
IV. AJÁNLJA az ágazatnak, az összes érintett félnek, valamint a nemzeti és európai hatóságoknak,
hogy aktívabban tanulmányozzák annak műszaki és jogi megvalósíthatóságát, hogy hogyan érhető el a
tartalmak harmonizált megjelölése, amely már a forrásnál lehetővé tenné a jobb szűrést és osztályozást,
függetlenül a használt kommunikációs eszköztől (internet, mobiltelefon), a kiskorúak hatékonyabb
védelme érdekében.

V. AJÁNLJA, hogy a tagállamok nyújtsanak be jelentést a Bizottsághoz az ezen ajánlás alkalmazása-
ként tett intézkedésekről, két évvel ezen ajánlás elfogadását követően.

VI. FELKÉRI a Bizottságot, hogy 2008. december 31-ig – a tagállamok által benyújtott jelentések
alapján – készítsen jelentést az Európai Parlament számára az ezen ajánlásban foglalt intézkedések vég-
rehajtásáról és hatékonyságáról, megjelölve az esetlegesen szükséges további intézkedéseket, ideértve az
európai szintű kötelező jogszabályokat is.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

MELLÉKLET

MINIMÁLIS ELVEK A VÁLASZADÁSI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ,
HAZAI JOGBAN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉS GYAKORLAT

NEMZETI SZINTŰ VÉGREHAJTÁSÁHOZ VALAMENNYI AUDIOVIZUÁLIS
ÉS ONLINE INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS ESETÉBEN

Cél: a válaszadás jogának adaptálása a technológiai fejlődés aktuális állapota fényében – különösen az
audiovizuális és online információs szolgáltatások terén –, figyelembe véve a szólásszabadsággal kapcso-
latos mindenkori alkotmányjogi és egyéb rendelkezéseket valamint joggyakorlatot.

− A válaszadás jogának valamennyi természetes és jogi személyt védenie kellene minden olyan pontat-
lan tényeket tartalmazó állítással szemben, amely rá vonatkozik és jogait sérti, következésképpen a
vélemények és gondolatok közlésére ezen ajánlás hatálya nem terjed ki.

− A válaszadás joga különösen alkalmas jogorvoslat online környezetben, mivel lehetőséget ad a vita-
tott információk azonnali kiigazítására és az érintett személyek válaszainak technikailag egyszerű
csatolására.

− Biztosítani kell, hogy – a nemzeti jogszabályokkal összhangban – a szerző vagy az információ ter-
jesztéséért felelős személy továbbra is köteles legyen lehetőséget adni a válaszadásra.

− A válaszadás joga nemcsak jogszabályok, hanem az együttszabályozás vagy önszabályozás eszközei-
vel is biztosítható.

− A válaszadás joga nem érinti az azon személyek rendelkezésére álló egyéb jogorvoslati lehetőségeket,
akiknek a méltósághoz, a becsülethez, a hírnévhez vagy a magánélethez fűződő jogait a médiában
megsértették.

− A tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, és szükség esetén be kell vezetniük belső jogukba vagy gya-
korlatukba a válaszadás jogát vagy bármiféle más olyan – ezzel egyenértékű – jogorvoslati lehetősé-
get, amely lehetővé teszi az audiovizuális és online információs szolgáltatásokban szereplő pontatlan
tények gyors helyreigazítását, az alábbi minimális elvek alapján; ez nem érinti azt a lehetőséget, hogy
e jog (vagy bármely más egyenértékű jogorvoslati lehetőség) gyakorlásának módját hozzáigazítsák az
egyes médiumok sajátosságaihoz.
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A válaszadás jogának alkalmazási területe

− Minden természetes vagy jogi személynek, állampolgárságra vagy lakóhelyre való tekintet nélkül,
jogot kell biztosítani a válaszadásra vagy olyan, ezzel egyenértékű jogorvoslati lehetőségre, amelynek
révén reagálhat az audiovizuális és online információs szolgáltatásokban szereplő bármilyen, rá
vonatkozóan pontatlan tényeket tartalmazó és őt személyes jogaiban sértő állításra.

− A választ ugyanolyan súllyal kell kezelni, mint a vitatott állítást, annak érdekében, hogy eljusson
ugyanahhoz a közönséghez és arra ugyanolyan hatást érhessen el.

− A tagállamoknak ügyelniük kell arra, hogy a válaszadási jog vagy az ezzel egyenértékű jogorvoslati
lehetőségek gyakorlását és a véleménynyilvánítási szabadságot ne akadályozzák indokolatlan módon.
A választ a kérelem indoklása után ésszerű határidőn belül, a kérelem tárgyát képező kiadványnak
vagy műsornak megfelelő időpontban és módon kell közölni.

− Rendelkezni kell olyan eljárásokról, amelyek lehetővé teszik a válaszadási jog vagy az azzal egyenértékű
jogorvoslati lehetőségek gyakorlására vonatkozó jogvita esetén a bírósági felülvizsgálatot.

P6_TA(2005)0331

Gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati célú felhasználásra ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati fel-
használásáról, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0599 –

C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2004)0599) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. cikkére, amely alapján
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0159/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0247/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándéko-
zik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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