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Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem
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▼B
AZ

EURÓPAI

PARLAMENT ÉS A
IRÁNYELVE

TANÁCS

2010/13/EU

(2010. március 10.)
a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó
egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek
összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló
irányelv)
(kodifikált változat)
(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk
(1)

Ezen irányelv alkalmazásában:

▼M1
a) „audiovizuális médiaszolgáltatás”:
i. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és
57. cikkében meghatározott olyan szolgáltatás, amelynek, illetve
amely egy elválasztható részének elsődleges célja, hogy egy
médiaszolgáltató szerkesztői felelősségének körébe tartozó
műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából
a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett
elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül a közönséghez eljut
tassa; az ilyen audiovizuális médiaszolgáltatás vagy az e
bekezdés e) pontjában meghatározott televíziós műsorszolgálta
tás, vagy az e bekezdés g) pontjában meghatározott lekérhető
audiovizuális médiaszolgáltatás;
ii. az audiovizuális kereskedelmi közlemény;
aa) „videómegosztóplatform-szolgáltatás”: az Európai Unió működé
séről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott olyan
szolgáltatás, amelynek, vagy amely egy elválasztható részének
vagy egy alapvető funkciójának elsődleges célja, hogy tájékoztatás,
szórakoztatás vagy oktatás céljából a 2002/21/EK irány
elv 2. cikkének a) pontja értelmében vett elektronikus hírközlő
hálózatokon keresztül olyan műsorszámokat, felhasználó által létre
hozott videókat, vagy mindkettőt juttasson el a közönséghez,
amelyekért a videómegosztó platform szolgáltatója nem tartozik
szerkesztői felelősséggel, és amelyeket a videómegosztó platform
szolgáltatója rendszerez például automatikus eszközökkel vagy
algoritmusokkal, különösen megjelenítés, címkézés és sorba
rendezés révén;
b) „műsorszám”: hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely –
hosszától függetlenül – egy médiaszolgáltató által kialakított
műsorrendben vagy műsorkínálatban önálló egységet alkot, ideértve
többek között az egész estés filmeket, a videóklipeket, a sportese
ményeket, a szituációs komédiákat, a dokumentumfilmeket, a gyer
mekműsorokat és az eredeti drámákat;
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▼M1
ba) „felhasználó által létrehozott videó”: hangos vagy néma mozgó
képek sorozata, amely – hosszától függetlenül – önálló egységet
alkot, és amelyet egy felhasználó hoz létre és ugyanezen felhasz
náló vagy valamely másik felhasználó tölt fel a videómegosztó
platformra;
bb) „szerkesztői döntés”: a szerkesztői felelősség gyakorlásának kere
tében rendszeres jelleggel hozott, az audiovizuális médiaszolgál
tatás napi működéséhez kapcsolódó döntés;
▼B
c) „szerkesztői felelősség”: a műsorszámok kiválasztása és összeállí
tása – televíziós műsorszolgáltatás esetében a műsorszámok időbeli
összeállítása, lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások esetében
pedig a műsorkínálat összeállítása – során megvalósuló tényleges
ellenőrzés. A szerkesztői felelősség nem eredményezi szükségsze
rűen a nemzeti jog szerinti jogi felelősséget a nyújtott tartalom
vagy szolgáltatás tekintetében;
d) „médiaszolgáltató”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy
amely szerkesztői felelősséggel rendelkezik az audiovizuális médi
aszolgáltatás audiovizuális tartalmának megválasztásáért, és
meghatározza annak összeállítását;
▼M1
da) „videómegosztóplatform-szolgáltató”: videómegosztóplatform-szol
gáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy;
▼B
e) „televíziós műsorszolgáltatás” (azaz lineáris audiovizuális média
szolgáltatás): a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok
műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését lehetővé tévő
audiovizuális médiaszolgáltatás;
f) „műsorszolgáltató”: televíziós műsorszolgáltatást nyújtó médiaszol
gáltató;
g) „lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás” (azaz nem lineáris audi
ovizuális médiaszolgáltatás): olyan, médiaszolgáltató által nyújtott
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által
összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alap
ján, az általa kiválasztott időpontban tekintheti meg a műsorszámo
kat;
▼M1
h) „audiovizuális kereskedelmi közlemény”: olyan hangos vagy néma
képek, amelyek célja egy gazdasági tevékenységet folytató termé
szetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arcula
tának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése; az ilyen képek
fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében vagy önreklámozás
céljából kísérnek egy műsorszámot vagy egy felhasználó által létre
hozott videót, vagy szerepelnek abban. Az audiovizuális kereske
delmi közlemény formái közé tartozik többek között a televíziós
reklám, a támogatás, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés;
▼B
i) „televíziós reklám”: bármilyen formájú közlemény, amelyet közvagy magánvállalkozás vagy természetes személy fizetés vagy
hasonló ellenszolgáltatás ellenében vagy önreklámozás céljából
egy szakma, üzlet, foglalkozás vagy hivatás tekintetében közvetít
annak érdekében, hogy fizetés ellenében előmozdítsa áruk vagy
szolgáltatások értékesítését, beleértve az ingatlanokat, a jogokat és
a kötelezettségeket is;
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▼B
j) „burkolt audiovizuális kereskedelmi közlemény”: áruk, szolgáltatá
sok, illetve valamely áru gyártója vagy szolgáltatás nyújtója nevé
nek, védjegyének vagy tevékenységének szavakban vagy képekben
megfogalmazott, műsorszámban történő bemutatása, ha ez a bemu
tatás a médiaszolgáltató szándéka szerint reklámcélokat szolgál, és
természetét tekintve félrevezetheti a nyilvánosságot. Az ilyen
jellegű bemutatást különösen akkor kell szándékosnak tekinteni,
ha fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében nyújtják;
▼M1
k) „támogatás”: olyan hozzájárulás, amelyet audiovizuális médiaszol
gáltatás vagy videómegosztóplatform-szolgáltatás nyújtásával vagy
audiovizuális alkotások készítésével nem foglalkozó köz- vagy
magánvállalkozások vagy természetes személyek nyújtanak audio
vizuális médiaszolgáltatások, videómegosztóplatform-szolgáltatá
sok, felhasználó által létrehozott videók vagy műsorszámok finan
szírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítsék nevüket, védjegyü
ket, arculatukat, tevékenységüket vagy termékeiket;
▼B
l) „televíziós vásárlás”: olyan közvetlen ajánlatok, amelyeket fizetés
ellenében közvetítenek a nyilvánosság felé áruk vagy szolgáltatások
értékesítése céljából, beleértve az ingatlanokat, a jogokat és a köte
lezettségeket is;
▼M1
m) „termékmegjelenítés”: olyan audiovizuális kereskedelmi közle
mény, amely terméket, szolgáltatást, vagy ezek védjegyét vagy
ezekre való utalást tartalmaz olyan módon, hogy az – fizetés
vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban
vagy felhasználó által létrehozott videóban jelenik meg;
▼B
n) „európai alkotások” a következők:
i. a tagállamokból származó alkotások;
ii. az Európa Tanácsnak a határokat átlépő televíziózásról szóló
európai egyezménye részes feleinek számító harmadik európai
államokból származó alkotások, amelyek megfelelnek a (3)
bekezdés feltételeinek;
iii. az Unió és harmadik országok között az audiovizuális ágazatra
vonatkozóan létrejött megállapodások keretében, koprodukci
óban elkészített olyan alkotások, amelyek megfelelnek a vonat
kozó megállapodások feltételeinek.
(2)
Az (1) bekezdés n) pontjának ii. és iii. alpontja rendelkezéseinek
alkalmazásának feltétele, hogy a tagállamokból származó alkotásokra ne
vonatkozzanak az érintett harmadik országokban megkülönböztető intéz
kedések.
(3)
Az (1) bekezdés n) pontjának i. és ii. alpontjában említett alko
tások elsősorban olyan alkotások, amelyek ezen rendelkezésekben emlí
tett egy vagy több államban lakóhellyel rendelkező szerzőkkel és
munkatársak közreműködésével készültek, feltéve, hogy megfelelnek a
következő három feltétel egyikének:
i. az említett államok közül egyben vagy többen letelepedett egy vagy
több producer alkotásai;
ii. az alkotások gyártását az említett tagállamok közül egyben vagy
többen letelepedett egy vagy több producer felügyeli, és ténylegesen
ellenőrzi;
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▼B
iii. az összes koprodukciós költséghez túlnyomó részben az említett
államok koproducerei járultak hozzá, és a koprodukciót nem az
említett államokon kívül letelepedett egy vagy több producer ellen
őrzi.
(4)
Azon alkotások, amelyek az (1) bekezdés n) pontja értelmében
nem európai alkotások, de amelyek a tagállamok és harmadik országok
között kötött kétoldalú koprodukciós szerződések keretében készültek,
európai alkotásoknak tekintendők, feltéve, hogy az uniós koproducerek
biztosítják a gyártási összköltség többségét, és hogy a gyártást nem a
tagállamokon kívül letelepedett egy vagy több producer ellenőrzi.

II. FEJEZET

▼M1
AZ AUDIOVIZUÁLIS MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

▼B
2. cikk
(1)
Minden tagállam biztosítja, hogy a joghatósága alá tartozó médi
aszolgáltatók által közvetített valamennyi audiovizuális médiaszolgál
tatás megfeleljen az adott tagállamban a nyilvánosságnak szánt audio
vizuális médiaszolgáltatásokra alkalmazandó jogrendszer szabályainak.
(2)
Ezen irányelv alkalmazásában egy tagállam joghatósága alá
tartozó médiaszolgáltatók a következők valamelyike:
a) azok, amelyek a (3) bekezdés szerint az adott tagállamban telepedtek
le;
b) azok, amelyekre a (4) bekezdés alkalmazandó.
(3)
Ezen irányelv alkalmazásában a következő esetekben kell egy
médiaszolgáltatót egy tagállamban letelepedettnek tekinteni:
a) a médiaszolgáltató központi ügyintézésének helye az adott
tagállamban található, és az audiovizuális médiaszolgáltatással
kapcsolatos szerkesztői döntéseket abban a tagállamban hozzák;
▼M1
b) ha a médiaszolgáltató központi ügyintézésének helye az egyik
tagállamban található, de az audiovizuális médiaszolgáltatással
kapcsolatos szerkesztői döntéseket egy másik tagállamban hozzák,
a médiaszolgáltatót abban a tagállamban kell letelepedettnek tekin
teni, amelyikben az audiovizuális médiaszolgáltatás műsorszolgálta
tással kapcsolatos tevékenységében közreműködő munkaerő jelentős
része működik. Ha az audiovizuális médiaszolgáltatás műsorszolgál
tatással kapcsolatos tevékenységében közreműködő munkaerő
jelentős része az említett tagállamok mindegyikében működik,
akkor a médiaszolgáltatót abban a tagállamban kell letelepedettnek
tekinteni, amelyikben központi ügyintézésének helye található. Ha az
audiovizuális médiaszolgáltatás műsorszolgáltatással kapcsolatos
tevékenységében közreműködő munkaerő jelentős része nem az
említett tagállamok valamelyikében működik, a médiaszolgáltatót
abban a tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, ahol az adott
tagállam jogával összhangban elsőként kezdte meg tevékenységét,
feltéve hogy folyamatos és tényleges kapcsolatot tart fenn annak a
tagállamnak a gazdaságával;
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▼B
c) ha egy médiaszolgáltató központi ügyintézésének helye egy
tagállamban található, de az audiovizuális médiaszolgáltatással
kapcsolatos döntéseket egy harmadik országban hozzák, vagy
fordítva, azt az érintett tagállamban letelepedettnek kell tekinteni,
feltéve, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatással kapcsolatos tevé
kenység folytatásában szerepet játszó munkaerő jelentős része abban
a tagállamban működik.
(4)
Azokat a médiaszolgáltatókat, amelyekre a (3) bekezdés rendel
kezései nem alkalmazandók, egy tagállam joghatósága alá tartozónak
kell tekinteni a következő esetekben:
a) az adott tagállamban található műholdas feladó-állomást használnak;
b) bár nem használnak az adott tagállamban található műholdas feladóállomást, a műholdnak az adott tagállam tulajdonában lévő átviteli
kapacitását használják.
(5)
Ha a (3) és (4) bekezdés szerint nem dönthető el, hogy melyik
tagállamnak van joghatósága, az illetékes tagállam az, amelyben a médi
aszolgáltató az Európai Unió működéséről szóló szerződés
49–55. cikkének értelmében letelepedett.
▼M1
(5a)
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a médiaszol
gáltatók tájékoztassák a hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó ható
ságokat vagy szerveket azokról a változásokról, amelyek befolyásol
hatják a joghatóságnak a (2), a (3) és a (4) bekezdéssel összhangban
történő meghatározását.
(5b)
A tagállamok létrehozzák és naprakészen tartják a joghatóságuk
alá tartozó médiaszolgáltatók jegyzékét, és feltüntetik, hogy jogható
ságuk a (2)–(5) bekezdésben foglalt kritériumok közül melyiken alapul.
A tagállamok a jegyzéket és annak változásait megküldik a Bizottság
nak.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy e jegyzékek egy központi adatbá
zisban elérhetők legyenek. Amennyiben a jegyzékek egymással ellent
mondásban vannak, a Bizottság megkeresi az érintett tagállamokat
annak érdekében, hogy megoldást találjon. A Bizottság gondoskodik
arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok vagy szervek hozzáférjenek
az említett adatbázishoz. A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi
az adatbázisban található információkat.
(5c)
Ha a 3. vagy a 4. cikk alkalmazása során az érintett tagállamok
nem értenek egyet abban, hogy melyik tagállam rendelkezik jogható
sággal, az ügyet indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság tudomására
kell hozniuk. A Bizottság az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat
Szabályozó Hatóságok Európai Csoportjától (a továbbiakban: ERGA)
az ügyben – a 30b. cikk (3) bekezdésének d) pontjával összhangban
– véleményt kérhet. Az ERGA e véleményt a bizottsági kérelem benyúj
tásától számított 15 munkanapon belül adja meg. A Bizottság megfele
lően tájékoztatja a 29. cikkel létrehozott kapcsolattartó bizottságot.
A 3. cikk (2) vagy (3) bekezdése, vagy a 4. cikk (5) bekezdése szerinti
határozat elfogadásakor a Bizottság arról is határoz, hogy melyik
tagállam rendelkezik joghatósággal.
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▼B
(6)
Ez az irányelv nem alkalmazandó az olyan, kizárólag harmadik
országokban történő vételre szánt audiovizuális médiaszolgáltatásokra,
amelyek szokásos fogyasztói eszközökkel közvetlenül vagy közvetve
nem foghatók nyilvánosan egy vagy több tagállamban.
▼M1
3. cikk
(1)
A tagállamok biztosítják a más tagállamokból származó audiovi
zuális médiaszolgáltatások vételének szabadságát, és nem korlátozzák
területükön azok továbbközvetítését olyan okokból, amelyek az ezen
irányelv által összehangolt területekhez tartoznak.
(2)
A tagállamok ideiglenesen eltérhetnek e cikk (1) bekezdésétől, ha
egy másik tagállam joghatósága alá tartozó médiaszolgáltató olyan audi
ovizuális médiaszolgáltatást nyújt, amely nyilvánvalóan, komolyan és
súlyosan sérti a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontját vagy a 6a. cikk
(1) bekezdését, vagy sérti a közegészséget, vagy a közegészség sérel
mével fenyegető súlyos és komoly kockázatot jelent.
Az első albekezdésben említett eltérés a következő feltételek mellett
alkalmazható:
a) az előző 12 hónap során a médiaszolgáltató legalább két korábbi
alkalommal már tanúsított az első albekezdésben leírt magatartások
közül egyet vagy többet;
b) az érintett tagállam írásban értesítette a médiaszolgáltatót, azt a
tagállamot, amelynek a joghatósága alá az említett szolgáltató tarto
zik, valamint a Bizottságot az állítólagos jogsértésekről és az általa a
jogsértés ismételt előfordulása esetén meghozni kívánt arányos intéz
kedésekről;
c) az érintett tagállam tiszteletben tartotta a médiaszolgáltató véde
lemhez való jogát, és különösen lehetőséget biztosított számára,
hogy az állítólagos jogsértésekről kifejtse álláspontját; valamint
d) a médiaszolgáltató felett joghatósággal rendelkező tagállammal és a
Bizottsággal folytatott konzultáció nem eredményezett egyezséget a
b) pontban említett értesítés Bizottság általi kézhezvételétől számított
egy hónapon belül.
A Bizottság az érintett tagállam által hozott intézkedésekről küldött
értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül, miután a 30b.
cikk (3) bekezdésének d) pontjával összhangban kikérte az ERGA véle
ményét, határozatot hoz arról, hogy az intézkedések összeegyeztethetőke az uniós joggal. A Bizottság megfelelően tájékoztatja a kapcsolattartó
bizottságot. Ha a Bizottság úgy határoz, hogy az említett intézkedések
nem egyeztethetők össze az uniós joggal, arra kéri az érintett tagállamot,
hogy sürgősen szüntesse meg a kérdéses intézkedéseket.
(3)
A tagállamok ideiglenesen eltérhetnek e cikk (1) bekezdésétől, ha
egy másik tagállam joghatósága alá tartozó médiaszolgáltató olyan audi
ovizuális médiaszolgáltatást nyújt, amely nyilvánvalóan, komolyan és
súlyosan sérti a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontját, vagy sérti a közbiz
tonságot – ideértve a nemzetbiztonságot és a honvédelmet is –, vagy az
annak sérelmével fenyegető komoly és súlyos kockázatot jelent.
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Az első albekezdésben említett eltérés a következő feltételek mellett
alkalmazható:

a) az előző 12 hónap során az első albekezdésben említett magatartás
legalább egy korábbi alkalommal felmerült;

és

b) az érintett tagállam írásban értesítette a médiaszolgáltatót, azt a
tagállamot, amelynek a joghatósága alá az említett szolgáltató tarto
zik, valamint a Bizottságot az állítólagos jogsértésről és az általa a
jogsértés ismételt előfordulása esetén meghozni kívánt arányos intéz
kedésekről.

Az érintett tagállamnak tiszteletben kell tartania az érintett médiaszol
gáltató védelemhez való jogát, és különösen lehetőséget kell biztosítania
számára, hogy az állítólagos jogsértésekről kifejtse álláspontját.

A Bizottság az érintett tagállam által hozott intézkedésekről küldött
értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül, miután a 30b.
cikk (3) bekezdésének d) pontjával összhangban kikérte az ERGA véle
ményét, határozatot hoz arról, hogy az intézkedések összeegyeztethetőke az uniós joggal. A Bizottság megfelelően tájékoztatja a kapcsolattartó
bizottságot. Ha a Bizottság úgy határoz, hogy ezek az intézkedések nem
egyeztethetők össze az uniós joggal, arra kötelezi az érintett tagállamot,
hogy azonnal szüntesse meg az adott intézkedéseket.

(4)
A (2) és a (3) bekezdés nem érinti az érintett médiaszolgáltató
felett joghatósággal rendelkező tagállamban az adott jogsértésekkel
kapcsolatos bármely eljárás, jogorvoslat vagy szankció alkalmazását.

(5)
A tagállamok sürgős esetekben az állítólagos jogsértést követő
legfeljebb egy hónapon belül eltérhetnek a (3) bekezdés a) és b) pont
jában megállapított feltételektől. Ebben az esetben a meghozott intézke
désekről a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a Bizottságot és
azt a tagállamot, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik,
megjelölve azokat az okokat, amelyek miatt a tagállam az esetet
sürgősnek tekinti. A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizs
gálja a bejelentett intézkedéseknek az uniós joggal való összeegyeztet
hetőségét. Ha arra a következtetésre jut, hogy az intézkedések nem
egyeztethetők össze az uniós joggal, a Bizottság arra kéri az érintett
tagállamot, hogy sürgősen szüntesse meg azokat.

(6)
Amennyiben a Bizottságnak nem áll rendelkezésére a (2) vagy a
(3) bekezdés szerinti határozat meghozatalához szükséges információ, az
értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül kéri az érintett
tagállamot a határozat meghozatalához szükséges összes információ
rendelkezésre bocsátására. A Bizottság határozathozatalának határidejét
a szükséges információknak a tagállam általi rendelkezésre bocsátásáig
fel kell függeszteni. A határidő felfüggesztése semmiképpen sem halad
hatja meg az egy hónapot.

(7)
A tagállamok és a Bizottság a kapcsolattartó bizottság és az
ERGA keretein belül rendszeresen megosztják egymással az e cikkben
foglalt eljárással kapcsolatos tapasztalatokat és legjobb gyakorlatokat.
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4. cikk
(1)
A tagállamoknak továbbra is jogukban áll előírni, hogy a jogha
tóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók az ezen irányelv által összehangolt
területeken részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak feleljenek meg,
feltéve, hogy e szabályok megfelelnek az uniós jognak.
(2)

Ha a tagállam:

a) gyakorolta az (1) bekezdés szerinti, részletesebb vagy szigorúbb,
közérdeket szolgáló szabályok elfogadására vonatkozó jogát, vala
mint
b) megállapítja, hogy egy másik tagállam joghatósága alá tartozó médi
aszolgáltató valamely audiovizuális médiaszolgáltatását teljes
egészében vagy legnagyobbrészt az ő területére irányítja,
felkérheti a joghatósággal rendelkező tagállamot, hogy kezelje az e
bekezdéssel kapcsolatban azonosított problémákat. Mindkét tagállamnak
lojálisan és gyorsan együtt kell működnie annak érdekében, hogy
kölcsönösen kielégítő megoldást találjanak.
Az első albekezdés szerinti indokolt kérelem kézhezvételét követően a
joghatósággal rendelkező tagállam felszólítja a médiaszolgáltatót, hogy
tegyen eleget az adott, közérdeket szolgáló szabályoknak. A jogható
sággal rendelkező tagállamnak rendszeresen tájékoztatnia kell a kérel
mező tagállamot az azonosított problémák megoldása érdekében hozott
lépésekről. A joghatósággal rendelkező tagállamnak a kérelem kézhez
vételétől számított két hónapon belül tájékoztatnia kell a kérelmező
tagállamot és a Bizottságot az elért eredményekről, ha pedig nem sike
rült megoldást találni, ismertetnie kell ennek okait.
Bármelyik tagállam bármikor felkérheti a kapcsolattartó bizottságot az
eset megvizsgálására.
(3)
Az érintett tagállam megfelelő intézkedéseket hozhat az érintett
médiaszolgáltatóval szemben, ha:
a) megállapítja, hogy a (2) bekezdés alkalmazásával elért eredmények
nem kielégítők; és
b) bizonyítékokat terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy az érintett
médiaszolgáltató azért telepedett le a joghatósággal rendelkező
tagállamban, hogy megkerülje az ezen irányelv által összehangolt
területeken érvényes olyan szigorúbb szabályokat, amelyek akkor
lennének alkalmazandók rá, ha az érintett tagállamban telepedett
volna le; e bizonyítékok alapján a szabályok megkerülésének észsze
rűen megállapíthatónak kell lennie, a bizonyítékoknak ugyanakkor
nem kell igazolniuk a médiaszolgáltatónak az adott szigorúbb szabá
lyok megkerülésére irányuló szándékát.
Ezen intézkedéseknek objektíven szükségeseknek kell lenniük, azokat
megkülönböztetésmentesen kell alkalmazni, és arányosnak kell lenniük
az elérni kívánt célokkal.
(4)
A tagállam a (3) bekezdés alapján csak akkor hozhat intézkedé
seket, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
a) értesítette a Bizottságot és azt a tagállamot, amelyben a médiaszol
gáltató letelepedett, az ilyen intézkedések meghozatalára irányuló
szándékáról, és megindokolta megállapítását;
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b) tiszteletben tartotta az érintett médiaszolgáltató védelemhez való
jogát, és különösen lehetőséget biztosított az említett médiaszolgál
tató számára, hogy az állítólagos jogkerülésről és az értesítést küldő
tagállam által kilátásba helyezett intézkedésekről kifejtse álláspontját;
és
c) a Bizottság, miután a 30b. cikk (3) bekezdésének d) pontjával össz
hangban kikérte az ERGA véleményét, úgy határozott, hogy az
intézkedések összeegyeztethetők az uniós joggal, és különösen,
hogy az e cikk (2) és (3) bekezdése szerint intézkedéseket hozó
tagállam megállapításai kellően megalapozottak; a Bizottság
megfelelően tájékoztatja a kapcsolattartó bizottságot.
(5)
A Bizottság a (4) bekezdés a) pontjában említett értesítés kézhez
vételétől számított három hónapon belül határozatot hoz arról, hogy az
említett intézkedések összeegyeztethetők-e az uniós joggal. Ha úgy hatá
roz, hogy az említett intézkedések nem egyeztethetők össze az uniós
joggal, arra kéri az érintett tagállamot, hogy tartózkodjon a tervezett
intézkedések meghozatalától.
Amennyiben a Bizottságnak nem áll rendelkezésére az első albekezdés
szerinti előírt határozat meghozatalához szükséges információ, az érte
sítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül kéri az érintett
tagállamot a határozat meghozatalához szükséges valamennyi infor
máció rendelkezésre bocsátására. A Bizottság határozathozatalának
határidejét a szükséges információknak a tagállam általi rendelkezésre
bocsátásáig fel kell függeszteni. A határidő felfüggesztése semmiképpen
sem haladhatja meg az egy hónapot.
(6)
A tagállamoknak nemzeti joguk keretei között megfelelő eszkö
zökkel biztosítaniuk kell, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgál
tatók ténylegesen megfeleljenek ezen irányelvnek.
(7)
Ezen irányelv eltérő rendelkezése hiányában a 2000/31/EK
irányelv alkalmazandó. Amennyiben a 2000/31/EK irányelv ellentétes
ezzel az irányelvvel, ezt az irányelvet kell alkalmazni, kivéve ha ez az
irányelv másként rendelkezik.

4a. cikk
(1)
A tagállamoknak – a jogrendszerük által lehetővé tett mértékben
– ösztönözniük kell a társszabályozás alkalmazását és az önszabályozás
előmozdítását az ezen irányelv által összehangolt területeken nemzeti
szinten elfogadott magatartási kódexek révén. Ezeknek a kódexeknek:
a) az érintett tagállamokban a főbb érdekeltek körében széleskörűen
elfogadottnak kell lenniük;
b) világosan és félreérthetetlenül meg kell jelölniük a céljaikat;
c) rendelkezniük kell a kitűzött célok megvalósításának rendszeres,
átlátható és független nyomon követéséről és értékeléséről; és
d) rendelkezniük kell a hatékony végrehajtásról, a hatékony és arányos
szankciókat is ideértve.
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(2)
A tagállamok és a Bizottság a médiaszolgáltatók, a videómegosz
tóplatform-szolgáltatók, vagy az őket képviselő szervezetek által,
szükség szerint más ágazatokkal – például ipari, kereskedelmi, szakmai
és fogyasztói egyesületekkel, illetve szervezetekkel – együttműködve
kidolgozott uniós magatartási kódexek révén előmozdíthatják az önsza
bályozást. Ezeknek a kódexeknek a főbb érdekeltek körében uniós
szinten széleskörűen elfogadottaknak kell lenniük, valamint meg kell
felelniük az (1) bekezdés b)–d) pontjában foglaltaknak. Az uniós maga
tartási kódexek nem érintik a nemzeti magatartási kódexeket.
A tagállamokkal együttműködésben a Bizottság elősegíti az uniós maga
tartási kódexek kidolgozását, adott esetben a szubszidiaritás és az
arányosság elvével összhangban.
Az uniós magatartási kódexek aláírói kötelesek a Bizottság részére
benyújtani ezen kódexek tervezetét és azok módosításait. A Bizottság
konzultál a kapcsolattartó bizottsággal ezen kódextervezetekről illetve
azok módosításairól.
A Bizottság elérhetővé teszi az uniós magatartási kódexeket a nyilvá
nosság számára, továbbá megfelelő módon népszerűsítheti azokat.
(3)
A tagállamoknak továbbra is jogukban áll előírni, hogy a jogha
tóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók az ezen irányelvvel és az uniós
joggal összeegyeztethető részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak
feleljenek meg, abban az esetben is, ha független nemzeti szabályozó
hatóságaik vagy szerveik arra a megállapításra jutnak, hogy valamely
magatartási kódex vagy annak részei nem bizonyulnak kellően haté
konynak. A tagállamoknak az említett szabályokról indokolatlan kése
delem nélkül értesíteniük kell a Bizottságot.
▼B
III. FEJEZET

▼M1
AZ AUDIOVIZUÁLIS MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRA ALKALMAZANDÓ
RENDELKEZÉSEK

5. cikk
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médi
aszolgáltatók egyszerűen, közvetlenül és folyamatosan hozzáférhetővé
tegyék a szolgáltatás igénybe vevői számára legalább a következő infor
mációkat:
a) a médiaszolgáltató neve;
b) a médiaszolgáltató letelepedési helyének postai címe;
c) a médiaszolgáltató részletes adatai, többek között e-mail címe vagy
honlapja, amelyek lehetővé teszik a közvetlen és hatékony kapcsolat
felvételt;
d) a médiaszolgáltató felett joghatósággal rendelkező tagállam és a
hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságok vagy szervek vagy
felügyeleti szervek megjelölése.
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(2)
A tagállamok jogalkotási intézkedéseket fogadhatnak el,
amelyekkel előírják a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók
számára, hogy az (1) bekezdésben felsorolt információk mellett tegyék
hozzáférhetővé a tulajdonosi szerkezetükre, és ezen belül a tényleges
tulajdonosokra vonatkozó információkat. Az ilyen intézkedéseknek tisz
teletben kell tartaniuk az érintett alapvető jogokat, így például a tény
leges tulajdonosok magán- és családi életét. Ezeknek az intézkedéseknek
szükségeseknek és arányosaknak kell lenniük, valamint közérdekű célra
kell irányulniuk.

6. cikk
(1)
A tagállamok emberi méltóság tiszteletben tartására és védelmére
vonatkozó kötelezettségének sérelme nélkül a tagállamok megfelelő
eszközökkel biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgál
tatók által nyújtott audiovizuális médiaszolgáltatások ne tartalmazzák a
következőket:
a) a Charta 21. cikkében említett bármely szempont alapján személyek
csoportjával vagy egy csoport valamely tagjával szemben erőszakra
vagy gyűlöletre uszítás;
b) az (EU) 2017/541 irányelv 5. cikkében foglalt terrorista bűncselek
mény elkövetésére való nyilvános uszítás.
(2)
Az e cikk alkalmazása céljából hozott intézkedéseknek szüksége
seknek és arányosaknak kell lenniük, valamint tiszteletben kell tartaniuk
a Chartában foglalt jogokat és elveket.

6a. cikk
(1)
A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak bizto
sítására, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók által nyújtott
olyan audiovizuális médiaszolgáltatások, amelyek károsíthatják a kisko
rúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését, csak olyan módon
legyenek elérhetők, amely biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmé
nyek között nem hallhatják vagy láthatják azokat. Ezen intézkedések
magukba foglalhatják a műsorszolgáltatás időpontjának megválasztását,
az életkor ellenőrzését szolgáló eszközöket vagy egyéb műszaki intéz
kedéseket. Az ilyen intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük a
műsorszám által okozható kárral.
A legkárosabb tartalmak – például az öncélú erőszak és a pornográfia –
esetén a legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni.
(2)
Az (1) bekezdés alapján a kiskorúak médiaszolgáltatók által gyűj
tött vagy más módon generált személyes adatai kereskedelmi céllal –
így például közvetlen üzletszerzés, profilalkotás és viselkedésalapú
célzott reklámozás céljából – nem kezelhetők.
(3)
A tagállamok biztosítják, hogy a médiaszolgáltatók kellő tájékoz
tatást nyújtsanak a nézőknek az olyan tartalmakról, amelyek károsít
hatják a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését. Ennek
érdekében a médiaszolgáltatóknak olyan rendszert kell alkalmazniuk,
amely leírással szolgál az audiovizuális médiaszolgáltatás tartalmának
potenciálisan káros jellegéről.
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E bekezdés végrehajtása érdekében a tagállamok ösztönzik a 4a. cikk
(1) bekezdése szerinti társszabályozás alkalmazását.

(4)
A Bizottság ösztönzi a médiaszolgáltatókat,
egymással a társszabályozási magatartási kódexekkel
gyakorlatokat. A tagállamok és a Bizottság – e
céljából – a 4a. cikk (2) bekezdésében említett
kódexek révén előmozdíthatják az önszabályozást.

hogy osszák meg
kapcsolatos bevált
cikk alkalmazása
uniós magatartási

7. cikk
(1)
A tagállamok indokolatlan késedelem nélkül biztosítják, hogy a
joghatóságuk alá tartozó médiaszolgáltatók szolgáltatásai arányos intéz
kedések révén folyamatosan és fokozatosan egyre akadálymentesebben
hozzáférhetőbbé váljanak a fogyatékossággal élő személyek számára.

(2)
A tagállamok biztosítják, hogy a médiaszolgáltatók rendszeresen
jelentést tegyenek a nemzeti szabályozó hatóságoknak vagy szerveknek
az (1) bekezdésben említett intézkedések végrehajtásáról. A tagállamok
2022. december 19-ig, majd ezt követően háromévente jelentést készí
tenek a Bizottságnak az (1) bekezdés végrehajtásáról.

(3)
A tagállamok ösztönzik a médiaszolgáltatókat, hogy dolgozzanak
ki akadálymentesítési cselekvési terveket arra vonatkozóan, hogy szol
gáltatásaik folyamatosan és fokozatosan egyre akadálymentesebben
hozzáférhetőbbé váljanak a fogyatékossággal élő személyek számára.
Ezekről a cselekvési tervekről tájékoztatni kell a nemzeti szabályozó
hatóságokat vagy szerveket.

(4)
A tagállamok az e cikkben említett akadálymentesítési kérdésekre
vonatkozó tájékoztatás és panaszkezelés biztosítása céljából kijelölnek
egy egyablakos, a fogyatékossággal élő személyek számára is könnyen
elérhető és nyilvánosan hozzáférhető online kapcsolattartási pontot.

(5)
A tagállamok biztosítják, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatá
sokon keresztül közzétett rendkívüli helyzetekről való tájékoztatások –
így például a természeti katasztrófákkal összefüggő nyilvános közlemé
nyek és bejelentések – a fogyatékossággal élők számára akadálymen
tesen módon legyenek hozzáférhetőek.

7a. cikk
A tagállamok intézkedéseket hozhatnak annak biztosítása érdekében,
hogy az általános érdekű audiovizuális médiaszolgáltatások megfelelő
hangsúlyt kapjanak.

7b. cikk
A tagállamok megfelelő és arányos intézkedéseket hoznak annak bizto
sítása érdekében, hogy a médiaszolgáltatók által nyújtott audiovizuális
médiaszolgáltatásokat a médiaszolgáltatók kifejezett hozzájárulása
nélkül kereskedelmi céllal ne lehessen overlay technikával kiegészíteni,
illetve ne lehessen módosítani.
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▼M1
E cikk alkalmazásában a tagállamok részletes szabályokat állapítanak
meg – ideértve a kivételeket is – mindenekelőtt a felhasználók jogos
érdekeinek védelme céljából, figyelembe véve ugyanakkor az audiovi
zuális médiaszolgáltatást eredetileg nyújtó médiaszolgáltatók jogos érde
keit is.
▼B
8. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médiaszolgál
tatók filmszínházban történő bemutatásra szánt filmalkotást ne közvetít
senek a jogosultakkal létrejött megállapodásban kikötött időszakon
kívül.
▼M1
9. cikk
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a joghatóságuk alá tartozó médi
aszolgáltatók által közölt audiovizuális kereskedelmi közlemények
megfeleljenek a következő követelményeknek:
a) az audiovizuális kereskedelmi közleményeknek, mint olyannak,
könnyen felismerhetőknek kell lenniük; tilos a burkolt audiovizuális
kereskedelmi közlemény;
b) az audiovizuális kereskedelmi közlemények nem alkalmazhatnak
tudatosan nem észlelhető technikákat;
c) az audiovizuális kereskedelmi közlemény nem:
i. sértheti az emberi méltóság tiszteletben tartását;
ii. tartalmazhat, illetve támogathat a nemen, a faji vagy az etnikai
származáson, az állampolgárságon, a valláson vagy a meggyőző
désen, a fogyatékosságon, az életkoron vagy a szexuális irányult
ságon alapuló megkülönböztetést;
iii. bátoríthat az egészségre vagy a biztonságra ártalmas magatar
tásra;
iv. bátoríthat a környezetvédelem szempontjából nagymértékben
káros magatartásra;
d) tilos a cigarettára és más dohánytermékekre, valamint az elektronikus
cigarettára és az utántöltő flakonokra vonatkozó audiovizuális keres
kedelmi közlemények minden formája;
e) az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi
közlemény nem célozhat kifejezetten kiskorúakat, és nem bátoríthat
az ilyen italok mértéktelen fogyasztására;
f) tilos az olyan gyógyászati termékekre, illetve gyógykezelésekre
vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közlemény, amelyek vénykö
telesek abban a tagállamban, amelynek joghatósága alá a médiaszol
gáltató tartozik;
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▼M1
g) az audiovizuális kereskedelmi közlemények nem okozhatják a kisko
rúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi károsodását; ennek megfelelően
közvetlenül nem buzdíthatnak kiskorúakat termék vagy szolgáltatás
megvásárlására vagy bérbevételére tapasztalatlanságuk vagy hiszé
kenységük kihasználásával, közvetlenül nem bátoríthatnak kiskorú
akat arra, hogy rábeszéljék szüleiket vagy másokat a reklámozott
termék vagy szolgáltatás megvásárlására, nem használhatják ki a
kiskorúak szüleik, tanáraik, illetve egyéb személyek iránti különleges
bizalmát, és indokolatlanul nem ábrázolhatnak kiskorúakat veszélyes
helyzetekben.
(2)
A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások keretében
megjelenő, alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereske
delmi közleményeknek – a támogatás és a termékmegjelenítés esetét
kivéve – meg kell felelniük a 22. cikkben foglalt kritériumoknak.
(3)
A tagállamok a 4a. cikk (1) bekezdésében előírt magatartási
kódexek révén ösztönzik a társszabályozás alkalmazását és az önszabá
lyozás előmozdítását az alkoholtartalmú italokra vonatkozó nem
megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően. E
kódexek célja, hogy a kiskorúak ténylegesen kevésbé legyenek kitéve
az alkoholtartalmú italokra vonatkozó audiovizuális kereskedelmi közle
ményeknek.
(4)
A tagállamok a 4a. cikk (1) bekezdésében előírt magatartási
kódexek révén ösztönzik a társszabályozás alkalmazását és az önszabá
lyozás előmozdítását a gyermekműsorokat kísérő vagy azokban foglalt,
nem megfelelő audiovizuális kereskedelmi közleményeket illetően,
amelyek olyan táplálkozási vagy élettani hatással bíró tápanyagokat és
egyéb anyagokat – különösen zsírt, transz-zsírsavakat, sót vagy nátri
umot és cukrokat – tartalmazó élelmiszerekre és italokra vonatkoznak,
amelyeknek túlzott mértékű bevitele a teljes étrendben nem ajánlott.
Az említett kódexek célja, hogy a gyermekek ténylegesen kevésbé
legyenek kitéve az ilyen élelmiszerekre és italokra vonatkozó audiovi
zuális kereskedelmi közleményeknek. A kódexek célja annak biztosí
tása, hogy az ilyen audiovizuális kereskedelmi közlemények ne hang
súlyozzák az ilyen élelmiszerek és italok előnyös táplálkozási tulajdon
ságait.
(5)
A tagállamok és a Bizottság – e cikk alkalmazása céljából – a 4a.
cikk (2) bekezdésében említett uniós magatartási kódexek révén előmoz
díthatják az önszabályozást.
▼B
10. cikk
(1)
A támogatott audiovizuális médiaszolgáltatásoknak vagy műsor
számoknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:
a) tartalmuk és – televíziós műsorszolgáltatás esetén – műsorrendjük
semmilyen körülmények között nem befolyásolható oly módon,
hogy ez hatással legyen a médiaszolgáltató felelősségére és szer
kesztői függetlenségére;
b) nem bátoríthatnak közvetlenül – különösen különleges ösztönző
utalások révén – áru vagy szolgáltatás megvásárlására vagy bérlé
sére;
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▼B
c) a nézőket egyértelműen tájékoztatni kell a támogatási megállapodás
létéről. A támogatott műsorszámot a támogató neve, logója és/vagy
egyéb, a támogatóra utaló jelzés, például egy vagy több termékére
vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele
feltüntetésével, műsorszámtól függően alkalmas módon a műsorszám
elején, folyamán és/vagy végén egyértelműen meg kell jelölni.
▼M1
(2)
Audiovizuális médiaszolgáltatásokat vagy műsorszámokat nem
támogathat olyan vállalkozás, amelynek elsődleges tevékenysége ciga
retta vagy egyéb dohánytermék, valamint elektronikus cigaretta és után
töltő flakon gyártása vagy értékesítése.
▼B
(3)
A gyógyszerkészítmények gyártásával vagy értékesítésével, vala
mint a gyógykezeléssel foglalkozó vállalkozás által támogatott audiovi
zuális médiaszolgáltatások vagy műsorszámok népszerűsíthetik a vállal
kozás nevét vagy arculatát, de nem népszerűsíthetnek olyan konkrét
gyógyszerkészítményeket vagy gyógykezeléseket, amelyek abban a
tagállamban, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató tartozik,
csak vény ellenében hozzáférhetők.
▼M1
(4)
A hírműsorszámok és az aktuális eseményekkel foglalkozó
műsorszámok nem támogathatók. A tagállamok megtilthatják a gyer
mekműsorok támogatását. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy
megtiltják a támogatói logó megjelenítését a gyermekműsorok, a doku
mentumfilmek és a vallási műsorok közben.

11. cikk
(1)
Ez a cikk kizárólag a 2009. december 19-e után készített műsor
számokra alkalmazandó.
(2)
A hírműsorszámok, az aktuális eseményekkel foglalkozó műsor
számok, a fogyasztói ügyekkel foglalkozó műsorszámok, a vallási
műsorok és a gyermekműsorok kivételével minden audiovizuális médi
aszolgáltatásban megengedett a termékmegjelenítés.
(3)
A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak az alábbi
követelményeknek kell megfelelniük:
a) tartalmuk, valamint a televíziós műsorszolgáltatások esetében a
műsorrendben, illetve a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások
esetében a műsorkínálatban elfoglalt helyük semmilyen körülmények
között nem alakítható oly módon, hogy az hatással legyen a médi
aszolgáltató felelősségére és szerkesztői függetlenségére;
b) nem bátoríthatnak közvetlenül – különösen az áru vagy szolgáltatás
kifejezetten promóciós céllal való konkrét megemlítésével – áru vagy
szolgáltatás megvásárlására vagy bérlésére;
c) nem adhatnak indokolatlan hangsúlyt az adott terméknek;
d) a nézők félrevezetésének elkerülése érdekében a műsorszám elején és
végén, valamint akkor, amikor a reklámblokk után a műsorszám
folytatódik, a nézőket egy megfelelő megjelöléssel világosan tájékoz
tatni kell a termékmegjelenítés tényéről.
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▼M1
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy lemondanak a d) pontban foglalt
követelmények érvényesítéséről, kivéve ha az adott műsorszámot a
médiaszolgáltató vagy egy azzal kapcsolatban álló társaság készítette
vagy rendelte meg.
(4)
A műsorszámok semmilyen esetben sem tartalmazhatnak az
alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést:
a) cigaretták és egyéb dohánytermékek, valamint elektronikus cigaretták
és utántöltő flakonok, illetve olyan vállalkozásoktól származó
termékmegjelenítés, amelynek elsődleges tevékenysége az említett
termékek gyártása vagy értékesítése;
b) olyan gyógyszerek, illetve gyógykezelések, amelyek vénykötelesek
abban a tagállamban, amelynek joghatósága alá a médiaszolgáltató
tartozik.
▼B
IV. FEJEZET

▼M1

__________

__________

13. cikk
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy azok a lekérhető audiovizuális
médiaszolgáltatásokat nyújtó médiaszolgáltatók, amelyek a joghatóságuk
alá tartoznak, legalább 30 %-ban európai alkotásokat szerepeltessenek a
műsorkínálatukban, továbbá biztosítják az ilyen alkotások hangsúlyos
megjelenítését.
(2)
Amennyiben egy tagállam előírja a joghatósága alá tartozó médi
aszolgáltatók számára, hogy pénzügyi hozzájárulást nyújtsanak az
európai alkotások gyártásához, többek között a tartalmakba való
közvetlen beruházások és a nemzeti alapokba való befizetések formájá
ban, a tagállam – arányosan és megkülönböztetésmentesen – azon médi
aszolgáltatók számára is előírhatja ezt a pénzügyi hozzájárulási kötele
zettséget, amelyek a területén lévő közönséget céloznak meg, de egy
másik tagállamban telepedtek le.
(3)
A (2) bekezdésben említett esetben a pénzügyi hozzájárulás
alapja csak a célzott tagállamban keletkezett bevétel lehet. Amennyiben
az a tagállam, amelyben a szolgáltató letelepedett, ugyanilyen pénzügyi
hozzájárulást ír elő, figyelembe kell vennie minden olyan pénzügyi
hozzájárulást, amelyet a célzott tagállamok írnak elő. A pénzügyi hozzá
járulásnak meg kell felelnie az uniós jognak, különös tekintettel az
állami támogatásokra vonatkozó szabályokra.
(4)
A tagállamok 2021. december 19-ig, majd azt követően kétévente
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az (1) és a (2) bekezdés végre
hajtásáról.
(5)
A Bizottság a tagállamok által rendelkezésre bocsátott informá
ciók és egy független vizsgálat alapján jelentést terjeszt az Európai
Parlament és a Tanács elé az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásáról, és
ebben figyelembe veszi a piaci és a technológiai fejleményeket, vala
mint a kulturális sokféleség célját.
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▼M1
(6)
Az (1) bekezdés alapján megállapított kötelezettség és a (2)
bekezdésben a más tagállamok közönségét célzó médiaszolgáltatókra
vonatkozóan megállapított követelmény nem alkalmazandó az alacsony
árbevétellel rendelkező, illetve a kisszámú közönséget elérő médiaszol
gáltatókra. A tagállamok az említett kötelezettségektől, illetve követel
ményektől azokban az esetekben is eltekinthetnek, amikor azok az audi
ovizuális médiaszolgáltatások jellegéből vagy témájából fakadóan kivi
telezhetetlenek vagy indokolatlanok lennének.

(7)
A Bizottság a kapcsolattartó bizottsággal folytatott konzultációt
követően iránymutatásokat bocsát ki az (1) bekezdésben említett európai
alkotások arányának kiszámítására, valamint a (6) bekezdésben említett
kisszámú közönség, illetve alacsony árbevétel fogalmára vonatkozóan.

▼B
V. FEJEZET
KIZÁRÓLAGOS JOGOKRA ÉS A RÖVID HÍRADÁSRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK A TELEVÍZIÓS MŰSORSZOLGÁLTATÁSBAN

14. cikk
(1)
Minden tagállam hozhat intézkedést az uniós joggal összhangban
annak biztosítására, hogy a joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatók
kizárólagos alapon ne közvetíthessenek az adott tagállam számára társa
dalmi szempontból kiemelten jelentős eseményeket oly módon, hogy az
adott tagállamban a közönség jelentős részét kizárják az ilyen esemé
nyek élőben vagy későbbi közvetítés útján, szabadon hozzáférhető tele
vízióadásban való követésének lehetőségéből. Ha így jár el, az érintett
tagállam jegyzéket készít azokról a meghatározott nemzeti vagy nem
nemzeti eseményekről, amelyeket társadalmi szempontból kiemelkedő
jelentőségűnek tart. Erről egyértelmű és átlátható módon és megfelelő
időben gondoskodik. Ennek során az érintett tagállam azt is meghatá
rozza, hogy az ilyen események teljes vagy részleges élő közvetítésben
kerüljenek műsorra, vagy amennyiben ez objektív közérdekű okokból
szükséges vagy megfelelő, teljes vagy részleges későbbi közvetítésre
kerüljön sor.
(2)
A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot minden olyan
intézkedésről, amelyet az (1) bekezdésnek megfelelően hoztak vagy
hozni fognak. Az értesítéstől számított három hónapon belül a Bizottság
megvizsgálja, hogy az ilyen intézkedések összeegyeztethetők-e az uniós
joggal, és erről tájékoztatja a többi tagállamot. A Bizottság kikéri a
29. cikk alapján létrehozott kapcsolattartó bizottság véleményét. A
Bizottság a meghozott intézkedéseket haladéktalanul közzéteszi továbbá
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és legalább évente egyszer kiadja
a tagállamok által hozott intézkedések egységes szerkezetbe foglalt jegy
zékét.
(3)
A tagállamok jogalkotási kereteiken belül megfelelő eszközökkel
gondoskodnak arról, ►C1 hogy a joghatóságuk alá tartozó műsorszol
gáltatók 1997. július 30-át követően az általuk vásárolt kizárólagos
jogokat nem gyakorolják oly módon, ◄ hogy egy másik tagállamban
a közönség jelentős részét megfosztják attól a lehetőségtől, hogy az
említett másik tagállam által az (1) és (2) bekezdés szerint megjelölt
eseményeket teljes körű vagy részleges élő közvetítés, vagy ameny
nyiben ez objektív közérdekű okokból szükséges vagy megfelelő, teljes
vagy részleges későbbi közvetítés útján, szabadon hozzáférhető televí
zióadásban kövessék, ahogyan azt az (1) bekezdés szerint a másik
tagállam meghatározta.
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▼B
15. cikk
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy az Unió területén letelepedett
valamennyi műsorszolgáltató rövid híradás céljából méltányos, ésszerű
és megkülönböztetéstől mentes módon hozzáférjen az adott tagállam
joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató által kizárólagos alapon közve
tített, nagy közérdeklődésre számot tartó eseményekhez.
(2)
Ha a hozzáférést igénylő műsorszolgáltatóval megegyező
tagállamban letelepedett másik műsorszolgáltató kizárólagos jogokat
szerzett a nagy közérdeklődésre számot tartó eseménnyel kapcsolatban,
a hozzáférést e műsorszolgáltatótól kell igényelni.
(3)
A tagállamok biztosítják, hogy e hozzáférést az által garantálják,
hogy a műsorszolgáltatók a közvetítő műsorszolgáltató adásából
szabadon választhassanak ki rövid részleteket, és e műsorszolgáltatók
kötelesek legalább a forrást megjelölni, kivéve, ha ez gyakorlati okokból
nem lehetséges.
(4)
A (3) bekezdés alternatívájaként a tagállamok olyan egyenértékű
rendszert hozhatnak létre, amely a hozzáférést valamely egyéb, méltá
nyos, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes módon biztosítja.
(5)
A rövid részletek kizárólag általános hírműsorok céljára használ
hatók fel, és lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokban csak akkor
használhatók fel, ha ugyanazon médiaszolgáltató ugyanazt a műsor
számot időben késleltetve nyújtja.
(6)
Az (1)–(5) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok jogrendsze
rükkel és joggyakorlatukkal összhangban biztosítják az ilyen rövid rész
letek rendelkezésre bocsátási módjainak és feltételeinek meghatározását,
különösen bármilyen ellentételezési megállapodás, a rövid részletek
maximális hossza, valamint azok közvetítésének időbeli korlátai tekin
tetében. Ha ellentételezést írnak elő, annak összege nem haladhatja meg
a hozzáférés biztosítása során közvetlenül felmerülő többletköltségek
összegét.

VI. FEJEZET
TELEVÍZIÓS

ADÁSOK

TERJESZTÉSÉNEK
ELŐMOZDÍTÁSA

ÉS

GYÁRTÁSÁNAK

16. cikk
(1)
Ahol megvalósítható és megfelelő eszközök állnak rendelkezésre,
a tagállamok biztosítják, hogy a műsorszolgáltatók európai alkotások
számára adásidejük többségi hányadát fenntartsák, leszámítva a hírekre,
sporteseményekre, játékokra, reklámra és teletext szolgáltatásokra és
televíziós vásárlásra kijelölt műsoridőt. Tekintettel a műsorszolgáltató
információs, oktatási, kulturális és szórakoztatási felelősségére a néző
közönségével szemben, ezt az arányt fokozatosan kell elérni, megfelelő
kritériumok alapján.
(2)
Ahol az (1) bekezdésben meghatározott arány nem tartható fenn,
az nem lehet kisebb, mint az 1988. évi átlag az érintett tagállamban.
Görögország és Portugália tekintetében azonban az 1988. év helyett az
1990. év irányadó.
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(3)
1991. október 3-tól kezdődően a tagállamok a Bizottság számára
minden két évben jelentést készítenek e cikk és a 17. cikk alkalmazásá
ról.

A jelentés konkrétan kitér az érintett tagállam joghatósága alá tartozó
összes televíziós program vonatkozásában az e cikkben és a 17. cikkben
említett arány teljesülésére vonatkozó statisztikai kimutatásra, és minden
esetben megindokolja, ha az arány teljesítése elmaradt, és ismerteti az
eléréséhez alkalmazott vagy tervezett intézkedéseket.

A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot és az Európai Parlamentet a
jelentésekről, amelyeket adott esetben véleménnyel egészít ki. A
Bizottság biztosítja az e cikk és a 17. cikk alkalmazását az Európai
Unió működéséről szóló szerződés előírásaival összhangban. A
Bizottság véleményalkotásában különösen figyelembe veheti a korábbi
évekhez viszonyítva elért fejlődést, az első műsorba került alkotások
programokhoz viszonyított arányát, az új televíziós műsorszolgáltatók
konkrét körülményeit, és azon országok sajátos körülményeit,
amelyekben jellemző az alacsony szintű audiovizuális gyártási kapaci
tás, illetve korlátozott a nyelvterület.

17. cikk
A tagállamok mindenütt, ahol megvalósítható és megfelelő eszközök
állnak rendelkezésre, biztosítják, hogy a műsorszolgáltatók adáside
jüknek – ide nem értve a hírekre, sporteseményekre, játékokra,
reklámra, teletext szolgáltatásokra és televíziós vásárlásra kijelölt műsor
időt – legalább 10 %-át európai alkotások számára tartsák fenn, vagy a
tagállam megítélésétől függően, a műsorkészítési költségvetésük
legalább 10 %-át szánják olyan európai alkotásokra, amelyeket a műsor
szolgáltatóktól független producerek állítanak elő. Ezt az arányt, tekin
tettel a műsorszolgáltatók közönségükkel szembeni információs, okta
tási, kulturális és szórakoztatási felelősségére, fokozatosan kell elérni,
megfelelő szempontok alapján. Ezt az újabb keletű, azaz előállításuktól
számított öt éven belül sugárzott alkotások megfelelő arányának bizto
sításával kell elérni.

18. cikk
E fejezet nem alkalmazandó az olyan televíziós műsorokra, amelyeket
helyi közönségnek szánnak és nem képezik a nemzeti hálózat részét.

VII. FEJEZET
TELEVÍZIÓS REKLÁM ÉS TELEVÍZIÓS VÁSÁRLÁS

19. cikk
(1)
A televíziós reklámnak és a televíziós vásárlásnak azonnal
felismerhetőnek és a szerkesztői tartalomtól megkülönböztethetőnek
kell lennie. Az új reklámtechnikák használatának sérelme nélkül a tele
víziós reklámnak és a televíziós vásárlásnak a műsorszám többi részétől
képi és/vagy hangeszközökkel és/vagy szünetekkel kellően elhatárolva
kell megjelennie.
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(2)
Elkülönített televíziós reklám- és televíziós vásárlási bejátszások
sportesemények esetében megengedettek. Elkülönített televíziós reklámés televíziós vásárlási bejátszások – ide nem értve a sportesemények
közvetítésében megjelenőket – csak kivételesen alkalmazhatók.

▼B
20. cikk
(1)
A tagállamok biztosítják, hogy a műsorszámba beiktatott televí
ziós reklám vagy televíziós vásárlás – figyelembe véve a műsorszámban
a természetes szüneteket, az érintett műsor időtartamát és természetét –
ne sértse a műsorszám egységét, valamint a jogosultak jogait.

▼M1
(2)
A televíziós célra készült filmek (a fikciós és nem-fikciós soro
zatok, valamint a dokumentumműsorok kivételével), a filmszínházban
történő bemutatásra szánt filmalkotások és a hírműsorok közvetítése
televíziós reklámmal illetve televíziós vásárlással minden egyes, műsor
rend szerinti, legalább 30 perc hosszúságú időszakban egyszer szakít
ható meg. A gyermekműsorok közvetítése reklámmal minden egyes,
műsorrend szerinti, legalább 30 perc hosszúságú időszakban egyszer
szakítható meg, feltéve, hogy a műsorszám műsorrend szerinti időtar
tama meghaladja a 30 percet. A gyermekeknek szóló műsorszámok
sugárzása nem szakítható meg televíziós vásárlással. A vallási szertar
tások nem szakíthatók meg televíziós reklámmal vagy televíziós vásár
lással.

▼B
21. cikk
Tilos az olyan gyógyszerkészítményekre irányuló televíziós vásárlási
műsor, amelyek a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti forgalombahozatali engedélytől függnek, továbbá tilos
a gyógyászati kezelés megjelenítése televíziós vásárlási műsorban.

22. cikk
Az alkoholos italok televíziós hirdetése és televíziós vásárlási műsorai
megfelelnek a következő kritériumoknak:

a) nem szólhat kifejezetten kiskorúaknak, illetve különösen nem ábrá
zolhat kiskorúakat ezen italok fogyasztása közben;

b) nem kapcsolhatja össze az alkohol fogyasztását a jobb fizikai telje
sítménnyel, vagy járművezetéssel;

c) nem keltheti azt a benyomást, hogy az alkohol fogyasztása hozzá
járul a társadalmi vagy szexuális sikerhez;

d) nem állíthatja, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van,
illetve serkentő, nyugtató hatású, illetve a személyes konfliktusok
megoldásának eszköze;
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e) nem ösztönözhet az alkohol mértéktelen fogyasztására, és nem
tüntetheti fel negatív fényben az önmegtartóztatást, illetve önmérsék
letet;
f) nem hangsúlyozhatja a magas alkoholtartalmat az italok pozitív
minőségi jellemzőjeként.
▼M1
23. cikk
(1)
A televíziós reklámbejátszások és vásárlási bejátszások aránya a
6:00 és 18:00 óra közötti időszakban nem haladhatja meg ezen időszak
20 %-át. A televíziós reklámbejátszások és vásárlási bejátszások aránya
a 18:00 és 24:00 óra közötti időszakban nem haladhatja meg ezen
időszak 20 %-át.
(2)

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az alábbiakra:

a) a műsorszolgáltató által a saját műsorszámaival és a közvetlenül
ezekből a műsorszámokból származó, kapcsolódó termékekkel
vagy műsorszolgáltató csoporthoz tartozó más egységektől származó
műsorszámokkal, és audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcso
latban tett közlemények;
b) támogatói közlemények;
c) termékmegjelenítések;
d) azok a semleges képkockák, amelyek a szerkesztői tartalmat
választják el a televíziós reklámbejátszásoktól vagy televíziós vásár
lási bejátszásoktól, és az egyes bejátszásokat egymástól.
▼B
24. cikk
A televíziós vásárlási műsorablakok – amelyek megszakítás nélküli
időtartamának legalább tizenöt percnek kell lennie – e minőségét képi
és hangeszközök segítségével egyértelműen jelezni kell.

25. cikk
Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések a kizárólag reklámozásra és
televíziós vásárlásra szolgáló televíziós csatornákra, valamint a kizárólag
önreklámozásra szolgáló televíziós csatornákra megfelelően alkalmazan
dók.
Ezekre a csatornákra azonban nem alkalmazandó a VI. fejezet, valamint
a 20. cikk és a 23. cikk.

26. cikk
A 4. cikk sérelme nélkül a tagállamok az uniós jog kellő figyelembe
vételével a 20. cikk (2) bekezdésében és a 23. cikkben meghatározott
feltételektől eltérő más feltételeket határozhatnak meg a kizárólagosan
nemzeti területre szánt televíziós műsorszolgáltatások tekintetében,
amelyek a nyilvánosság által sem közvetlenül, sem közvetve nem
foghatók egy vagy több másik tagállamban.

02010L0013 — HU — 18.12.2018 — 001.001 — 23
▼M1
__________

▼B
IX. FEJEZET
VÁLASZADÁS JOGA A TELEVÍZIÓS MŰSORSZOLGÁLTATÁSBAN

28. cikk
(1)
A tagállamok polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi rendszer
keretében hozott egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, bármely termé
szetes vagy jogi személy állampolgárságától függetlenül, akinek jogos
érdekeit, különösen hírnevét és becsületét egy televíziós programban
valótlan tények állításával megsértették, jogot kell, hogy kapjon a vála
szadásra vagy egyenértékű jogorvoslatra. A tagállamok biztosítják, hogy
a válaszadáshoz vagy egyenértékű jogorvoslathoz fűződő jog tényleges
gyakorlását nem gátolják indokolatlan rendelkezések vagy feltételek
megszabásával. A választ a megindokolt kérelemtől számított ésszerű
időn belül közvetíteni kell egy olyan időpontban és olyan módon, amely
megfelel a kérelemmel érintett adásnak.

(2)
A válaszadás vagy egyenértékű jogorvoslat jogát egy tagállam
joghatósága alá tartozó összes műsorszolgáltató vonatkozásában szük
séges biztosítani.

(3)
A tagállamok meghozzák azon intézkedéseket, amelyek bizto
sítják a válaszadás jogát vagy az azzal egyenértékű jogorvoslatok jogát,
és meghatározzák az ezek gyakorlására követendő eljárást. Biztosítják
különösen, hogy erre megfelelő időtartam álljon rendelkezésre, és hogy
az eljárások alkalmasak legyenek arra, hogy a jogokat vagy az egyen
értékű jogorvoslatot a más tagállamokban honos vagy letelepedett
természetes vagy jogi személyek megfelelően gyakorolhassák.

(4)
A válaszadás vagy egyenértékű jogorvoslat jogának gyakorlására
irányuló kérelmet vissza lehet utasítani, amennyiben az ilyen válaszadás
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerint nem indokolt, illetve
ha büntetendő cselekményt eredményezne, vagy a műsorszolgáltatóra
polgári jogi felelősséget róna, illetve a közszemérem normáinak megsér
tésével járna.

(5)
Rendelkezni kell olyan eljárásokról, amelyek által biztosított a
bírói felülvizsgálat a válaszadási vagy egyenértékű jogorvoslathoz
fűződő jog gyakorlásával kapcsolatos viták esetén.

▼M1
IXA. FEJEZET
A

VIDEÓMEGOSZTÓPLATFORM-SZOLGÁLTATÁSOKRA
MAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

ALKAL

28a. cikk
(1)
Ezen irányelv alkalmazásában azok a videómegosztóplatformszolgáltatók tartoznak valamely tagállam joghatósága alá, amelyek a
2000/31/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az adott
tagállam területén telepedtek le.
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(2)
Amennyiben egy videómegosztóplatform-szolgáltató az (1)
bekezdésben foglaltak szerint nem minősül egy adott tagállam területén
letelepedettnek, ezen irányelv alkalmazásában mégis az adott tagállam
területén letelepedettnek kell tekinteni, ha a videómegosztóplatformszolgáltató:
a) anyavállalkozása vagy leányvállalkozása az adott tagállam területén
telepedett le; vagy
b) egy csoport része és egy, ugyanahhoz a csoporthoz tartozó másik
vállalkozás az adott tagállam területén telepedett le.
E cikk alkalmazásában:
a) „anyavállalkozás”: olyan vállalkozás, amely egy vagy több leányvál
lalkozás felett kontrollt gyakorol;
b) „leányvállalkozás”: olyan vállalkozás, amely felett egy anyavállal
kozás – a legfelső szintű anyavállalkozás leányvállalkozásait is
ideértve – kontrollt gyakorol;
c) „csoport”: egy anyavállalkozás, annak minden leányvállalkozása,
valamint minden további olyan vállalkozás, amely ezekkel gazdasági
és jogi szervezeti kapcsolatban áll.
(3)
A (2) bekezdés alkalmazásában, ha az anyavállalkozás, a leány
vállalkozás vagy a csoport további vállalkozásai mind különböző
tagállamokban telepedtek le, akkor a videómegosztóplatform-szolgál
tatót abban a tagállamban kell letelepedettnek tekinteni, amelyikben az
anyavállalkozása letelepedett, vagy amennyiben nincs ilyen, akkor
abban a tagállamban, amelyikben a leányvállalkozása letelepedett,
vagy amennyiben nincs ilyen, akkor abban a tagállamban, amelyikben
a csoport másik vállalkozása letelepedett.
(4)
A (3) bekezdés alkalmazásában, amennyiben több leányvállal
kozás van és ezek mindegyike más tagállamban telepedett le, a videó
megosztóplatform-szolgáltatót abban a tagállamban kell letelepedettnek
tekinteni, amelyikben leányvállalkozásainak egyike legelőször kezdte
meg tevékenységét, feltéve, hogy folyamatos és tényleges kapcsolatot
tart fenn annak a tagállamnak a gazdaságával.
Abban az esetben, ha több további olyan vállalkozás van, amely a
csoporthoz tartozik és ezek mindegyike más tagállamban telepedett le,
a videómegosztóplatform-szolgáltatót abban a tagállamban kell letelepe
dettnek tekinteni, amelyikben az ilyen vállalkozások egyike legelőször
kezdte meg tevékenységét, feltéve, hogy folyamatos és tényleges
kapcsolatot tart fenn annak a tagállamnak a gazdaságával.
(5)
Ezen irányelv alkalmazásában, a valamely tagállamban az e cikk
(2) bekezdésével összhangban letelepedettnek tekintett videómegosztóp
latform-szolgáltatókra alkalmazni kell a 2000/31/EK irányelv 3. cikkét,
valamint 12–15. cikkét.
(6)
A tagállamok létrehozzák és naprakészen tartják a területükön
letelepedett, vagy letelepedettnek tekintett videómegosztóplatform-szol
gáltatók jegyzékét, és feltüntetik, hogy joghatóságuk az (1)–(4) bekez
désben foglalt kritériumok közül melyiken alapul. A tagállamok a jegy
zéket és annak változásait megküldik a Bizottságnak.
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A Bizottság gondoskodik arról, hogy a jegyzékek egy központi adatbá
zisban elérhetők legyenek. Amennyiben a jegyzékek egymással ellent
mondásban vannak, a Bizottság megkeresi az érintett tagállamokat
annak érdekében, hogy megoldást találjon. A Bizottság gondoskodik
arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok vagy szervek hozzáférjenek
az említett adatbázishoz. A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi
az adatbázisban található az információkat.
(7)
Ha e cikket alkalmazva az érintett tagállamok nem értenek egyet
abban, hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, az ügyet indo
kolatlan késedelem nélkül a Bizottság tudomására kell hozniuk. A
Bizottság az ERGA-tól az ügyben – a 30b. cikk (3) bekezdésének d)
pontjával összhangban – véleményt kérhet. Az ERGA e véleményt a
bizottsági kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül adja
meg. A Bizottság megfelelően tájékoztatja a kapcsolattartó bizottságot.

28b. cikk
(1)
A 2000/31/EK irányelv 12–15. cikkének sérelme nélkül, a
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a joghatóságuk alá tartozó vide
ómegosztóplatform-szolgáltatók meghozzák a megfelelő intézkedéseket
annak érdekében, hogy:
a) a 6a. cikk (1) bekezdésével összhangban megvédjék a kiskorúakat az
olyan műsorszámoktól, felhasználó által létrehozott videóktól és
audiovizuális kereskedelmi közleményektől, amelyek károsíthatják
a fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket;
b) megvédjék a közönséget az olyan műsorszámoktól, felhasználó által
létrehozott videóktól és audiovizuális kereskedelmi közleményektől,
amelyek a Charta 21. cikkében említett bármely szempont alapján
személyek csoportjával vagy egy csoport valamely tagjával szemben
erőszakra vagy gyűlöletre uszítanak;
c) megvédjék a közönséget az olyan tartalmakat hordozó műsorszámok
tól, felhasználó által létrehozott videóktól és audiovizuális kereske
delmi közleményektől, amelyek terjesztése az uniós jog szerint
bűncselekménynek minősülő tevékenység, így például terrorista
bűncselekmény elkövetésére való nyilvános uszítás az (EU) 2017/541
irányelv 5. cikkében foglaltak szerint, gyermekpornográfiával
kapcsolatos bűncselekmény a 2011/93/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv (1) 5. cikkének (4) bekezdésében foglaltak szerint,
vagy rasszizmussal és idegengyűlölettel kapcsolatos bűncselekmény
a 2008/913/IB kerethatározat 1. cikkében foglaltak szerint.
(2)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a joghatóságuk alá
tartozó videómegosztóplatform-szolgáltatók megfeleljenek a 9. cikk (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek az általuk forgalmazott, értéke
sített, illetve szervezett audiovizuális kereskedelmi közlemények tekin
tetében.
Figyelemmel arra, hogy a videómegosztó-platformok korlátozott
mértékű ellenőrzést gyakorolnak azok felett az audiovizuális kereske
delmi közlemények felett, amelyeket nem maguk forgalmaznak, értéke
sítenek, illetve szerveznek, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a
joghatóságuk alá tartozó videómegosztóplatform-szolgáltatók az említett
audiovizuális kereskedelmi közlemények tekintetében megfelelő intéz
kedéseket hozzanak a 9. cikk (1) bekezdésében foglalt követelmé
nyeknek való megfelelés érdekében.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU irányelve (2011. december 13.)
a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyer
mekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatá
rozat felváltásáról (HL L 335., 2011.12.17., 1. o.).
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A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a videómegosztóplatform-szol
gáltatók világosan tájékoztassák a felhasználókat az audiovizuális keres
kedelmi közleményeket tartalmazó műsorszámokról és felhasználó által
létrehozott videókról, amennyiben azokról a (3) bekezdés első albekez
désének c) pontja szerint nyilatkozatot tettek, illetve ha e tényről a
szolgáltatónak tudomása van.
A tagállamok ösztönzik a társszabályozás alkalmazását és az önszabá
lyozás előmozdítását a 4a. cikk (1) bekezdésében előírt magatartási
kódexek révén annak érdekében, hogy a gyermekek ténylegesen
kevésbé legyenek kitéve olyan audiovizuális kereskedelmi közlemé
nyeknek, amelyek olyan táplálkozási vagy élettani hatással bíró tápanya
gokat és egyéb anyagokat – különösen zsírt, transzzsírsavakat, sót vagy
nátriumot és cukrokat – tartalmazó élelmiszerekre és italokra vonatkoz
nak, amelyeknek túlzott mértékű bevitele a teljes étrendben nem aján
lott. Az említett kódexekben törekedni kell annak előírására, hogy az
ilyen audiovizuális kereskedelmi közlemények ne hangsúlyozzák az
ilyen élelmiszerek és italok előnyös táplálkozási tulajdonságait.
(3)
Azt, hogy az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában mi minősül
megfelelő intézkedésnek, az adott tartalom jellege, az általa okozható
ártalom, a védendő személyek kategóriájának jellemzői, valamint a
veszélyeztetett jogok és jogos érdekek – többek között a videómegosz
tóplatform-szolgáltatók és a tartalmat létrehozó vagy feltöltő felhasz
nálók érdekei és a közérdek – fényében kell meghatározni.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezeket az intézkedéseket a
joghatóságuk alá tartozó valamennyi videómegosztóplatform-szolgáltató
alkalmazza. Az ilyen intézkedéseknek megvalósíthatóknak és
arányosnak kell lenniük, figyelemmel az adott videómegosztóplatformszolgáltatás nagyságrendjére és a nyújtott szolgáltatás jellegére. Az ilyen
intézkedések nem vezethetnek előzetes ellenőrzési intézkedésekhez vagy
a tartalom feltöltésének olyan szűréséhez, amely nem felel meg a
2000/31/EK irányelv 15. cikkének. A kiskorúaknak az e cikk (1) bekez
désének a) pontjában előírt védelme érdekében a legkárosabb tartalom
esetében a legszigorúbb hozzáféréskorlátozási intézkedéseket kell
alkalmazni.
Az említett intézkedéseknek adott esetben az alábbiakra kell kiterjed
niük:
a) az (1) bekezdésben említett követelmények belefoglalása a videóme
gosztóplatform-szolgáltatások szerződési feltételeibe, valamint e
követelmények alkalmazása;
b) a 9. cikk (1) bekezdésében foglalt követelmények belefoglalása a
videómegosztóplatform-szolgáltatások szerződési feltételeibe az
olyan audiovizuális kereskedelmi közlemények vonatkozásában,
amelyeket nem a videómegosztóplatform-szolgáltatók forgalmaznak,
értékesítenek, illetve szerveznek, valamint e követelmények alkalma
zása;
c) olyan funkció biztosítása a felhasználó által létrehozott videót feltöltő
felhasználók számára, amelynek révén nyilatkozhatnak arról, hogy az
említett videók tudomásuk, illetve észszerűen feltételezhető tudo
másuk szerint tartalmaznak-e audiovizuális kereskedelmi közlemé
nyeket;
d) olyan átlátható és felhasználóbarát mechanizmusok kialakítása és
működtetése, amelyek segítségével a videómegosztó platformok
felhasználói bejelenthetik vagy megjelölhetik az érintett videóme
gosztóplatform-szolgáltató számára a platformján szolgáltatott, az
(1) bekezdésben említett tartalmat;
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e) olyan rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek segítségével a
videómegosztóplatform-szolgáltatók elmagyarázzák a videómegosztó
platformok felhasználóinak a d) pontban említett bejelentések vagy
jelölések hatásait;
f) életkor-ellenőrző rendszerek kialakítása és üzemeltetése a videóme
gosztó platformok felhasználói számára azon tartalmakra tekintettel,
amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi
fejlődését;
g) könnyen kezelhető rendszerek kialakítása és üzemeltetése, amelyek
lehetővé teszik a videómegosztó platformok felhasználói számára az
(1) bekezdésben említett tartalom minősítését;
h) a végfelhasználó ellenőrzése alatt álló szülői felügyeleti rendszerek
biztosítása azon tartalmakra tekintettel, amelyek károsíthatják a
kiskorúak fizikai, szellemi, vagy erkölcsi fejlődését;
i) átlátható, könnyen alkalmazható és hatékony eljárások kialakítása és
alkalmazása a felhasználók videómegosztóplatform-szolgáltatókhoz
szóló olyan panaszainak kezelésére és rendezésére, amelyek a
d)–h) pontban említett intézkedések végrehajtásával függnek össze;
j) a médiatudatosságot célzó hatékony intézkedések és eszközök, vala
mint a felhasználók tájékoztatása ezekről az intézkedésekről és
eszközökről.
Kiskorúaknak a harmadik albekezdés f) és h) pontja szerint a videóme
gosztóplatform-szolgáltatók által gyűjtött vagy más módon generált
személyes adatait tilos kereskedelmi céllal – így például közvetlen üzlet
szerzés, profilalkotás és viselkedésalapú célzott reklámozás céljából –
kezelni.
(4)
Az e cikk (1) és (3) bekezdésében említett intézkedések végre
hajtása érdekében a tagállamok ösztönözik a 4a. cikk (1) bekezdése
szerinti társszabályozás alkalmazását.
(5)
A tagállamok létrehozzák a videómegosztóplatform-szolgáltatók
által a (3) bekezdésben említett intézkedések megfelelőségének a felmé
réséhez szükséges mechanizmusokat. A tagállamok ezeknek az intézke
déseknek az értékelésével a nemzeti szabályozó hatóságokat vagy szer
veket bízzák meg.
(6)
A tagállamok az e cikk (3) bekezdésében említett intézkedéseknél
részletesebb vagy szigorúbb intézkedéseket is előírhatnak a videóme
gosztóplatform-szolgáltatók tekintetében. Az ilyen intézkedések elfoga
dásakor a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az alkalmazandó
uniós jogban, például a 2000/31/EK irányelv 12–15. cikkében vagy a
2011/93/EU irányelv 25. cikkében foglalt követelményeket.
(7)
A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók és a videómegosz
tóplatform-szolgáltatók között az (1) és a (3) bekezdés alkalmazásával
kapcsolatos jogviták rendezésére peren kívüli jogorvoslati mechaniz
musok álljanak rendelkezésre. Ezeknek a mechanizmusoknak lehetővé
kell tenniük a jogviták pártatlan rendezését, és nem foszthatják meg a
felhasználót a nemzeti jog által biztosított jogi védelemtől.
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(8)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a felhasználók a videó
megosztóplatform-szolgáltatókkal szemben az (1) és a (3) bekezdés
szerint bíróság előtt érvényesíthessék jogaikat.

(9)
A Bizottság a videómegosztóplatform-szolgáltatókat a (4) bekez
désben említett társszabályozási magatartási kódexekkel kapcsolatos
legjobb gyakorlatok cseréjére ösztönzi.

(10)
A tagállamok és a Bizottság a 4a. cikk (2) bekezdésében említett
uniós magatartási kódexek révén előmozdíthatják az önszabályozást.

▼B
X. FEJEZET
KAPCSOLATTARTÓ BIZOTTSÁG

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

(2)

A kapcsolattartó bizottság feladatai a következők:

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

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

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

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

e) az audiovizuális médiaszolgáltatásokat érintő szabályozási tevékeny
ségek helyzetéről és fejlődéséről szóló információcsere megkönnyí
tése a tagállamok és a Bizottság között, figyelembe véve az Unió
audiovizuális politikáját, valamint a technológia területén elért fejlő
dést;

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

▼M1
A TAGÁLLAMOK SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGAI ÉS SZERVEI

30. cikk
(1)
Minden tagállam kijelöl egy vagy több nemzeti szabályozó ható
ságot, szervet, vagy mindkettőt. A tagállamok biztosítják, hogy ezek
jogilag elkülönüljenek a kormánytól, funkcióikat tekintve pedig függet
lenek legyenek kormányuktól és minden más köz- vagy magánjogi
szervtől. Ez nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a különböző
ágazatok felügyeletét ellátó szabályozó hatóságokat hozzanak létre.

(2)
A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok
vagy szervek pártatlanul, átláthatóan és ezen irányelv céljaival össz
hangban gyakorolják a jogköreiket, különös tekintettel a médiapluraliz
musra, a kulturális és nyelvi sokszínűségre, a fogyasztóvédelemre, az
akadálymentességre, a megkülönböztetésmentességre, a belső piac
megfelelő működésére és a tisztességes verseny ösztönzésére.

A nemzeti szabályozó hatóságok vagy szervek az uniós jogot végrehajtó
nemzeti jog szerint rájuk ruházott feladatok ellátásával kapcsolatban más
szervtől nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat. Ez azonban
nem zárja ki felettük a nemzeti alkotmányjogi rendelkezésekkel össz
hangban álló felügyelet gyakorlását.

(3)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó
hatóságok vagy szervek feladat- és hatásköreit, illetve elszámoltatható
ságuk módszereit jogilag egyértelműen meghatározzák.

(4)
A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok
vagy szervek megfelelő pénzügyi és humán erőforrással, valamint
végrehajtási hatáskörökkel rendelkezzenek feladataik hatékony ellátásá
hoz, valamint ahhoz, hogy hozzájáruljanak az ERGA munkájához. A
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok
vagy szervek saját éves költségvetéssel rendelkezzenek, amelyet nyilvá
nosságra kell hozni.

(5)
A tagállamok nemzeti jogukban meghatározzák a nemzeti szabá
lyozó hatóságok és szervek vezetőinek vagy az e feladatot ellátó testület
tagjainak kinevezésére és felmentésére vonatkozó feltételeket és eljárá
sokat, ideértve a megbízatás időtartamát is. Ezen eljárásoknak átlátha
tónak, megkülönböztetésmentesnek kell lenniük és garantálniuk kell a
szükséges mértékű függetlenséget. A nemzeti szabályozó hatóság vagy
szerv vezetőjét, vagy a nemzeti szabályozó hatóságon vagy szerven
belül ezen feladatot ellátó testület tagjait fel lehet menteni, ha már
nem felelnek meg a feladataik ellátására vonatkozóan nemzeti szinten
előzetesen meghatározott feltételeknek. A felmentésről szóló határozatot
megfelelően indokolni kell, előzetesen be kell jelenteni és nyilvános
ságra kell hozni.

(6)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti szinten haté
kony jogorvoslati mechanizmusok álljanak rendelkezésre. A jogorvoslati
szervnek, amely lehet bíróság, a jogorvoslattal élő felektől függetlennek
kell lennie.
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A jogorvoslati kérelem elbírálásáig a nemzeti szabályozó hatóság vagy
szerv határozata hatályban marad, kivéve, ha a nemzeti joggal össz
hangban ideiglenes intézkedések meghozatalára kerül sor.
30a. cikk
(1)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó
hatóságok vagy szervek meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak
érdekében, hogy egymás és a Bizottság rendelkezésére bocsássák az
ezen irányelv, és különösen a 2., a 3. és a 4. cikk alkalmazásához
szükséges információkat.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti információcsere keretében, amikor a
nemzeti szabályozó hatóságok vagy szervek a tagállamuk joghatósága
alá tartozó médiaszolgáltatóktól olyan információt kapnak, amely szerint
az teljes egészében vagy legnagyobbrészt egy másik tagállam közön
ségét célzó szolgáltatást fog nyújtani, akkor a joghatósággal rendelkező
tagállam nemzeti szabályozó hatóságának vagy szervének erről tájékoz
tatnia kell a célzott tagállam nemzeti szabályozó hatóságát vagy szervét.
(3)
Amennyiben egy olyan tagállam szabályozó hatósága vagy
szerve, amely célterülete valamely más tagállam joghatósága alá tartozó
médiaszolgáltató szolgáltatásainak, az említett médiaszolgáltató tevé
kenységét illetően megkeresést intéz az adott szolgáltatóra vonatkozóan
joghatósággal rendelkező tagállam szabályozó hatóságához vagy szervé
hez, ez utóbbi szabályozó hatóságnak vagy szervnek minden tőle
telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a megkeresésre – az
ezen irányelv alapján esetlegesen alkalmazandó szigorúbb határidők
sérelme nélkül – két hónapon belül választ adjon. A célzott tagállam
szabályozó hatóságának vagy szervének a joghatósággal rendelkező
tagállam szabályozó hatósága vagy szerve kérésére rendelkezésre kell
bocsátania minden olyan információt, amely annak segítségére lehet a
megkeresés megválaszolásában.

30b. cikk
(1)
Létrejön az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó
Hatóságok Európai Csoportja (a továbbiakban: ERGA).
(2)
Az ERGA-t az elsődlegesen az audiovizuális médiaszolgáltatások
felügyeletével megbízott, az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglal
kozó nemzeti szabályozó hatóságok vagy szervek képviselői, illetve –
amennyiben nem létezik nemzeti szabályozó hatóság vagy szerv – az
eljárási szabályaik szerint kiválasztott egyéb képviselők alkotják. Az
ERGA ülésein részt vesz a Bizottság képviselője.
(3)

Az ERGA az alábbi feladatokat látja el:

a) műszaki szaktudás biztosítása a Bizottság számára:
— annak azon feladatával kapcsolatban, hogy biztosítsa ezen
irányelv következetes végrehajtását valamennyi tagállamban,
— az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz fűződő, hatáskörébe
tartozó kérdésekkel kapcsolatban;
b) a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok cseréje az audiovizuális
médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabályozási keret alkalmazása,
többek között az akadálymentesség és a médiatudatosság témaköré
ben;
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c) a tagjaival való együttműködés és azoknak az ezen
irányelv alkalmazásához szükséges információkkal való ellátása,
különös tekintettel a 3., a 4. és a 7. cikkre;
d) a Bizottság kérésére vélemények kibocsátása bizonyos kérdések
műszaki és ténybeli vonatkozásairól a 2. cikk (5c) bekezdésének, a
3. cikk (2) és (3) bekezdésének, a 4. cikk (4) bekezdése c) pontjának
és a 28a. cikk (7) bekezdésének megfelelően.
(4)

Az ERGA elfogadja eljárási szabályzatát.

▼B
XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. cikk
Az ezen irányelv által nem szabályozott területeken az irányelv nem
befolyásolja a tagállamok távközléssel vagy műsorszolgáltatással
kapcsolatos hatályos egyezményekből származó jogait és kötelezett
ségeit.

32. cikk
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelke
zéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott terü
leten fogadnak el.
▼M1
33. cikk
A Bizottság nyomon követi ennek az irányelvnek a tagállamok általi
alkalmazását.
A Bizottság legkésőbb 2022. december 19-ig, majd azt követően háro
mévente jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács és az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság elé ezen irányelv alkalmazásáról.
A Bizottság legkésőbb 2026. december 19-ig utólagos értékelést terjeszt
az Európai Parlament és a Tanács elé ezen irányelv hatásainak és hozzá
adott
értékének
felmérése
érdekében,
adott
esetben
az
irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatokkal együtt.
A Bizottság folyamatosan kellően tájékoztatja a kapcsolattartó bizott
ságot és az ERGA-t a másik csoport munkájáról és tevékenységeiről.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy az ezen irányelv által összehangolt
területeken a tagállamok által hozott intézkedésekről a tagállamoktól
kapott információ eljusson a kapcsolattartó bizottsághoz és az ERGAhoz.
33a. cikk
(1)
A tagállamok előmozdítják a médiatudatosság fejlesztését és erre
irányuló intézkedéseket hoznak.
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(2)
A tagállamok 2022. december 19-ig, majd ezt követően háromé
vente jelentést készítenek a Bizottságnak az (1) bekezdés végrehajtásá
ról.
(3)
A Bizottság a kapcsolattartó bizottsággal folytatott konzultációt
követően iránymutatásokat bocsát ki az említett jelentések hatályára
vonatkozóan.
▼B
34. cikk
Az I. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított
89/552/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B. részében
meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonat
kozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.
A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irány
elvre való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt
megfelelési táblázattal összhangban.

35. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

36. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
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▼B
I. MELLÉKLET
A. RÉSZ
A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak
jegyzéke
(lásd a 34. cikket)

89/552/EGK tanácsi irányelv(HL L 298., 1989.10.17.,
23. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 97/36/EK
irányelve
(HL L 202., 1997.7.30., 60. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/65/EK
irányelve
(HL L 332., 2007.12.18., 27. o.)

Kizárólag az 1. cikk

B. RÉSZ
A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők jegyzéke
(lásd a 34. cikket)
Irányelv

Az átültetés határideje

89/552/EGK

1991. október 3.

97/36/EK

1998. december 31.

2007/65/EK

2009. december 19.
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▼B
II. MELLÉKLET
MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT
A 89/552/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, bevezető fordulat

1. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

1. cikk, a) pont, bevezető fordulat

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezető fordulat

1. cikk, a) pont, első francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, i. alpont

1. cikk, a) pont, második francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont, ii. alpont

1. cikk, b)–m) pont

1. cikk, (1) bekezdés, b)–m) pont

1. cikk, n) pont, i. alpont, bevezető fordulat

1. cikk, (1) bekezdés, n) pont, bevezető fordulat

1. cikk, n) pont, i. alpont, első francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, n) pont, i. alpont

1. cikk, n) pont, i. alpont, második francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, n) pont, ii. alpont

1. cikk, n) pont, i. alpont, harmadik francia bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, n) pont, iii. alpont

1. cikk, n) pont, i. alpont, negyedik francia bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, n) pont, ii. alpont, bevezető fordulat

1. cikk, (3) bekezdés, bevezető fordulat

1. cikk, n) pont, ii. alpont, első francia bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés, i. alpont

1. cikk, n) pont, ii. alpont, második francia bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés, ii. alpont

1. cikk, n) pont, ii. alpont, harmadik francia bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés, iii. alpont

1. cikk, n) pont, iii. alpont

1. cikk, (4) bekezdés

2. cikk

2. cikk

2a. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

3. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

2a. cikk, (4) bekezdés, bevezető fordulat

3. cikk, (4) bekezdés, bevezető fordulat

2a. cikk, (4) bekezdés, a) pont

3. cikk, (4) bekezdés, a) pont

2a. cikk, (4)(b), bevezető fordulat

3. cikk, (4) bekezdés, b) pont, bevezető fordulat

2a. cikk, (4)(b), első francia bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés, b) pont, i. alpont

2a. cikk, (4)(b), második francia bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés, b) pont, ii. alpont

2a.cikk, (5) és (6) bekezdés

3. cikk, (5) és (6) bekezdés

3. cikk

4. cikk

3a.cikk

5. cikk

3b.cikk

6. cikk

3c. cikk

7. cikk

3d. cikk

8. cikk

3e. cikk

9. cikk

3f. cikk

10. cikk

3g. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

3g. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető fordulat

11. cikk, (3) bekezdés, bevezető fordulat

3g. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, első francia
bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, a) pont

3g. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, második francia
bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés, b) pont

3g. cikk, (2) bekezdés, második, harmadik és negyedik
albekezdés

11. cikk, (3) bekezdés, második, harmadik és negyedik
albekezdés

3g. cikk, (3) bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

3g. cikk, (4) bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés

3h. cikk

12. cikk

3i. cikk

13. cikk

3j. cikk

14. cikk
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▼B
A 89/552/EGK irányelv

Ez az irányelv

3k. cikk

15. cikk

4. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

16. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

—

5. cikk

17. cikk

9. cikk

18. cikk

10. cikk

19. cikk

11. cikk

20. cikk

14. cikk

21. cikk

15. cikk

22. cikk

18. cikk

23. cikk

18a. cikk

24. cikk

19. cikk

25. cikk

20. cikk

26. cikk

22. cikk

27. cikk

23. cikk

28. cikk

23a.cikk

29. cikk

23b.cikk

30. cikk

24. cikk

31. cikk

—

32. cikk

26. cikk

33. cikk

—

34. cikk

—

35. cikk

27. cikk

36. cikk

—

I. melléklet

—

II. melléklet

