiaszabályozásban 

véghezvitt irányváltással, ösztönző és tanúsítási rendszerekkel, valamint a közös és 

önszabályozásra irányuló kezdeményezésekkel – különösen a kiskorúak és az emberi 

méltóság védelme terén – hosszú távon biztosítani, ugyanakkor pedig a 

médiaszolgáltatók közötti tisztességes versenyhez szükséges rugalmasságot megőrizni; 

hangsúlyozza, hogy az esetleges társ- és önszabályozási kezdeményezések csak 



 

 

kiegészíthetik a jogi szabályozást, és hogy az azoknak való megfelelést, valamint azok 

kiértékelését független felügyelet alá kell rendelni; 

22. ezért a verseny korlátozásának elkerülése érdekében javasolja, hogy az azonos 

szolgáltatásokra az átvitel médiumától függetlenül azonos szabályozás vonatkozzon; 

23. továbbá aggodalmának ad hangot e tekintetben a nemzetközi szereplők jelenlétéből 

adódó fokozott verseny miatt, mivel e szereplőkre nem vonatkoznak az uniós 

szabályok és kötelezettségek; 

24. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy ezeket a platformokat a tisztességes 

verseny piaci feltételeinek és általános érdekének figyelembevételével, a fogyasztók 

részéről mutatkozó keresletnek megfelelően, nyílt vagy interoperábilis szabványok 

alapján üzemeltessék, és akadályozzák meg, hogy egy vagy több szolgáltató 

visszaéljen kiemelt helyzetével; 

25. kitart e tekintetben amellett, hogy meg kell vizsgálni a szabályozási keret változásait, a 

hibrid televíziózás szabályozási módjait és a tartalomhivatkozás rendszereit; 

26. felszólít a hibrid televíziózás platformjainak szabályozására, ami biztosítja a 

műsorszolgáltatók tartalmaihoz való hozzáférést és e tartalmak sértetlenségét, a 

fogyasztók számára pedig az átláthatóságot és az alapvető etikai szabályok 

alkalmazását (a kiskorúak és a magánélet védelme); 

27. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő valamennyi uniós 

polgár médiaműveltségét, különösen a lineáris és nem lineáris médiaszolgáltatások 

jobb megértését célzó kezdeményezéseken és összehangolt fellépéseken keresztül; 

28. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy – különösen a 

készülékgyártók és a szolgáltatók – tegyenek intézkedéseket a lineáris és nem lineáris 

médiaszolgáltatások idősek és fogyatékossággal élő személyek, például a hallás- vagy 

látássérültek általi elérhetőségének fokozása érdekében; 

29. úgy véli, hogy a platform- és portálszolgáltatásoknak interoperábilisnak kell lenniük 

annak lehetővé tétele érdekében, hogy harmadik fél az átvitel médiumától függetlenül 

és megkülönböztetéstől mentesen állíthasson elő és értékesíthessen saját 

alkalmazásokat; 

30. felhívja a Bizottságot, hogy jogilag kötelező érvénnyel biztosítsa, hogy a hálózatokban 

és a platformokon minden tartalom alapvetően azonos minőségben legyen 

hozzáférhető; 

31. felhívja a Bizottságot, hogy jogilag kötelező érvénnyel biztosítsa, hogy az adótól a 

fogadóig történő továbbítás során a hálózatüzemeltetők alapvetően azonos módon 

kezeljék az adatcsomagokat, a hálózatüzemeltető tehát ne rangsoroljon például 

származás, tartalom, a felhasználás jellege vagy a felhasználó által fizetett díj szerint, 

mivel ez alááshatja a szolgáltatásokhoz való, mindenki számára méltányos feltételek 

melletti hozzáférésre, az adatvédelmi szabályokra, az adatmanipulálásra vonatkozó 

tilalomra, a tartalmak sértetlenségének elvére, valamint a tisztességes versenyfeltételek 

teremtésére irányuló célkitűzéseket; 



 

 

32. felhívja a figyelmet arra, hogy a héarendszerek között európai szinten mutatkozó 

eltérések bizonyos következményekkel járnak, amelyeket csak tovább erősít a hibrid 

televíziózás térnyerése;  

33. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a hálózatsemlegességet biztosító uniós 

jogszabályra; 

34. felhívja a Bizottságot a hibrid platformokon található lineáris és nem lineáris 

szolgáltatások sértetlenségének jogszabályi biztosítására, különös tekintettel annak 

tilalmára, hogy e szolgáltatások platformüzemeltetők vagy harmadik felek révén 

tartalmakkal vagy egyéb szolgáltatásokkal átfedjék egymást, vagy e tartalmak külső 

tartalmakhoz viszonyított arányát megváltoztassák, hacsak a felhasználó kifejezetten 

nem kezdeményezte azt, az egyéni kommunikáció körébe nem számítható tartalmak 

esetében pedig a tartalomszolgáltató arra felhatalmazást nem adott; felhívja a figyelmet 

arra, hogy ugyancsak tiltani kell harmadik felek egy szolgáltató tartalmaihoz vagy 

műsorszórási jeleihez való felhatalmazás nélküli hozzáférését, valamint azok 

felhatalmazás nélküli dekódolását, felhasználását vagy terjesztését; 

35. felszólítja a Bizottságot, hogy fontolja meg olyan intézkedések meghozatalát, 

amelyekben figyelembe vennék a nem engedélyezett oldalak portálokon és 

keresőprogramokon való hivatkozásának kockázatát; 

36. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokra 

vonatkozóan az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv különleges 

jogszabályi követelményei által létrehozott védelmi szintet nem kerülik meg az egyéb 

platformokon való felhatalmazás nélküli hozzáférhetővé tétel révén; 

37. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy az alkalmazások portálokról való indítása 

soha ne legyen automatikus, hanem azt minden esetben a felhasználónak kelljen 

kezdeményeznie, és hogy az azt megelőzően használt szolgáltatáshoz bármikor 

egyszerűen és csupán egy gombnyomással (például „piros gomb” funkcióval) 

lehetőség legyen visszatérni, és ezt egyértelműen fel is tüntessék, továbbá hogy egy 

alkalmazás elhagyásakor kép és hang tekintetében ismét hiánytalanul megjelenítsék az 

azt megelőzően használt szolgáltatást; 

38. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a tartalomszolgáltatók bírósághoz 

fordulhassanak hibrid platformok olyan alkalmazásai miatt, amelyek lehetővé teszik 

vagy elősegítik a tartalomszolgáltató által elérhetővé tett tartalom engedély nélküli 

terjesztését; 

39. felhívja a Bizottságot, hogy a szerzői jog tekintetében fontos esetekben fejtse ki 

befolyását az olyan egyszerűen kezelhető jogosítási rendszerek kialakítása érdekében, 

amelyek lehetővé teszik a médiaszolgáltatók nem lineáris szolgáltatásainak harmadik 

fél platformján történő változatlan és hiánytalan közzétételét; 

40. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a televíziós és online szolgáltatások – 

az EU területén forgalmazott vagy oda importált – hibrid vevőkészülékekkel való 

használatának anonimitása elviekben szavatolt legyen, és maradéktalanul megfeleljen a 

magánélet védelméről és az adatvédelemről szóló uniós szabályoknak; 

41. felhívja a Bizottságot, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokat azok kettős 



 

 

jellegére és társadalmi jelentőségére való tekintettel zárják ki a nemzetközi 

kereskedelmi megállapodások keretében kialakított liberalizációs intézkedések hatálya 

alól, az egyre növekvő digitalizálódás és médiakonvergencia miatt ugyanakkor 

biztosítsa az „audiovizuális médiaszolgáltatások” koncepciójának dinamikus 

továbbfejlesztését; 

42. felkéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy a hibrid televíziózás jövőbeni kínálata is 

megfeleljen a kiskorúak védelmére, bizonyos hirdetések egészségügyi okok miatti 

tiltására, a fajgyűlölet szításának tilalmára, a hírek és a reklámok különválasztására, a 

tulajdonjogi átláthatóságra, a magánélet védelmére stb. vonatkozó jelenlegi 

szabályoknak, hiszen ezek az immár a közösségi vívmányok részét képező szabályok 

nem lehetnek megkerülhetők a technológiai fejlődés ürügyén; különösen kéri, hogy 

tájékoztassák a hibrid szolgáltatásokat nyújtó és a hibrid készülékeket forgalmazó EU-

n kívüli szolgáltatókat, hogy továbbra is a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti, nem 

pedig a szolgáltató székhelye szerinti jogszabályok alkalmazandóak; 

43. felhívja a tagállamokat, hogy a többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások 

keretében gondolják meg a Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok 

Főigazgatósága (GD Connect, CNECT) számára a távközlési infrastruktúra 

továbbfejlesztésére előirányzott forrásoknak az eredetileg javasolt 9,2 milliárd euróról 

1 milliárd euróra történő csökkentését; 

44. felszólítja a Bizottságot, hogy fordítson kellő figyelmet a közönség védelmével 

kapcsolatos olyan fontos kérdésekre, mint a kiskorúak védelme, és úgy véli, hogy az 

elektronikus műsorújságok e kérdések kezelésének lehetséges platformjai lehetnének; 

45. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy Európa-szerte továbbra is vannak olyan nagy 

kiterjedésű területek, amelyek csak korlátozott internet-infrastruktúrával rendelkeznek, 

és emlékeztet arra, hogy a hibrid televíziózásban rejlő lehetőségek kiaknázása 

érdekében alapvető fontosságú a fogyasztóknak a nagy sebességű internethez való 

hozzáférése; 

46. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek 


