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Módosítás   163 

Notis Marias 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

3 a bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésnek a nemzeti 

parlamentek Európai Unióban betöltött 

szerepéről szóló 1. jegyzőkönyvére, 

Or. el 

 

Módosítás   164 

Notis Marias 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

3 b bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésnek a 

szubszidiaritás és az arányosság elvének 

alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvére, 

Or. el 

 

Módosítás   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 a bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel a lengyel Szenátus 

indokolással ellátott véleményére, 

Or. it 
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Módosítás   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 b bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel a Cseh Köztársaság 

Szenátusának indokolással ellátott 

véleményére, 

Or. it 

 

Módosítás   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 c bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel a máltai Parlament 

indokolással ellátott véleményére, 

Or. it 

 

Módosítás   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 d bevezető hivatkozás (új) 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel a német Szövetségi 

Tanács indokolással ellátott véleményére, 

Or. it 

 

Módosítás   169 

João Ferreira 
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 bekezdés 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi 

álláspontot; 

1. az Európai Parlament elutasítja a 

Bizottság javaslatát; 

Or. pt 

 

Módosítás   170 

João Ferreira 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 bekezdés 

 
Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja 

az ügyet újból a Parlamenthez, ha 

javaslatát lényegesen módosítani kívánja 

vagy helyébe másik szöveget szándékozik 

léptetni; 

törölve 

Or. pt 

Módosítás   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

az Európai Elektronikus Hírközlési 

Szabályozók Testületének létrehozásáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

az Európai Elektronikus Hírközlési 

Szabályozók Testületének (BEREC) és a 

BEREC Hivatal létrehozásáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

Or. en 
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Módosítás   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS RENDELETE 

az Európai Elektronikus Hírközlési 

Szabályozók Testületének létrehozásáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

elutasítja az EURÓPAI PARLAMENTI 

ÉS TANÁCSI RENDELETRE 

irányuló javaslatot az Európai 

Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületének (BEREC) létrehozásáról 

(EGT-vonatkozású szöveg); 

Or. de 

Indokolás 

A BEREC és a BEREC Hivatal önálló ügynökséggé való kiépítése nem szükséges. A kialakult 

struktúrákat fenn kell tartani, mert ezek bizonyították létjogosultságukat. Sokkal inkább 

szükséges a BEREC és a BEREC Hivatal funkcióit és működését az átalakuló technológiai 

környezet és a változó piaci adottságok figyelembevételével erősíteni, az alapvető igazgatási 

struktúrák egyidejű megváltoztatása nélkül. A struktúrák megváltoztatása csak további 

szükségtelen igazgatási ráfordításokkal járna. 

Módosítás   173 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek a nemzeti parlamentek 

Európai Unióban betöltött szerepéről 

szóló 1. jegyzőkönyvére, 

Or. el 

 

Módosítás   174 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 b bevezető hivatkozás (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 

2. jegyzőkönyvére, 

Or. el 

 

Módosítás   175 

Victor Negrescu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az 531/2012/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet23 az Unió 

egészére kiterjedő barangolás tekintetében 

kiegészíti és alátámasztja az elektronikus 

hírközlés szabályozási kerete által előírt 

szabályokat, valamint meghatározza a 

BEREC egyes feladatait. 

(2) Az 531/2012/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet23 az Unió 

egészére kiterjedő barangolás tekintetében 

kiegészíti és alátámasztja az elektronikus 

hírközlés szabályozási kerete által előírt 

szabályokat, valamint meghatározza a 

BEREC egyes feladatait. Az elektronikus 

hírközlés szabályozási kerete széles 

körben elérte azon általános célját, hogy a 

végfelhasználó számára jelentős előnyöket 

kínáló versenyszektort garantáljon. 

_________________ _________________ 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

június 1-i 531/2012/EK rendelete az Unión 

belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok 

közötti barangolásról (roaming) (HL L 

172., 2012.6.30., 10. o.). 

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

június 1-i 531/2012/EK rendelete az Unión 

belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok 

közötti barangolásról (roaming) (HL L 

172., 2012.6.30., 10. o.). 

Or. en 

 

Módosítás   176 

Rolandas Paksas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (EU) 2015/2120 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet24 az internet-

hozzáférési szolgáltatások nyújtása során 

a forgalom tekintetében az egyenlő és 

megkülönböztetésmentes bánásmódot, 

valamint a végfelhasználók kapcsolódó 

jogait biztosító közös szabályokat és az 

Unió-szerte nyújtott szabályozott 

barangolási szolgáltatások 

kiskereskedelmi árképzésére vonatkozó új 

mechanizmust hoz létre. Ez a rendelet 

meghatározza a BEREC további 

feladatait, különös tekintettel a nemzeti 

szabályozó hatóságok nyílt internet-

hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó 

iránymutatások kiadására, valamint az 

uniós szintű barangolással (roaming) 

kapcsolatos, a Bizottság által elfogadandó 

végrehajtási intézkedések tervezeteire 

vonatkozó jelentések és tanácsok 

biztosítására. 

(3) Az (EU) 2015/2120 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet24 (az 

elektronikus hírközlés egységes piacáról 

szóló rendelet) ezenkívül további 

feladatokat határoz meg a BEREC 

számára a nyílt internet-hozzáféréssel 

kapcsolatban. 

_________________ _________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i 2015/2120/EU rendelete a 

nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez 

szükséges intézkedések meghozataláról, 

továbbá az egyetemes szolgáltatásról, 

valamint az elektronikus hírközlő 

hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói 

jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az 

Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 

hálózatok közötti barangolásról (roaming) 

szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról 

(HL L 310., 2015.11.26., 1. o.).  

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i 2015/2120/EU rendelete a 

nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez 

szükséges intézkedések meghozataláról, 

továbbá az egyetemes szolgáltatásról, 

valamint az elektronikus hírközlő 

hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói 

jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az 

Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 

hálózatok közötti barangolásról (roaming) 

szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról 

(HL L 310., 2015.11.26., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás   177 

Victor Negrescu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (EU) 2015/2120 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet24 az internet-

hozzáférési szolgáltatások nyújtása során a 

forgalom tekintetében az egyenlő és 

megkülönböztetésmentes bánásmódot, 

valamint a végfelhasználók kapcsolódó 

jogait biztosító közös szabályokat és az 

Unió-szerte nyújtott szabályozott 

barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi 

árképzésére vonatkozó új mechanizmust 

hoz létre. Ez a rendelet meghatározza a 

BEREC további feladatait, különös 

tekintettel a nemzeti szabályozó hatóságok 

nyílt internet-hozzáféréssel kapcsolatos 

kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó 

iránymutatások kiadására, valamint az 

uniós szintű barangolással (roaming) 

kapcsolatos, a Bizottság által elfogadandó 

végrehajtási intézkedések tervezeteire 

vonatkozó jelentések és tanácsok 

biztosítására. 

(3) Az (EU) 2015/2120 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet24 az internet-

hozzáférési szolgáltatások nyújtása során a 

forgalom tekintetében az egyenlő és 

megkülönböztetésmentes bánásmódot, 

valamint a végfelhasználók kapcsolódó 

jogait biztosító közös szabályokat és az 

Unió-szerte nyújtott szabályozott 

barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi 

árképzésére vonatkozó új mechanizmust 

hoz létre. Ez a rendelet meghatározza a 

BEREC további feladatait, különös 

tekintettel a nemzeti szabályozó hatóságok 

nyílt internet-hozzáféréssel kapcsolatos 

elkötelezettségeinek teljesítésére 

vonatkozó iránymutatások kiadására, 

valamint az uniós szintű barangolással 

(roaming) kapcsolatos, a Bizottság által 

elfogadandó végrehajtási intézkedések 

tervezeteire vonatkozó jelentések és 

tanácsok biztosítására. 

_________________ _________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i 2015/2120/EU rendelete a 

nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez 

szükséges intézkedések meghozataláról, 

továbbá az egyetemes szolgáltatásról, 

valamint az elektronikus hírközlő 

hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói 

jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az 

Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 

hálózatok közötti barangolásról (roaming) 

szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról 

(HL L 310., 2015.11.26., 1. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 

november 25-i 2015/2120/EU rendelete a 

nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez 

szükséges intézkedések meghozataláról, 

továbbá az egyetemes szolgáltatásról, 

valamint az elektronikus hírközlő 

hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói 

jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az 

Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 

hálózatok közötti barangolásról (roaming) 

szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról 

(HL L 310., 2015.11.26., 1. o.). 

Or. en 

 

Módosítás   178 

Constanze Krehl 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A hálózatsemlegességre vonatkozó 

európai szabályok nemzeti szabályozó 

hatóságok által történő végrehajtására 

vonatkozó végleges BEREC-

iránymutatások üdvözlendők, mivel 

értékes módon járulnak hozzá egy erős, 

szabad és nyílt internet-hozzáférés 

biztosításához a szabályoknak az internet-

hozzáférési szolgáltatások nyújtása során 

a forgalom tekintetében az egyenlő és 

megkülönböztetésmentes bánásmód, 

valamint a végfelhasználók kapcsolódó 

jogait biztosítása érdekében történő 

következetes alkalmazása révén. 

Or. en 

 

Módosítás   179 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A BEREC testületet és a Hivatalt 

(„BEREC Hivatal”) az Európai Parlament 

és a Tanács 1211/2009/EK rendelete25 

hozta létre. A BEREC az európai 

szabályozók csoportjának („ERG”)26 

helyébe lépett, és az elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályozási keret 

következetes végrehajtásának biztosítására 

törekedve elsősorban az elektronikus 

hírközlő hálózatok és elektronikus 

hírközlési szolgáltatások belső piacának 

fejlődéséhez és jobb működéséhez járult 

hozzá. A BEREC Hivatalt jogi 

személyiséggel rendelkező közösségi 

testületként hozták létre az 1211/2009/EK 

rendeletben említett feladatok 

(4) A BEREC testületet és a Hivatalt 

(„BEREC Hivatal”) az Európai Parlament 

és a Tanács 1211/2009/EK rendelete25 

hozta létre. A BEREC az európai 

szabályozók csoportjának („ERG”)26 

helyébe lépett, és az elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályozási keret 

következetes végrehajtásának biztosítására 

törekedve elsősorban egyrészt az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások belső 

piacának fejlődéséhez, másrészt annak 

jobb működéséhez járult hozzá. A BEREC 

Hivatalt jogi személyiséggel rendelkező 

közösségi testületként hozták létre az 

1211/2009/EK rendeletben említett 
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végrehajtására, különös tekintettel a 

BEREC számára nyújtott szakmai és 

adminisztratív támogatási szolgáltatásokra. 

feladatok végrehajtására, különös 

tekintettel a BEREC számára nyújtott 

szakmai és adminisztratív támogatási 

szolgáltatásokra. 

_________________ _________________ 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

november 25-i 1211/2009/EK rendelete az 

Európai Elektronikus Hírközlési 

Szabályozók Testületének (BEREC) és 

Hivatalának létrehozásáról (HL L 337., 

2009.12.18., 1. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

november 25-i 1211/2009/EK rendelete az 

Európai Elektronikus Hírközlési 

Szabályozók Testületének (BEREC) és 

Hivatalának létrehozásáról (HL L 337., 

2009.12.18., 1. o.). 

26 A Bizottság 2002. július 29-i 

2002/627/EK határozata az elektronikus 

hírközlő hálózatokkal és elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozó 

európai szabályozók csoportjának 

létrehozásáról (HL L 200., 2002.7.30., 38. 

o.). 

26 A Bizottság 2002. július 29-i 

2002/627/EK határozata az elektronikus 

hírközlő hálózatokkal és elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozó 

európai szabályozók csoportjának 

létrehozásáról (HL L 200., 2002.7.30., 38. 

o.). 

Or. el 

 

Módosítás   180 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamok kormányainak 

képviselői a 2010/349/EU1 határozata 

révén úgy döntöttek, hogy a BEREC 

Hivatal székhelye Rigában lesz. A 

székhelyről szóló, a Lett Köztársaság és a 

BEREC Hivatal közötti megállapodást 

2011. február 24-én írták alá, és 2011. 

augusztus 5-én lépett hatályba. A BEREC 

feladatainak hatékony és eredményes 

végrehajtása céljából a személyzet tagjait 

– adott esetben – más tagállamba kell 

helyezni. A tapasztalat azt mutatja, hogy e 

tekintetben különösen szükség van egy 

vagy több Brüsszelben tartózkodó 

összekötő tisztviselőre. 
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 _________________ 

 1 A tagállamok kormányainak képviselői 

által 2010. május 31-én közös 

megegyezéssel elfogadott határozat az 

Európai Elektronikus Hírközlési 

Szabályozók Testülete (BEREC) 

Hivatalának székhelyéről (2010/349/EU) 

(HL L 156. 2010.6.23., 12. o.). 

Or. en 

 

Módosítás   181 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 2015. május 6-i, „Európai 

digitális egységes piaci stratégia”27 című 

közleményében a Bizottság 2016-ra az 

elektronikus hírközlési szabályozási keret 

nagyszabású megváltoztatása érdekében 

javaslatok előterjesztését irányozta elő, 

amelyek többek között egy hatékonyabb 

intézményi szabályozói keret biztosítására 

összpontosítanak, hogy a digitális egységes 

piac megfelelő feltételeinek kialakítása 

részeként a távközlési szabályok 

megfeleljenek a rendeltetésüknek. Ez 

magában foglalja a rendkívül nagy 

kapacitású kapcsolati hálózatok 

kialakítását, a vezeték nélküli hálózatok 

rádióspektrumának koordináltabb 

kezelését, valamint az egyenlő 

versenyfeltételek biztosítását a fejlett 

digitális hálózatok és innovatív 

szolgáltatások számára. A közlemény 

rámutatott, hogy a változó piaci és 

technológiai környezet szükségessé teszi az 

intézményi keret megerősítését a BEREC 

szerepének növelésével. 

(5) A 2015. május 6-i, „Európai 

digitális egységes piaci stratégia”27 című 

közleményében a Bizottság 2016-ra az 

elektronikus hírközlési szabályozási keret 

nagyszabású megváltoztatása érdekében 

javaslatok előterjesztését irányozta elő, 

amelyek többek között egy hatékonyabb 

intézményi szabályozói keret biztosítására 

összpontosítanak, hogy a digitális egységes 

piac megfelelő feltételeinek kialakítása 

részeként a távközlési szabályok 

megfeleljenek a rendeltetésüknek. Ez 

magában foglalja legalább a rendkívül 

nagy kapacitású kapcsolati hálózatok 

kialakítását, a vezeték nélküli hálózatok 

rádióspektrumának koordináltabb 

kezelését, valamint az egyenlő 

versenyfeltételek biztosítását a fejlett 

digitális hálózatok és innovatív 

szolgáltatások számára. A közlemény 

rámutatott, hogy a változó piaci és 

technológiai környezet szükségessé teszi az 

intézményi keret megerősítését a BEREC 

szerepének növelésével. 

_________________ _________________ 
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27 COM(2015) 192 végleges. 27 COM(2015) 192 végleges. 

Or. el 

 

Módosítás   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A digitális egységes piaci 

intézkedéscsomag megvalósításáról szóló, 

2016. január 19-i állásfoglalásában az 

Európai Parlament felkérte a Bizottságot a 

digitális egységes piac további 

integrálására egy hatékonyabb intézményi 

keret meglétének biztosításával. Ezt a 

BEREC szerepkörének, kapacitásának és 

döntéshozatali hatáskörének 

megerősítésével hajthatja végre annak 

érdekében, hogy segítse a BEREC-et az 

elektronikus hírközlés szabályozási 

keretének következetes végrehajtásában, az 

egységes piac kialakítása feletti hatékony 

felügyeletben, valamint a határon átnyúló 

viták rendezésében. Az Európai Parlament 

e tekintetben hangsúlyozza a pénzügyi és 

emberi erőforrások fejlesztésének és a 

BEREC irányítási szervezete további 

fejlesztésének szükségességét. 

(6) A digitális egységes piaci 

intézkedéscsomag megvalósításáról szóló, 

2016. január 19-i állásfoglalásában az 

Európai Parlament felkérte a Bizottságot a 

digitális egységes piac további 

integrálására egy hatékonyabb intézményi 

keret meglétének biztosításával. Ezt a 

BEREC szerepkörének, kapacitásának és 

döntéshozatali hatáskörének 

megerősítésével hajthatja végre annak 

érdekében, hogy segítse a BEREC-et az 

elektronikus hírközlés szabályozási 

keretének következetes, a szubszidiaritás 

elvének teljes mértékű tiszteletben 

tartásával történő végrehajtásában, 

valamint a határon átnyúló viták 

rendezésében. Az Európai Parlament e 

tekintetben hangsúlyozza, hogy a 

szükséges pénzügyi és emberi erőforrások 

nem jelenthetnek további terheket az Unió 

költségvetésére. 

Or. it 

 

Módosítás   183 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(6) A digitális egységes piaci 

intézkedéscsomag megvalósításáról szóló, 

2016. január 19-i állásfoglalásában az 

Európai Parlament felkérte a Bizottságot a 

digitális egységes piac további 

integrálására egy hatékonyabb intézményi 

keret meglétének biztosításával. Ezt a 

BEREC szerepkörének, kapacitásának és 

döntéshozatali hatáskörének 

megerősítésével hajthatja végre annak 

érdekében, hogy segítse a BEREC-et az 

elektronikus hírközlés szabályozási 

keretének következetes végrehajtásában, az 

egységes piac kialakítása feletti hatékony 

felügyeletben, valamint a határon átnyúló 

viták rendezésében. Az Európai Parlament 

e tekintetben hangsúlyozza a pénzügyi és 

emberi erőforrások fejlesztésének és a 

BEREC irányítási szervezete további 

fejlesztésének szükségességét. 

(6) A digitális egységes piaci 

intézkedéscsomag megvalósításáról szóló, 

2016. január 19-i állásfoglalásában az 

Európai Parlament felkérte a Bizottságot a 

digitális egységes piac további 

integrálására egy hatékonyabb intézményi 

keret meglétének biztosításával. A 

Bizottságot kifejezetten a BEREC 

szerepkörének, kapacitásának és 

döntéshozatali hatáskörének 

megerősítésére kérte annak érdekében, 

hogy segítse a BEREC-et az elektronikus 

hírközlés szabályozási keretének 

következetes végrehajtásában, az egységes 

piac kialakítása feletti hatékony 

felügyeletben, valamint a határon átnyúló 

viták rendezésében. Az Európai Parlament 

e tekintetben hangsúlyozza a pénzügyi és 

emberi erőforrások fejlesztésének és a 

BEREC irányítási szervezete további 

fejlesztésének szükségességét. 

Or. en 

 

Módosítás   184 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A digitális egységes piaci 

intézkedéscsomag megvalósításáról szóló, 

2016. január 19-i állásfoglalásában az 

Európai Parlament felkérte a Bizottságot a 

digitális egységes piac további 

integrálására egy hatékonyabb intézményi 

keret meglétének biztosításával. Ezt a 

BEREC szerepkörének, kapacitásának és 

döntéshozatali hatáskörének 

megerősítésével hajthatja végre annak 

érdekében, hogy segítse a BEREC-et az 

elektronikus hírközlés szabályozási 

keretének következetes végrehajtásában, az 

egységes piac kialakítása feletti hatékony 

(6) A digitális egységes piaci 

intézkedéscsomag megvalósításáról szóló, 

2016. január 19-i állásfoglalásában az 

Európai Parlament felkérte a Bizottságot a 

digitális egységes piac további 

integrálására egy hatékonyabb intézményi 

keret meglétének biztosításával. Ezt a 

BEREC szerepkörének, kapacitásának és 

döntéshozatali hatáskörének 

megerősítésével hajthatja végre annak 

érdekében, hogy segítse a BEREC-et az 

elektronikus hírközlés szabályozási 

keretének következetes végrehajtásában, az 

egységes piac kialakítása feletti hatékony 



 

AM\1122719HU.docx 15/151 PE602.937v01-00 

 HU 

felügyeletben, valamint a határon átnyúló 

viták rendezésében. Az Európai Parlament 

e tekintetben hangsúlyozza a pénzügyi és 

emberi erőforrások fejlesztésének és a 

BEREC irányítási szervezete további 

fejlesztésének szükségességét. 

felügyeletben, valamint a határon átnyúló 

viták rendezésében. Az Európai Parlament 

e tekintetben hangsúlyozza a pénzügyi és 

emberi erőforrások fejlesztésének és a 

BEREC irányítási szervezete még további 

fejlesztésének szükségességét. 

Or. el 

 

Módosítás   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A BEREC és a BEREC Hivatal 

pozitív módon járult hozzá az elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályozási keret 

konzisztens végrehajtásához. Ennek 

ellenére még mindig jelentős különbségek 

vannak a tagállamok között a szabályozási 

gyakorlat tekintetében. A BEREC és a 

BEREC Hivatal irányítási struktúrája 

továbbá nehézkes, és szükségtelen 

adminisztratív teherrel jár. A 
hatékonyságnövelés és a szinergiák 

biztosítása, az Európai Unió elektronikus 

hírközlési piacának fejlődéséhez való 

további hozzájárulás, az összes uniós 

polgár és vállalkozás nagyon nagy 

kapacitású adatkapcsolathoz való 

hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat 

elterjedésének előmozdítása, az 

elektronikus hírközlő hálózatok, 

szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények 

biztosítása terén fennálló verseny, valamint 

az Európai Unió polgárai érdekeinek 

támogatása érdekében e rendelet a BEREC 

uniós decentralizált testületként való 

létrehozásával a BEREC szerepkörének 

megerősítésére és irányítási 

struktúrájának javítására törekszik. Ez 

megfelel továbbá a BEREC számára az 

Unión belüli barangolás kapcsán 

(7) A BEREC és a BEREC Hivatal 

pozitív módon járult hozzá az elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályozási keret 

konzisztens végrehajtásához. Ennek 

ellenére még mindig jelentős különbségek 

vannak a tagállamok között a szabályozási 

gyakorlat tekintetében. A 

hatékonyságnövelés és a szinergiák 

biztosítása, az Európai Unió elektronikus 

hírközlési piacának fejlődéséhez való 

további hozzájárulás, az összes uniós 

polgár és vállalkozás nagyon nagy 

kapacitású adatkapcsolathoz való 

hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat 

elterjedésének előmozdítása, az 

elektronikus hírközlő hálózatok, 

szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények 

biztosítása terén fennálló verseny, valamint 

az Európai Unió polgárai érdekeinek 

támogatása érdekében e rendelet a BEREC 

szerepkörének megerősítésére törekszik. 

Ez megfelel továbbá a BEREC számára az 

Unión belüli barangolás kapcsán 

feladatokat megállapító 531/2012/EK 

rendelet, a BEREC számára a nyílt 

internet-hozzáférés és az Unión belüli 

barangolás kapcsán feladatokat megállapító 

2015/2120/EU rendelet, valamint a 

BEREC számára számos új feladatot 
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feladatokat megállapító 531/2012/EK 

rendelet, a BEREC számára a nyílt 

internet-hozzáférés és az Unión belüli 

barangolás kapcsán feladatokat megállapító 

2015/2120/EU rendelet, valamint a 

BEREC számára számos új feladatot 

(például határozatok és iránymutatások 

kiadása számos témakörben, műszaki 

jelentések, nyilvántartások vezetése és a 

belső piaci eljárásokról a 

piacszabályozásra, valamint a 

rádióspektrum használati jogainak 

elosztására vonatkozó nemzeti 

rendelettervezetre vonatkozó vélemények 

kiadása) megállapító irányelv alapján a 

BEREC jelentősen kibővített szerepének 

tükrözésére vonatkozó igénynek is.  

(például határozatok és iránymutatások 

kiadása számos témakörben, műszaki 

jelentések, nyilvántartások vezetése és a 

belső piaci eljárásokról a piacszabályozásra 

vonatkozó nemzeti rendelettervezetre 

vonatkozó vélemények kiadása) 

megállapító irányelv alapján a BEREC 

szerepének tükrözésére vonatkozó 

igénynek is. 

Or. it 

 

Módosítás   186 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A BEREC és a BEREC Hivatal 

pozitív módon járult hozzá az elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályozási keret 

konzisztens végrehajtásához. Ennek 

ellenére még mindig jelentős különbségek 

vannak a tagállamok között a szabályozási 

gyakorlat tekintetében. A BEREC és a 

BEREC Hivatal irányítási struktúrája 

továbbá nehézkes, és szükségtelen 

adminisztratív teherrel jár. A 

hatékonyságnövelés és a szinergiák 

biztosítása, az Európai Unió elektronikus 

hírközlési piacának fejlődéséhez való 

további hozzájárulás, az összes uniós 

polgár és vállalkozás nagyon nagy 

kapacitású adatkapcsolathoz való 

hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat 

elterjedésének előmozdítása, az 

(7) A BEREC és a BEREC Hivatal 

pozitív módon járult hozzá az elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályozási keret 

konzisztens végrehajtásához. Ennek 

ellenére még mindig jelentős különbségek 

vannak a tagállamok között a szabályozási 

gyakorlat tekintetében, például a 

nagykereskedelmi hozzáférési termékek 

területén, ahol a BEREC nem biztosított 

megfelelő iránymutatásokat, ami pedig 

kihat a határon átívelő vállalkozást 

folytató társaságokra. A BEREC és a 

BEREC Hivatal irányítási struktúrája 

továbbá nehézkes, és szükségtelen 

adminisztratív teherrel jár. A 

hatékonyságnövelés és a szinergiák 

biztosítása, az Európai Unió elektronikus 

hírközlési piacának fejlődéséhez való 
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elektronikus hírközlő hálózatok, 

szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények 

biztosítása terén fennálló verseny, valamint 

az Európai Unió polgárai érdekeinek 

támogatása érdekében e rendelet a BEREC 

uniós decentralizált testületként való 

létrehozásával a BEREC szerepkörének 

megerősítésére és irányítási struktúrájának 

javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a 

BEREC számára az Unión belüli 

barangolás kapcsán feladatokat megállapító 

531/2012/EK rendelet, a BEREC számára 

a nyílt internet-hozzáférés és az Unión 

belüli barangolás kapcsán feladatokat 

megállapító 2015/2120/EU rendelet, 

valamint a BEREC számára számos új 

feladatot (például határozatok és 

iránymutatások kiadása számos 

témakörben, műszaki jelentések, 

nyilvántartások vezetése és a belső piaci 

eljárásokról a piacszabályozásra, valamint 

a rádióspektrum használati jogainak 

elosztására vonatkozó nemzeti 

rendelettervezetre vonatkozó vélemények 

kiadása) megállapító irányelv alapján a 

BEREC jelentősen kibővített szerepének 

tükrözésére vonatkozó igénynek is. 

további hozzájárulás, az összes uniós 

polgár és vállalkozás nagyon nagy 

kapacitású adatkapcsolathoz való 

hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat 

elterjedésének előmozdítása, az 

elektronikus hírközlő hálózatok, 

szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények 

biztosítása terén fennálló verseny, valamint 

az Európai Unió polgárai érdekeinek 

támogatása érdekében e rendelet a BEREC 

uniós decentralizált testületként való 

létrehozásával a BEREC szerepkörének 

megerősítésére és irányítási struktúrájának 

javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a 

BEREC számára az Unión belüli 

barangolás kapcsán feladatokat megállapító 

531/2012/EK rendelet, a BEREC számára 

a nyílt internet-hozzáférés és az Unión 

belüli barangolás kapcsán feladatokat 

megállapító 2015/2120/EU rendelet, 

valamint a BEREC számára számos új 

feladatot (például határozatok és 

iránymutatások kiadása számos 

témakörben, műszaki jelentések, 

nyilvántartások vezetése és a belső piaci 

eljárásokról a piacszabályozásra, valamint 

a rádióspektrum használati jogainak 

elosztására vonatkozó nemzeti 

rendelettervezetre vonatkozó vélemények 

kiadása) megállapító irányelv alapján a 

BEREC jelentősen kibővített szerepének 

tükrözésére vonatkozó igénynek is. 

Or. en 

 

Módosítás   187 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A BEREC és a BEREC Hivatal 

pozitív módon járult hozzá az elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályozási keret 

(7) A BEREC és a BEREC Hivatal 

pozitív módon járult hozzá az elektronikus 

hírközlésre vonatkozó szabályozási keret 
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konzisztens végrehajtásához. Ennek 

ellenére még mindig jelentős különbségek 

vannak a tagállamok között a szabályozási 

gyakorlat tekintetében. A BEREC és a 

BEREC Hivatal irányítási struktúrája 

továbbá nehézkes, és szükségtelen 

adminisztratív teherrel jár. A 

hatékonyságnövelés és a szinergiák 

biztosítása, az Európai Unió elektronikus 

hírközlési piacának fejlődéséhez való 

további hozzájárulás, az összes uniós 

polgár és vállalkozás nagyon nagy 

kapacitású adatkapcsolathoz való 

hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat 

elterjedésének előmozdítása, az 

elektronikus hírközlő hálózatok, 

szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények 

biztosítása terén fennálló verseny, valamint 

az Európai Unió polgárai érdekeinek 

támogatása érdekében e rendelet a BEREC 

uniós decentralizált testületként való 

létrehozásával a BEREC szerepkörének 

megerősítésére és irányítási struktúrájának 

javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a 

BEREC számára az Unión belüli 

barangolás kapcsán feladatokat megállapító 

531/2012/EK rendelet, a BEREC számára 

a nyílt internet-hozzáférés és az Unión 

belüli barangolás kapcsán feladatokat 

megállapító 2015/2120/EU rendelet, 

valamint a BEREC számára számos új 

feladatot (például határozatok és 

iránymutatások kiadása számos 

témakörben, műszaki jelentések, 

nyilvántartások vezetése és a belső piaci 

eljárásokról a piacszabályozásra, valamint 

a rádióspektrum használati jogainak 

elosztására vonatkozó nemzeti 

rendelettervezetre vonatkozó vélemények 

kiadása) megállapító irányelv alapján a 

BEREC jelentősen kibővített szerepének 

tükrözésére vonatkozó igénynek is. 

konzisztens végrehajtásához. Ennek 

ellenére jelentős különbségek vannak a 

tagállamok között a szabályozási gyakorlat 

tekintetében. A BEREC és a BEREC 

Hivatal irányítási struktúrája továbbá 

nehézkes, és szükségtelen adminisztratív 

teherrel jár. A hatékonyságnövelés és a 

szinergiák biztosítása, az Európai Unió 

elektronikus hírközlési piacának 

fejlődéséhez való további hozzájárulás, az 

összes uniós polgár és vállalkozás nagyon 

nagy kapacitású adatkapcsolathoz való 

hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat 

elterjedésének előmozdítása, az 

elektronikus hírközlő hálózatok, 

szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények 

biztosítása terén fennálló verseny, valamint 

az Európai Unió polgárai érdekeinek 

támogatása érdekében e rendelet a BEREC 

uniós decentralizált testületként való 

létrehozásával a BEREC szerepkörének 

megerősítésére és irányítási struktúrájának 

javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a 

BEREC számára az Unión belüli 

barangolás kapcsán feladatokat megállapító 

531/2012/EK rendelet, a BEREC számára 

a nyílt internet-hozzáférés és az Unión 

belüli barangolás kapcsán feladatokat 

megállapító 2015/2120/EU rendelet, 

valamint a BEREC számára számos új 

feladatot (például határozatok és 

iránymutatások kiadása számos 

témakörben, műszaki jelentések, 

nyilvántartások vezetése és a belső piaci 

eljárásokról a piacszabályozásra, valamint 

a rádióspektrum használati jogainak 

elosztására vonatkozó nemzeti 

rendelettervezetre vonatkozó vélemények 

kiadása) megállapító irányelv alapján a 

BEREC jelentősen kibővített szerepének 

tükrözésére vonatkozó igénynek is. 

Or. el 

 

Módosítás   188 
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Victor Negrescu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretének az összes 

tagállamban történő konzisztens 

alkalmazása létfontosságú az elektronikus 

hírközlés Unión belüli belső piacának 

sikeres fejlődése, az uniós polgárok és 

vállalkozások nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférésének és 

az ilyen adatkapcsolat elterjedésének 

előmozdítása, az elektronikus hírközlő 

hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó 

létesítmények biztosítása terén fennálló 

verseny, valamint az uniós polgárok 

érdekeinek előmozdítása szempontjából. A 

gyakran jelentős határon átnyúló 

dimenzióval rendelkező piaci és 

technológiai fejlemények, valamint az 

elektronikus hírközlési területén a 

következetes végrehajtás biztosítása során 

szerzett tapasztalatok fényében 

megállapítható, hogy a BEREC és a 

BEREC Hivatal munkájára kell építeni, 

majd azokat egy teljes körű funkciókat 

kínáló ügynökséggé fejleszteni. 

(8) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretének az összes 

tagállamban történő konzisztens 

alkalmazása létfontosságú az elektronikus 

hírközlés Unión belüli belső piacának 

sikeres fejlődése, az uniós polgárok és 

vállalkozások nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférésének és 

az ilyen adatkapcsolat elterjedésének 

előmozdítása, az elektronikus hírközlő 

hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó 

létesítmények biztosítása terén fennálló 

verseny, valamint az uniós polgárok 

érdekeinek előmozdítása szempontjából. A 

gyakran jelentős határon átnyúló 

dimenzióval rendelkező piaci és 

technológiai fejlemények, valamint az 

elektronikus hírközlési területén a 

következetes végrehajtás biztosítása során 

szerzett tapasztalatok fényében 

megállapítható, hogy a BEREC és a 

BEREC Hivatal munkájára kell építeni, 

majd azokat egy teljes körű funkciókat 

kínáló ügynökséggé fejleszteni, mégpedig 

annak biztosításával, hogy az új 

ügynökség további hozzáadott-értéket 

kínál és összehangolja munkáját az Unió 

szakpolitikai prioritásaival, különösen az 

európai digitális egységes piac 

stratégiával. 

Or. en 

 

Módosítás   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretének az összes 

tagállamban történő konzisztens 

alkalmazása létfontosságú az elektronikus 

hírközlés Unión belüli belső piacának 

sikeres fejlődése, az uniós polgárok és 

vállalkozások nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférésének és 

az ilyen adatkapcsolat elterjedésének 

előmozdítása, az elektronikus hírközlő 

hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó 

létesítmények biztosítása terén fennálló 

verseny, valamint az uniós polgárok 

érdekeinek előmozdítása szempontjából. A 

gyakran jelentős határon átnyúló 

dimenzióval rendelkező piaci és 

technológiai fejlemények, valamint az 

elektronikus hírközlési területén a 

következetes végrehajtás biztosítása során 

szerzett tapasztalatok fényében 

megállapítható, hogy a BEREC és a 

BEREC Hivatal munkájára kell építeni, 

majd azokat egy teljes körű funkciókat 

kínáló ügynökséggé fejleszteni. 

(8) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretének az összes 

tagállamban történő konzisztens 

alkalmazása létfontosságú az elektronikus 

hírközlés Unión belüli belső piacának 

sikeres fejlődése, az uniós polgárok és 

vállalkozások nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférésének és 

az ilyen adatkapcsolat elterjedésének 

előmozdítása, az elektronikus hírközlő 

hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó 

létesítmények biztosítása terén fennálló 

verseny, valamint az uniós polgárok 

érdekeinek előmozdítása szempontjából. A 

gyakran jelentős határon átnyúló 

dimenzióval rendelkező piaci és 

technológiai fejlemények, valamint az 

elektronikus hírközlési területén a 

következetes végrehajtás biztosítása során 

szerzett tapasztalatok fényében 

megállapítható, hogy a BEREC és a 

BEREC Hivatal munkájára kell építeni, 

majd azokat az Európai Bizottságtól 

független ügynökséggé fejleszteni. 

Or. fr 

 

Módosítás   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretének az összes 

tagállamban történő konzisztens 

alkalmazása létfontosságú az elektronikus 

hírközlés Unión belüli belső piacának 

sikeres fejlődése, az uniós polgárok és 

vállalkozások nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférésének és 

az ilyen adatkapcsolat elterjedésének 

(8) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretének az összes 

tagállamban történő konzisztens 

alkalmazása létfontosságú az elektronikus 

hírközlés Unión belüli belső piacának 

sikeres fejlődése, az uniós polgárok és 

vállalkozások nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférésének és 

az ilyen adatkapcsolat elterjedésének 
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előmozdítása, az elektronikus hírközlő 

hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó 

létesítmények biztosítása terén fennálló 

verseny, valamint az uniós polgárok 

érdekeinek előmozdítása szempontjából. A 

gyakran jelentős határon átnyúló 

dimenzióval rendelkező piaci és 

technológiai fejlemények, valamint az 

elektronikus hírközlési területén a 

következetes végrehajtás biztosítása során 

szerzett tapasztalatok fényében 

megállapítható, hogy a BEREC és a 

BEREC Hivatal munkájára kell építeni, 

majd azokat egy teljes körű funkciókat 

kínáló ügynökséggé fejleszteni. 

előmozdítása, az elektronikus hírközlő 

hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó 

létesítmények biztosítása terén fennálló 

verseny, valamint az uniós polgárok 

érdekeinek előmozdítása szempontjából. A 

gyakran jelentős határon átnyúló 

dimenzióval rendelkező piaci és 

technológiai fejlemények, valamint az 

elektronikus hírközlési területén a 

következetes végrehajtás biztosítása során 

szerzett tapasztalatok fényében 

megállapítható, hogy a BEREC és a 

BEREC Hivatal munkájára kell építeni. 

Or. en 

 

Módosítás   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretének az összes 

tagállamban történő konzisztens 

alkalmazása létfontosságú az elektronikus 

hírközlés Unión belüli belső piacának 

sikeres fejlődése, az uniós polgárok és 

vállalkozások nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférésének és 

az ilyen adatkapcsolat elterjedésének 

előmozdítása, az elektronikus hírközlő 

hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó 

létesítmények biztosítása terén fennálló 

verseny, valamint az uniós polgárok 

érdekeinek előmozdítása szempontjából. A 

gyakran jelentős határon átnyúló 

dimenzióval rendelkező piaci és 

technológiai fejlemények, valamint az 

elektronikus hírközlési területén a 

következetes végrehajtás biztosítása során 

szerzett tapasztalatok fényében 

(8) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretének az összes 

tagállamban történő konzisztens 

alkalmazása létfontosságú az elektronikus 

hírközlés Unión belüli belső piacának 

sikeres fejlődése, az uniós polgárok és 

vállalkozások nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférésének és 

az ilyen adatkapcsolat elterjedésének 

előmozdítása, az elektronikus hírközlő 

hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó 

létesítmények biztosítása terén fennálló 

verseny, valamint az uniós polgárok 

érdekeinek előmozdítása szempontjából. A 

gyakran jelentős határon átnyúló 

dimenzióval rendelkező piaci és 

technológiai fejlemények, valamint az 

elektronikus hírközlési területén a 

következetes végrehajtás biztosítása során 

szerzett tapasztalatok fényében 



 

PE602.937v01-00 22/151 AM\1122719HU.docx 

HU 

megállapítható, hogy a BEREC és a 

BEREC Hivatal munkájára kell építeni, 

majd azokat egy teljes körű funkciókat 

kínáló ügynökséggé fejleszteni. 

megállapítható, hogy biztosítani kell a 

BEREC és a BEREC Hivatal munkájának 

folyamatosságát, majd azt tovább kell 

fejleszteni. 

Or. it 

 

Módosítás   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az Ügynökséget az Európai 

Parlament, a Tanács és az Európai 

Bizottság decentralizált ügynökségekről 

elfogadott, 2012. július 19-i együttes 

nyilatkozatában foglalt elveknek („közös 

megközelítés”)28 megfelelően kell 

irányítani és működtetni. Tekintettel a 

BEREC már ismert „arculatára”, illetve a 

nevének módosításával járó költségekre, 

az új ügynökségnek meg kell tartania a 

BEREC nevet. 

törölve 

_________________  

28 A Parlament, a Tanács és az Bizottság 

decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. 

július 19-i közös nyilatkozata. 

 

Or. it 

 

Módosítás   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az Ügynökséget az Európai 

Parlament, a Tanács és az Európai 

(9) Az Ügynökséget az Európai 

Bizottságtól teljesen függetlenül kell 
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Bizottság decentralizált ügynökségekről 

elfogadott, 2012. július 19-i együttes 

nyilatkozatában foglalt elveknek („közös 

megközelítés”)28 megfelelően kell 

irányítani és működtetni. Tekintettel a 

BEREC már ismert „arculatára”, illetve a 

nevének módosításával járó költségekre, az 

új ügynökségnek meg kell tartania a 

BEREC nevet. 

irányítani és működtetni. Tekintettel a 

BEREC már ismert „arculatára”, illetve a 

nevének módosításával járó költségekre, az 

új ügynökségnek meg kell tartania a 

BEREC nevet. 

_________________  

28 A Parlament, a Tanács és az Bizottság 

decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. 

július 19-i közös nyilatkozata. 

 

Or. fr 

 

Módosítás   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A BEREC, az elektronikus 

hírközlés terén szakértelemmel rendelkező 

és a nemzeti szabályozási hatóságok és a 

Bizottság képviselőiből álló műszaki 

testületként leginkább olyan feladatok 

végrehajtására alkalmas, mint például 

határokon átnyúló bizonyos ügyekben 

történő döntéshozatal, a hatékony belső 

piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a 

nemzeti intézkedéstervezetek esetében 

(mind a piaci szabályozás, mind a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztása terén), a szükséges 

iránymutatások biztosítása a nemzeti 

szabályozó hatóságok részére a közös 

kritériumok és a konzisztens szabályozói 

megközelítés biztosítása érdekében, 

valamint egyes nyilvántartások uniós 

szintű vezetése. Ez nem érinti az 

elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb 

álló és a helyi feltételeket jobban ismerő 

(10) A BEREC, az elektronikus 

hírközlés terén szakértelemmel rendelkező 

és a nemzeti szabályozási hatóságok és a 

Bizottság képviselőiből álló műszaki 

testületként leginkább olyan feladatok 

végrehajtására alkalmas, mint például 

határokon átnyúló bizonyos ügyekben 

történő döntéshozatal, a hatékony belső 

piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a 

nemzeti intézkedéstervezetek esetében, a 

szükséges iránymutatások biztosítása a 

nemzeti szabályozó hatóságok részére a 

közös kritériumok és a konzisztens 

szabályozói megközelítés biztosítása 

érdekében, valamint egyes nyilvántartások 

uniós szintű vezetése. Ez nem érinti az 

elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb 

álló és a helyi feltételeket jobban ismerő 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

meghatározott feladatokat. A feladatai 

végrehajtása érdekében a BEREC folytatja 
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nemzeti szabályozó hatóságok számára 

meghatározott feladatokat. A feladatai 

végrehajtása érdekében az ügynökség 

megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat igényel, valamint folytatja a 

nemzeti szabályozó hatóságoktól származó 

szakértelem összegyűjtését is. 

a nemzeti szabályozó hatóságoktól 

származó szakértelem összegyűjtését. 

Or. it 

 

Módosítás   195 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A BEREC, az elektronikus 

hírközlés terén szakértelemmel rendelkező 

és a nemzeti szabályozási hatóságok és a 

Bizottság képviselőiből álló műszaki 

testületként leginkább olyan feladatok 

végrehajtására alkalmas, mint például 

határokon átnyúló bizonyos ügyekben 

történő döntéshozatal, a hatékony belső 

piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a 

nemzeti intézkedéstervezetek esetében 

(mind a piaci szabályozás, mind a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztása terén), a szükséges 

iránymutatások biztosítása a nemzeti 

szabályozó hatóságok részére a közös 

kritériumok és a konzisztens szabályozói 

megközelítés biztosítása érdekében, 

valamint egyes nyilvántartások uniós 

szintű vezetése. Ez nem érinti az 

elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb 

álló és a helyi feltételeket jobban ismerő 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

meghatározott feladatokat. A feladatai 

végrehajtása érdekében az ügynökség 

megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat igényel, valamint folytatja a 

nemzeti szabályozó hatóságoktól származó 

szakértelem összegyűjtését is. 

(10) A BEREC, az elektronikus 

hírközlés terén szakértelemmel rendelkező 

és a nemzeti szabályozási hatóságok és a 

Bizottság képviselőiből álló műszaki 

testületként leginkább olyan feladatok 

végrehajtására alkalmas, mint például 

határokon átnyúló bizonyos ügyekben 

történő döntéshozatal, a hatékony belső 

piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a 

nemzeti intézkedéstervezetek esetében 

(mind a piaci szabályozás, mind a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztása terén), a szükséges 

iránymutatások biztosítása a nemzeti 

szabályozó hatóságok részére a közös 

kritériumok és a konzisztens szabályozói 

megközelítés biztosítása érdekében, 

valamint egyes nyilvántartások uniós 

szintű vezetése. Ez nem érinti az 

elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb 

álló és a helyi feltételeket jobban ismerő 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

meghatározott feladatokat. További 

feladatai végrehajtása érdekében – és a 

pusztán adminisztratív feladatokkal 

szemben a tartalommal kapcsolatos 

feladatok számának a megnövekedése 

miatt – az ügynökség megfelelő pénzügyi 
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és emberi erőforrásokat igényel, valamint 

folytatja a nemzeti szabályozó 

hatóságoktól származó szakértelem 

összegyűjtését is. 

Or. en 

 

Módosítás   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A BEREC, az elektronikus 

hírközlés terén szakértelemmel rendelkező 

és a nemzeti szabályozási hatóságok és a 

Bizottság képviselőiből álló műszaki 

testületként leginkább olyan feladatok 

végrehajtására alkalmas, mint például 

határokon átnyúló bizonyos ügyekben 

történő döntéshozatal, a hatékony belső 

piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a 

nemzeti intézkedéstervezetek esetében 

(mind a piaci szabályozás, mind a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztása terén), a szükséges 

iránymutatások biztosítása a nemzeti 

szabályozó hatóságok részére a közös 

kritériumok és a konzisztens szabályozói 

megközelítés biztosítása érdekében, 

valamint egyes nyilvántartások uniós 

szintű vezetése. Ez nem érinti az 

elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb 

álló és a helyi feltételeket jobban ismerő 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

meghatározott feladatokat. A feladatai 

végrehajtása érdekében az ügynökség 

megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat igényel, valamint folytatja a 

nemzeti szabályozó hatóságoktól származó 

szakértelem összegyűjtését is. 

(10) A BEREC, az elektronikus 

hírközlés terén szakértelemmel rendelkező 

és a nemzeti szabályozási hatóságok és a 

Bizottság képviselőiből álló műszaki 

testületként leginkább olyan feladatok 

végrehajtására alkalmas, mint például 

határokon átnyúló bizonyos ügyekben 

történő döntéshozatal, a hatékony belső 

piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a 

nemzeti intézkedéstervezetek esetében 

(mind a piaci szabályozás, mind a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztása terén), a szükséges 

iránymutatások biztosítása a nemzeti 

szabályozó hatóságok részére a közös 

kritériumok és a konzisztens szabályozói 

megközelítés biztosítása érdekében, 

valamint egyes nyilvántartások uniós 

szintű vezetése. Ez nem érinti az 

elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb 

álló és a helyi feltételeket jobban ismerő 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

meghatározott feladatokat. A feladatai 

végrehajtása érdekében a BEREC Hivatal 

megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat igényel, valamint folytatja a 

nemzeti szabályozó hatóságoktól származó 

szakértelem összegyűjtését is. 

Or. en 
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Módosítás   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A BEREC, az elektronikus 

hírközlés terén szakértelemmel rendelkező 

és a nemzeti szabályozási hatóságok és a 

Bizottság képviselőiből álló műszaki 

testületként leginkább olyan feladatok 

végrehajtására alkalmas, mint például 

határokon átnyúló bizonyos ügyekben 

történő döntéshozatal, a hatékony belső 

piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a 

nemzeti intézkedéstervezetek esetében 

(mind a piaci szabályozás, mind a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztása terén), a szükséges 

iránymutatások biztosítása a nemzeti 

szabályozó hatóságok részére a közös 

kritériumok és a konzisztens szabályozói 

megközelítés biztosítása érdekében, 

valamint egyes nyilvántartások uniós 

szintű vezetése. Ez nem érinti az 

elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb 

álló és a helyi feltételeket jobban ismerő 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

meghatározott feladatokat. A feladatai 

végrehajtása érdekében az ügynökség 

megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat igényel, valamint folytatja a 

nemzeti szabályozó hatóságoktól származó 

szakértelem összegyűjtését is. 

(10) A BEREC, az elektronikus 

hírközlés terén szakértelemmel rendelkező 

és a nemzeti szabályozási hatóságok 

képviselőiből álló műszaki testületként 

leginkább olyan feladatok végrehajtására 

alkalmas, mint például határokon átnyúló 

bizonyos ügyekben történő döntéshozatal, 

a hatékony belső piaci eljárásokhoz való 

hozzájárulás a nemzeti 

intézkedéstervezetek esetében (mind a 

piaci szabályozás, mind a rádióspektrum 

használati jogainak kiosztása terén), a 

szükséges iránymutatások biztosítása a 

nemzeti szabályozó hatóságok részére a 

közös kritériumok és a konzisztens 

szabályozói megközelítés biztosítása 

érdekében, valamint egyes nyilvántartások 

uniós szintű vezetése. Ez nem érinti az 

elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb 

álló és a helyi feltételeket jobban ismerő 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

meghatározott feladatokat. A feladatai 

végrehajtása érdekében az ügynökség 

megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat igényel, valamint folytatja a 

nemzeti szabályozó hatóságoktól származó 

szakértelem összegyűjtését is. 

Or. fr 

 

Módosítás   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A jogszabály Unió-szerte történő 

egységes alkalmazásának biztosítása 

érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok közötti együttműködést szolgáló 

egységességi mechanizmust kell létrehozni 

a BEREC-en keresztül. Ez a 

mechanizmus különösen azokban az 

esetekben alkalmazandó, amikor valamely 

nemzeti szabályozó hatóság olyan jogi 

hatások létrehozására irányuló 

intézkedést akar elfogadni, amelyek 

korlátozhatják a belső piacot vagy a 

jogbiztonságnak az uniós jogszabályok 

közös értelmezésével kapcsolatos 

hiányához vezethetnek. Alkalmazandó 

azokban az esetekben, ahol valamely 

érintett nemzeti szabályozó hatóság azt 

kéri, hogy az ilyen ügyet az egységességi 

mechanizmus keretén belül kezeljék, 

illetve határokon átívelő jogvitákban vagy 

valamely határokon átívelő működést 

folytató és az ilyen intézkedés által érintett 

vállalkozás által benyújtott panasz 

alapján. Az egységességi mechanizmust a 

Bizottság azon intézkedéseinek sérelme 

nélkül kell alkalmazni, amelyeket a 

Szerződések szerinti hatásköreinek 

gyakorlása keretében tesz. 

Or. en 

 

Módosítás   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A BEREC emellett az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság 

mérlegelő, tanácskozó és tanácsadó 

szerveként is működik az elektronikus 
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hírközlés területén. Ennek megfelelően a 

BEREC – az intézmények kérésére vagy 

saját kezdeményezésére – tanácsot ad az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

Or. en 

 

Módosítás   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A BEREC számára szükség esetén 

és azok szerepkörének sérelme nélkül 

engedélyezni kell az együttműködést más 

uniós szervekkel, ügynökségekkel, 

hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, 

különösen a rádiófrekvencia-politikával 

foglalkozó csoporttal29, az Európai 

Adatvédelmi Testülettel30, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokkal foglalkozó európai 

szabályozók csoportjával31 és az Európai 

Uniós Hálózat- és Információbiztonsági 

Ügynökséggel32, valamint a meglévő 

bizottságokkal (mint a hírközlési bizottság 

és a rádióspektrum-bizottság). 

Engedélyezni kell továbbá a harmadik 

országok illetékes hatóságaival, különös 

tekintettel az elektronikus hírközlés 

területén illetékes szabályozó hatóságokra 

és/vagy az ilyen hatóságok csoportjaira, 

valamint a nemzetközi szervezetekkel való 

együttműködést, ha az szükséges a 

feladatai végrehajtásához. 

(11) Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó ágazatok közötti 

növekvő konvergencia, valamint a 

fejlődésükkel kapcsolatos szabályozási 

kérdések horizontális dimenziója 

tekintetében a BEREC-nek össze kell 

hangolnia a munkát és azok 

szerepkörének sérelme nélkül együtt kell 

működnie más uniós szervekkel, 

ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó 

csoportokkal, különösen a rádiófrekvencia-

politikával foglalkozó csoporttal29, az 

Európai Adatvédelmi Testülettel30, az 

audiovizuális médiaszolgáltatásokkal 

foglalkozó európai szabályozók 

csoportjával31, az Európai Uniós Hálózat- 

és Információbiztonsági Ügynökséggel32, a 

fogyasztóvédelmi együttműködési 

hálózattal és az európai szabványügyi 

szervezetekkel; valamint a meglévő 

bizottságokkal (mint a hírközlési bizottság 

és a rádióspektrum-bizottság). 

Engedélyezni kell továbbá a harmadik 

országok illetékes hatóságaival, különös 

tekintettel az elektronikus hírközlés 

területén illetékes szabályozó hatóságokra 

és/vagy az ilyen hatóságok csoportjaira, 

valamint a nemzetközi szervezetekkel való 

együttműködést, ha az szükséges a 

feladatai végrehajtásához. 
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_________________ _________________ 

29 A 2002. július 26-i 2002/622/EK 

határozat a rádiófrekvencia-politikával 

foglalkozó csoport létrehozásáról (HL L 

198., 2002.7.27., 49. o.). 

29 A 2002. július 26-i 2002/622/EK 

határozat a rádiófrekvencia-politikával 

foglalkozó csoport létrehozásáról (HL L 

198., 2002.7.27., 49. o.). 

30 Létrehozva a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2016. április 27-i 2016/679/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 119., 

2016.5.4., 1. o.) értelmében. 

30 Létrehozva a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2016. április 27-i 2016/679/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 119., 

2016.5.4., 1. o.) értelmében. 

31 [...] irányelv. 31 [...] irányelv. 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

május 21-i 526/2013/EU rendelete az 

Európai Uniós Hálózat- és 

Információbiztonsági Ügynökségről 

(ENISA) és a 460/2004/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 

2013.6.18., 41. o.). 

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 

május 21-i 526/2013/EU rendelete az 

Európai Uniós Hálózat- és 

Információbiztonsági Ügynökségről 

(ENISA) és a 460/2004/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 

2013.6.18., 41. o.). 

Or. en 

 

Módosítás   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Összevetve a korábbi helyzettel, 

amikor párhuzamosan működött egymás 

mellett a szabályozók tanácsa és az 

irányító bizottság, a BEREC 

tevékenységeire vonatkozó általános 

irányvonalakat meghatározó, valamint a 

szabályozási, üzemeltetési, igazgatási és 

költségvetési ügyekben döntő egyetlen 

igazgatótanács minden bizonnyal segíteni 

fogja az ügynökség hatékonyságának, 

koherenciájának és teljesítményének 

javítását. E célból az igazgatótanácsnak 

törölve 
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végre kell hajtania a vonatkozó 

feladatokat, és tagjai között a Bizottság két 

képviselőjén kívül szerepelnie kell az 

egyes nemzeti szabályozó hatóságok 

testületi szervének vezetőjének vagy egyéb 

tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni 

követelmények védenek. 

Or. it 

 

Módosítás   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Összevetve a korábbi helyzettel, 

amikor párhuzamosan működött egymás 

mellett a szabályozók tanácsa és az 

irányító bizottság, a BEREC 

tevékenységeire vonatkozó általános 

irányvonalakat meghatározó, valamint a 

szabályozási, üzemeltetési, igazgatási és 

költségvetési ügyekben döntő egyetlen 

igazgatótanács minden bizonnyal segíteni 

fogja az ügynökség hatékonyságának, 

koherenciájának és teljesítményének 

javítását. E célból az igazgatótanácsnak 

végre kell hajtania a vonatkozó 
feladatokat, és tagjai között a Bizottság két 

képviselőjén kívül szerepelnie kell az 

egyes nemzeti szabályozó hatóságok 

testületi szervének vezetőjének vagy egyéb 

tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni 

követelmények védenek. 

(12) Az igazgatótanácsnak kell végeznie 

az igazgatási és költségvetési ügyekkel 

kapcsolatos feladatokat, és tagjai között 

szerepelnie kell az egyes nemzeti 

szabályozó hatóságok testületi szervének 

vezetőjének vagy egyéb tagjának, valamint 

a Bizottság képviselőjének. 

Or. en 

 

Módosítás   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Összevetve a korábbi helyzettel, 

amikor párhuzamosan működött egymás 

mellett a szabályozók tanácsa és az irányító 

bizottság, a BEREC tevékenységeire 

vonatkozó általános irányvonalakat 

meghatározó, valamint a szabályozási, 

üzemeltetési, igazgatási és költségvetési 

ügyekben döntő egyetlen igazgatótanács 

minden bizonnyal segíteni fogja az 

ügynökség hatékonyságának, 

koherenciájának és teljesítményének 

javítását. E célból az igazgatótanácsnak 

végre kell hajtania a vonatkozó feladatokat, 

és tagjai között a Bizottság két 

képviselőjén kívül szerepelnie kell az 

egyes nemzeti szabályozó hatóságok 

testületi szervének vezetőjének vagy egyéb 

tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni 

követelmények védenek. 

(12) Összevetve a korábbi helyzettel, 

amikor párhuzamosan működött egymás 

mellett a szabályozók tanácsa és az irányító 

bizottság, a BEREC tevékenységeire 

vonatkozó általános irányvonalakat 

meghatározó, valamint a szabályozási, 

üzemeltetési, igazgatási és költségvetési 

ügyekben döntő egyetlen igazgatótanács 

minden bizonnyal segíteni fogja az 

ügynökség hatékonyságának, 

koherenciájának és teljesítményének 

javítását. E célból az igazgatótanácsnak 

végre kell hajtania a vonatkozó feladatokat, 

és tagjai között szerepelnie kell az egyes 

nemzeti szabályozó hatóságok testületi 

szervének vezetőjének vagy egyéb 

tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni 

követelmények védenek. Ezenfelül két 

képviselőjével a Bizottságnak – az 

igazgatási és költségvetési ügyekre 

korlátozott szavazati joggal – joga van 

részt venni az igazgatótanács 

tevékenységében és ülésein. 

Or. en 

 

Módosítás   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Összevetve a korábbi helyzettel, 

amikor párhuzamosan működött egymás 

mellett a szabályozók tanácsa és az irányító 

bizottság, a BEREC tevékenységeire 

vonatkozó általános irányvonalakat 

meghatározó, valamint a szabályozási, 

üzemeltetési, igazgatási és költségvetési 

ügyekben döntő egyetlen igazgatótanács 

(12) Összevetve a korábbi helyzettel, 

amikor párhuzamosan működött egymás 

mellett a szabályozók tanácsa és az irányító 

bizottság, a BEREC tevékenységeire 

vonatkozó általános irányvonalakat 

meghatározó, valamint a szabályozási, 

üzemeltetési, igazgatási és költségvetési 

ügyekben döntő egyetlen igazgatótanács 
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minden bizonnyal segíteni fogja az 

ügynökség hatékonyságának, 

koherenciájának és teljesítményének 

javítását. E célból az igazgatótanácsnak 

végre kell hajtania a vonatkozó feladatokat, 

és tagjai között a Bizottság két 

képviselőjén kívül szerepelnie kell az 

egyes nemzeti szabályozó hatóságok 

testületi szervének vezetőjének vagy egyéb 

tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni 

követelmények védenek. 

minden bizonnyal segíteni fogja az 

ügynökség hatékonyságának, 

koherenciájának és teljesítményének 

javítását. E célból az igazgatótanácsnak 

végre kell hajtania a vonatkozó feladatokat, 

és tagjai között szerepelnie kell az egyes 

nemzeti szabályozó hatóságok testületi 

szervének vezetőjének vagy egyéb 

tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni 

követelmények védenek. 

Or. fr 

 

Módosítás   205 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Összevetve a korábbi helyzettel, 

amikor párhuzamosan működött egymás 

mellett a szabályozók tanácsa és az irányító 

bizottság, a BEREC tevékenységeire 

vonatkozó általános irányvonalakat 

meghatározó, valamint a szabályozási, 

üzemeltetési, igazgatási és költségvetési 

ügyekben döntő egyetlen igazgatótanács 

minden bizonnyal segíteni fogja az 

ügynökség hatékonyságának, 

koherenciájának és teljesítményének 

javítását. E célból az igazgatótanácsnak 

végre kell hajtania a vonatkozó feladatokat, 

és tagjai között a Bizottság két 

képviselőjén kívül szerepelnie kell az 

egyes nemzeti szabályozó hatóságok 

testületi szervének vezetőjének vagy egyéb 

tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni 

követelmények védenek. 

(12) Összevetve a korábbi helyzettel, 

amikor párhuzamosan működött egymás 

mellett a szabályozók tanácsa és az irányító 

bizottság, a BEREC tevékenységeire 

vonatkozó általános irányvonalakat 

meghatározó, valamint a szabályozási, 

üzemeltetési, igazgatási és költségvetési 

ügyekben döntő egyetlen igazgatótanács 

minden bizonnyal segíteni fogja az 

ügynökség hatékonyságának, 

koherenciájának és teljesítményének 

javítását. E célból az igazgatótanácsnak 

végre kell hajtania a vonatkozó feladatokat, 

és tagjai között a Bizottság egy 

képviselőjén kívül szerepelnie kell az 

egyes nemzeti szabályozó hatóságok 

testületi szervének vezetőjének vagy egyéb 

tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni 

követelmények védenek. 

Or. en 
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Módosítás   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Korábban a hatósági hatáskörök 

kijelölését a BEREC Hivatal irányító 

bizottságának alelnöke végezte. Az új 

ügynökség igazgatótanácsának az 

ügyvezető igazgatóra kellene ruháznia a 

vonatkozó kinevezési hatósági hatáskört, ő 

pedig jogosult lenne e hatáskörök további 

átruházására. Ez hozzájárulna a BEREC 

személyzetének hatékony irányításához, 

valamint annak biztosításához, hogy az 

irányító bizottság, az elnök és az 

elnökhelyettes a saját feladataira 

koncentrálhat. 

(13) Korábban a hatósági hatáskörök 

kijelölését a BEREC Hivatal irányító 

bizottságának alelnöke végezte. Az új 

ügynökség igazgatótanácsának a főtitkárra 

kellene ruháznia a vonatkozó kinevezési 

hatósági hatáskört, ő pedig jogosult lenne e 

hatáskörök további átruházására. Ez 

hozzájárulna a BEREC személyzetének 

hatékony irányításához, valamint annak 

biztosításához, hogy az irányító bizottság, 

az elnök és az elnökhelyettes a saját 

feladataira koncentrálhat. 

Or. fr 

 

Módosítás   207 

Victor Negrescu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Korábban az irányító bizottság 

elnökének és alelnökének hivatali ideje egy 

év volt. A BEREC-hez hozzárendelt 

további feladatok, valamint a tevékenysége 

éves és több éves tervezésének biztosítása 

iránti igény miatt létfontosságú annak 

biztosítása, hogy az elnök és az 

elnökhelyettes stabil és hosszú távú 

mandátumot kapjon. 

(14) Korábban az irányító bizottság 

elnökének és alelnökének hivatali ideje egy 

év volt. A BEREC-hez hozzárendelt 

további feladatok, valamint a tevékenysége 

éves és több éves tervezésének biztosítása 

iránti igény miatt létfontosságú annak 

biztosítása, hogy az elnök és az 

elnökhelyettes – éves értékelő jelentés 

mellett – stabil és hosszú távú mandátumot 

kapjon. 

Or. en 
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Módosítás   208 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Korábban az irányító bizottság 

elnökének és alelnökének hivatali ideje egy 

év volt. A BEREC-hez hozzárendelt 

további feladatok, valamint a tevékenysége 

éves és több éves tervezésének biztosítása 

iránti igény miatt létfontosságú annak 

biztosítása, hogy az elnök és az 

elnökhelyettes stabil és hosszú távú 

mandátumot kapjon. 

(14) Korábban az irányító bizottság 

elnökének és alelnökének hivatali ideje egy 

év volt. A BEREC-hez hozzárendelt 

további feladatok, valamint a tevékenysége 

éves és több éves tervezésének biztosítása 

iránti igény miatt az elnök és az 

elnökhelyettes hivatali ideje két év. 

Or. el 

 

Módosítás   209 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az igazgatótanácsnak évente 

legalább két rendes ülést kell tartania. A 

múltbeli tapasztalatokat és a BEREC 

kiterjesztett szerepkörét figyelembe véve 

előfordulhat, hogy az igazgatótanácsnak 

kiegészítő üléseket kell tartania. 

(15) Az igazgatótanácsnak minden 

hónapban ülést kell tartania, és 

tájékoztatnia kell a fejleményekről. 

Or. el 

 

Módosítás   210 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót 

az igazgatótanács jelöli ki nyitott és 

átlátható kiválasztási eljárást követően a 

Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése 

és a magas szintű függetlenség garantálása 

érdekében összeállított lista alapján. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

ügyvezető igazgató kellően hosszú 

időtartamú mandátummal rendelkezzen, 

hogy biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a 2,5 éves hivatali időre 

hozzárendelt feladatok végrehajtásához. Az 

ügyvezető igazgatót az igazgatótanács 

jelöli ki nyitott és átlátható kiválasztási 

eljárást követően a Bizottság által a jelöltek 

szigorú értékelése és a magas szintű 

függetlenség garantálása érdekében 

összeállított lista alapján. Korábban a 

BEREC Hivatal adminisztratív vezetőjének 

hivatali ideje három év volt. 

Or. el 

 

Módosítás   211 

Patrizia Toia 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót 

az igazgatótanács jelöli ki nyitott és 

átlátható kiválasztási eljárást követően a 

Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése 

és a magas szintű függetlenség garantálása 

érdekében összeállított lista alapján. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

ügyvezető igazgató kellően hosszú 

időtartamú mandátummal rendelkezzen, 

hogy biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót 

az igazgatótanács jelöli ki nyitott és 

átlátható kiválasztási eljárást követően a 

Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése 

és a magas szintű függetlenség garantálása 

érdekében összeállított lista alapján. A 

jelöltnek a hivatalba lépéshez meg kell 

szereznie az Európai Parlament 

beleegyezését. Korábban a BEREC Hivatal 

adminisztratív vezetőjének hivatali ideje 

három év volt. Azonban szükség van arra, 

hogy az ügyvezető igazgató kellően hosszú 

időtartamú mandátummal rendelkezzen, 
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végrehajtását. hogy biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

Or. en 

 

Módosítás   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót az 

igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható 

kiválasztási eljárást követően a Bizottság 
által a jelöltek szigorú értékelése és a 

magas szintű függetlenség garantálása 

érdekében összeállított lista alapján. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

ügyvezető igazgató kellően hosszú 

időtartamú mandátummal rendelkezzen, 

hogy biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

(16) A főtitkár – aki a BEREC jogi 

képviselője – szerepköre létfontosságú az 

új ügynökség megfelelő működéséhez és a 

hozzárendelt feladatok végrehajtásához. A 

főtitkárt az igazgatótanács jelöli ki a 

Tanács által a főtitkár erős 

legitimitásának biztosítása érdekében a 

tagállamokra támaszkodva összeállított 

lista alapján. Korábban a BEREC Hivatal 

adminisztratív vezetőjének hivatali ideje 

három év volt. Azonban szükség van arra, 

hogy a főtitkár kellően hosszú időtartamú 

mandátummal rendelkezzen, hogy 

biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

Or. fr 

 

Módosítás   213 

Victor Negrescu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a (16) Az ügyvezető igazgató – aki a 
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BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót 

az igazgatótanács jelöli ki nyitott és 

átlátható kiválasztási eljárást követően a 

Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése 

és a magas szintű függetlenség garantálása 

érdekében összeállított lista alapján. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

ügyvezető igazgató kellően hosszú 

időtartamú mandátummal rendelkezzen, 

hogy biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót 

az igazgatótanács jelöli ki nyitott és 

átlátható kiválasztási eljárást követően a 

Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése 

és a magas szintű függetlenség garantálása 

érdekében összeállított lista alapján. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

ügyvezető igazgató kellően hosszú – 

legfeljebb öt év – időtartamú mandátummal 

rendelkezzen, hogy biztosítani tudja a 

stabilitást és az ügynökség hosszú távú 

stratégiájának végrehajtását. 

Or. en 

 

Módosítás   214 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót az 

igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható 

kiválasztási eljárást követően a Bizottság 

által a jelöltek szigorú értékelése és a 

magas szintű függetlenség garantálása 

érdekében összeállított lista alapján. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

ügyvezető igazgató kellően hosszú 

időtartamú mandátummal rendelkezzen, 

hogy biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

(16) Az igazgató – aki a BEREC 

Hivatal jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az igazgatót az 

igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható 

kiválasztási eljárást követően a jelöltek 

szigorú értékelése és a magas szintű 

függetlenség garantálása érdekében. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

igazgató kellően hosszú időtartamú 

mandátummal rendelkezzen, hogy 

biztosítani tudja a stabilitást és a BEREC 

Hivatal hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 
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Or. en 

 

Módosítás   215 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót az 

igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható 

kiválasztási eljárást követően a Bizottság 

által a jelöltek szigorú értékelése és a 

magas szintű függetlenség garantálása 

érdekében összeállított lista alapján. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

ügyvezető igazgató kellően hosszú 

időtartamú mandátummal rendelkezzen, 

hogy biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az igazgatót az 

igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható 

kiválasztási eljárást követően a jelöltek 

szigorú értékelése és a magas szintű 

függetlenség garantálása érdekében. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

ügyvezető igazgató kellően hosszú 

időtartamú mandátummal rendelkezzen, 

hogy biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

Or. en 

 

Módosítás   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú az új ügynökség megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót 

az igazgatótanács jelöli ki nyitott és 

(16) Az ügyvezető igazgató – aki a 

BEREC jogi képviselője – szerepköre 

létfontosságú a testület megfelelő 

működéséhez és a hozzárendelt feladatok 

végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót 

az igazgatótanács jelöli ki nyitott és 
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átlátható kiválasztási eljárást követően a 

Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése 

és a magas szintű függetlenség garantálása 

érdekében összeállított lista alapján. 

Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív 

vezetőjének hivatali ideje három év volt. 

Azonban szükség van arra, hogy az 

ügyvezető igazgató kellően hosszú 

időtartamú mandátummal rendelkezzen, 

hogy biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

átlátható kiválasztási eljárást követően a 

nemzeti szabályozó hatóságok által a 

jelöltek szigorú értékelése és a magas 

szintű függetlenség garantálása érdekében 

összeállított lista alapján. Korábban a 

BEREC Hivatal adminisztratív vezetőjének 

hivatali ideje három év volt. Azonban 

szükség van arra, hogy az ügyvezető 

igazgató kellően hosszú időtartamú 

mandátummal rendelkezzen, hogy 

biztosítani tudja a stabilitást és az 

ügynökség hosszú távú stratégiájának 

végrehajtását. 

Or. it 

 

Módosítás   217 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre munkacsoportok, ezért az 

igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a 

munkacsoportokat és kinevezze azok 

tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés 

biztosítása érdekében a munkacsoportokat 

a BEREC személyzetének tagjai 

koordinálják és moderálják. A képesítéssel 

rendelkező szakértők listáját előre el kell 

készíteni, hogy az egyes munkacsoportok 

gyors felállítása biztosítható legyen, 

különösen a piacszabályozásra és a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztására vonatkozó nemzeti 

intézkedéstervezetek belső piaci 

eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen 

eljárások időkorlátai miatt. 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre szakértői munkacsoportok, ezért a 

szabályozók tanácsának feladata, hogy 

felállítsa a munkacsoportokat és kinevezze 

azok társelnökeit. A képesítéssel 

rendelkező szakértők listáját előre el kell 

készíteni, hogy az egyes munkacsoportok 

gyors felállítása biztosítható legyen, 

különösen az időben korlátozott eljárások 

miatt. A munkacsoportok tagjai és a 

megfigyelők esetében bármiféle 

összeférhetetlenséget kerülni kell. 

Or. en 
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Módosítás   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre munkacsoportok, ezért az 

igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a 

munkacsoportokat és kinevezze azok 

tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés 

biztosítása érdekében a munkacsoportokat 

a BEREC személyzetének tagjai 

koordinálják és moderálják. A képesítéssel 

rendelkező szakértők listáját előre el kell 

készíteni, hogy az egyes munkacsoportok 

gyors felállítása biztosítható legyen, 

különösen a piacszabályozásra és a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztására vonatkozó nemzeti 

intézkedéstervezetek belső piaci 

eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen 

eljárások időkorlátai miatt. 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre munkacsoportok, ezért az 

igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a 

munkacsoportokat és kinevezze azok 

tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés 

biztosítása érdekében a munkacsoportokat 

a BEREC személyzetének tagjai 

koordinálják és moderálják. A képesítéssel 

rendelkező szakértők listáját előre el kell 

készíteni, hogy az egyes munkacsoportok 

gyors felállítása biztosítható legyen, 

különösen a piacszabályozásra és a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztására vonatkozó nemzeti 

intézkedéstervezetek belső piaci 

eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen 

eljárások időkorlátai miatt. A 

munkacsoportok képesítéssel rendelkező 

szakértő tagjainak jegyzékét és a tagok 

érdekeltségi nyilatkozatát nyilvánossá kell 

tenni. 

Or. en 

 

Módosítás   219 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre munkacsoportok, ezért az 

igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a 

munkacsoportokat és kinevezze azok 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre munkacsoportok, ezért az 

igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a 

munkacsoportokat és kinevezze azok 
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tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés 

biztosítása érdekében a munkacsoportokat 

a BEREC személyzetének tagjai 

koordinálják és moderálják. A képesítéssel 

rendelkező szakértők listáját előre el kell 

készíteni, hogy az egyes munkacsoportok 

gyors felállítása biztosítható legyen, 

különösen a piacszabályozásra és a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztására vonatkozó nemzeti 

intézkedéstervezetek belső piaci 

eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen 

eljárások időkorlátai miatt. 

tagjait. A kiegyensúlyozott 

megközelítésnek, valamint a nemzeti 

szabályozó hatóságok összes véleménye és 

hozzájárulása egyenlő módon történő 

figyelembevételének a biztosítása 

érdekében a munkacsoportokat a BEREC 

személyzetének tagjai koordinálják és 

moderálják. A képesítéssel rendelkező 

szakértők listáját előre el kell készíteni, 

hogy az egyes munkacsoportok gyors 

felállítása biztosítható legyen, különösen a 

piacszabályozásra és a rádióspektrum 

használati jogainak kiosztására vonatkozó 

nemzeti intézkedéstervezetek belső piaci 

eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen 

eljárások időkorlátai miatt. 

Or. en 

 

Módosítás   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre munkacsoportok, ezért az 

igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a 

munkacsoportokat és kinevezze azok 

tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés 

biztosítása érdekében a munkacsoportokat 

a BEREC személyzetének tagjai 

koordinálják és moderálják. A képesítéssel 

rendelkező szakértők listáját előre el kell 

készíteni, hogy az egyes munkacsoportok 

gyors felállítása biztosítható legyen, 

különösen a piacszabályozásra és a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztására vonatkozó nemzeti 

intézkedéstervezetek belső piaci 

eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen 

eljárások időkorlátai miatt. 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre munkacsoportok, ezért az 

igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a 

munkacsoportokat és kinevezze azok 

tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés 

biztosítása érdekében a munkacsoportokat 

a BEREC személyzetének tagjai 

koordinálják és moderálják. A képesítéssel 

rendelkező szakértők listáját előre el kell 

készíteni, hogy az egyes munkacsoportok 

gyors felállítása biztosítható legyen, 

különösen a piacszabályozásra vonatkozó 

nemzeti intézkedéstervezetek belső piaci 

eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen 

eljárások időkorlátai miatt. 
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Or. it 

 

Módosítás   221 

Victor Negrescu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre munkacsoportok, ezért az 

igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a 

munkacsoportokat és kinevezze azok 

tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés 

biztosítása érdekében a munkacsoportokat 

a BEREC személyzetének tagjai 

koordinálják és moderálják. A képesítéssel 

rendelkező szakértők listáját előre el kell 

készíteni, hogy az egyes munkacsoportok 

gyors felállítása biztosítható legyen, 

különösen a piacszabályozásra és a 

rádióspektrum használati jogainak 

kiosztására vonatkozó nemzeti 

intézkedéstervezetek belső piaci 

eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen 

eljárások időkorlátai miatt. 

(17) A tapasztalat azt mutatta, hogy a 

BEREC feladatait hatékonyabban hajtják 

végre munkacsoportok, ezért az 

igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a 

munkacsoportokat és kinevezze azok 

tagjait. A földrajzi szempontból 

kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása 

érdekében a munkacsoportokat a BEREC 

személyzetének tagjai koordinálják és 

moderálják. A képesítéssel rendelkező 

szakértők listáját előre el kell készíteni, 

hogy az egyes munkacsoportok gyors 

felállítása biztosítható legyen, különösen a 

piacszabályozásra és a rádióspektrum 

használati jogainak kiosztására vonatkozó 

nemzeti intézkedéstervezetek belső piaci 

eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen 

eljárások időkorlátai miatt. 

Or. en 

 

Módosítás   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Mivel a BEREC jogosult kötelező 

erejű határozatok meghozatalára, 

biztosítani kell azt, hogy a BEREC 

valamely határozatának tárgyát képező 

vagy az az által érintett bármely 

természetes vagy jogi személy jogosult 

törölve 
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legyen fellebbezni a fellebbviteli 

tanácsnál, amely ugyanúgy az ügynökség 

része, de független annak adminisztratív 

és szabályozási szervezetétől. Mivel a 

fellebbviteli tanács által kiadott 

határozatok harmadik felekkel szembeni 

jogi hatások keletkeztetésére szolgálnak, a 

jogszerűségük felülvizsgálata iránti 

keresetet a Törvényszékhez lehet 

benyújtani. A fellebbviteli tanács eljárási 

szabályzatával kapcsolatos egységes 

feltételek biztosítása érdekében a 

végrehajtási hatásköröket át kell ruházni 

a Bizottságra. E hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek33 megfelelően kell 

gyakorolni. 

_________________  

33 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás   223 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Mivel a BEREC jogosult kötelező 

erejű határozatok meghozatalára, 

biztosítani kell azt, hogy a BEREC 

valamely határozatának tárgyát képező 

vagy az az által érintett bármely 

természetes vagy jogi személy jogosult 

legyen fellebbezni a fellebbviteli 

tanácsnál, amely ugyanúgy az ügynökség 

része, de független annak adminisztratív 

törölve 
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és szabályozási szervezetétől. Mivel a 

fellebbviteli tanács által kiadott 

határozatok harmadik felekkel szembeni 

jogi hatások keletkeztetésére szolgálnak, a 

jogszerűségük felülvizsgálata iránti 

keresetet a Törvényszékhez lehet 

benyújtani. A fellebbviteli tanács eljárási 

szabályzatával kapcsolatos egységes 

feltételek biztosítása érdekében a 

végrehajtási hatásköröket át kell ruházni 

a Bizottságra. E hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek33 megfelelően kell 

gyakorolni. 

_________________  

33 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Mivel a BEREC jogosult kötelező 

erejű határozatok meghozatalára, 

biztosítani kell azt, hogy a BEREC 

valamely határozatának tárgyát képező 

vagy az az által érintett bármely 

természetes vagy jogi személy jogosult 

legyen fellebbezni a fellebbviteli 

tanácsnál, amely ugyanúgy az ügynökség 

része, de független annak adminisztratív 

és szabályozási szervezetétől. Mivel a 

fellebbviteli tanács által kiadott 

határozatok harmadik felekkel szembeni 

(18) A BEREC nem jogosult kötelező 

erejű határozatok meghozatalára. 
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jogi hatások keletkeztetésére szolgálnak, a 

jogszerűségük felülvizsgálata iránti 

keresetet a Törvényszékhez lehet 

benyújtani. A fellebbviteli tanács eljárási 

szabályzatával kapcsolatos egységes 

feltételek biztosítása érdekében a 

végrehajtási hatásköröket át kell ruházni 

a Bizottságra. E hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek33 megfelelően kell 

gyakorolni. 

_________________  

33 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

Or. fr 

 

Módosítás   225 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Mivel a BEREC jogosult kötelező 

erejű határozatok meghozatalára, 

biztosítani kell azt, hogy a BEREC 

valamely határozatának tárgyát képező 

vagy az az által érintett bármely 

természetes vagy jogi személy jogosult 

legyen fellebbezni a fellebbviteli tanácsnál, 

amely ugyanúgy az ügynökség része, de 

független annak adminisztratív és 

szabályozási szervezetétől. Mivel a 

fellebbviteli tanács által kiadott 

határozatok harmadik felekkel szembeni 

jogi hatások keletkeztetésére szolgálnak, a 

jogszerűségük felülvizsgálata iránti 

keresetet a Törvényszékhez lehet 

(18) Mivel a BEREC jogosult kötelező 

erejű határozatok meghozatalára, 

biztosítani kell azt, hogy a BEREC 

valamely határozatának tárgyát képező 

vagy az az által érintett bármely 

természetes vagy jogi személy jogosult 

legyen fellebbezni a fellebbviteli tanácsnál, 

amely ugyanúgy az ügynökség része, de 

független annak adminisztratív és 

szabályozási szervezetétől. Mivel a 

fellebbviteli tanács által kiadott 

határozatok harmadik felekkel szembeni 

jogi hatások keletkeztetésére szolgálnak, a 

jogszerűségük felülvizsgálata iránti 

keresetet a Törvényszékhez lehet 
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benyújtani. A fellebbviteli tanács eljárási 

szabályzatával kapcsolatos egységes 

feltételek biztosítása érdekében a 

végrehajtási hatásköröket át kell ruházni 

a Bizottságra. E hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek33 megfelelően kell 

gyakorolni. 

benyújtani. 

_________________  

33 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

Or. en 

 

Módosítás   226 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Mivel a BEREC jogosult kötelező 

erejű határozatok meghozatalára, 

biztosítani kell azt, hogy a BEREC 

valamely határozatának tárgyát képező 

vagy az az által érintett bármely 

természetes vagy jogi személy jogosult 

legyen fellebbezni a fellebbviteli tanácsnál, 

amely ugyanúgy az ügynökség része, de 

független annak adminisztratív és 

szabályozási szervezetétől. Mivel a 

fellebbviteli tanács által kiadott 

határozatok harmadik felekkel szembeni 

jogi hatások keletkeztetésére szolgálnak, a 

jogszerűségük felülvizsgálata iránti 

keresetet a Törvényszékhez lehet 

benyújtani. A fellebbviteli tanács eljárási 

szabályzatával kapcsolatos egységes 

feltételek biztosítása érdekében a 

(18) Mivel a BEREC jogosult kötelező 

erejű határozatok meghozatalára, 

biztosítani kell azt, hogy a BEREC 

valamely határozatának tárgyát képező 

vagy az az által érintett bármely 

természetes vagy jogi személy jogosult 

legyen fellebbezni a fellebbviteli tanácsnál, 

amely ugyanúgy az ügynökség része, és 

kötelezően független annak adminisztratív 

és szabályozási szervezetétől. Mivel a 

fellebbviteli tanács által kiadott 

határozatok harmadik felekkel szembeni 

jogi hatások keletkeztetésére szolgálnak, a 

jogszerűségük felülvizsgálata iránti 

keresetet a Törvényszékhez lehet 

benyújtani. A fellebbviteli tanács eljárási 

szabályzatával kapcsolatos egységes 

feltételek biztosítása érdekében a 
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végrehajtási hatásköröket át kell ruházni a 

Bizottságra. E hatásköröket a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek33 

megfelelően kell gyakorolni. 

végrehajtási hatásköröket át kell ruházni a 

Bizottságra. E hatásköröket a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek33 

megfelelően kell gyakorolni. 

_________________ _________________ 

33Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

33Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

Or. el 

 

Módosítás   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) Megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat kell biztosítani a BEREC 

Hivatal számára feladatai 

végrehajtásához. A BEREC-re bízott 

feladatok kibővített listáját és a BEREC 

Hivataltól egyre gyakrabban igényelt 

feladatok összetettségét a BEREC Hivatal 

erőforrás-programozásának megfelelően 

kell tükröznie. Ezenfelül a BEREC 

Hivatal humánerőforrás-összetételének 

tükröznie kell az ideiglenes alkalmazottak 

és a külső személyzet megfelelő 

egyensúlyát. 

Or. en 

 

Módosítás   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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19 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19b) 2011. február 24-én az Európai 

Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testülete (a BEREC Hivatala) és a Lett 

Köztársaság kormánya székhelyről szóló 

megállapodást kötött. 

Or. en 

 

Módosítás   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A BEREC autonómiájának 

biztosítása érdekében önálló 

költségvetéssel kell rendelkeznie, amely 

alapvetően az Uniótól származó 

hozzájárulásból származik. A BEREC 

finanszírozását a költségvetési hatóságnak 

kell megállapítania a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló 

intézményközi megállapodás35 31. pontja 

értelmében. 

(20) A BEREC Hivatala 

autonómiájának és függetlenségének 

biztosítása érdekében önálló 

költségvetéssel kell rendelkeznie, amely 

alapvetően az Uniótól származó 

hozzájárulásból származik. A 

költségvetésnek tükröznie kell a BEREC 

Hivatalhoz és a BEREC-hez rendelt 

további feladatokat és azok kibővített 

szerepkörét is. A BEREC finanszírozását a 

költségvetési hatóságnak kell 

megállapítania a költségvetési fegyelemről, 

a költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló 

intézményközi megállapodás35 31. pontja 

értelmében. 

_________________ _________________ 

35 Az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között létrejött, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 

2013. december 2-i intézményközi 

megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. 

35 Az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság között létrejött, a költségvetési 

fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 

2013. december 2-i intézményközi 

megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. 
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o.). o.). 

Or. en 

 

Módosítás   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A BEREC-nek az operatív és 

technikai kérdésekben függetlennek kell 

lennie, és jogi, adminisztratív és pénzügyi 

autonómiát kell élveznie. Ebből a célból 

szükségszerű és helyénvaló, hogy a 

BEREC jogi személyiséggel rendelkező 

uniós szerv legyen, mely a ráruházott 

jogkört gyakorolja. 

(21) A BEREC-nek az operatív és 

technikai kérdésekben függetlennek kell 

lennie, és adminisztratív és pénzügyi 

autonómiát kell élveznie. Ezen túlmenően 

a nemzeti szabályozó hatóságokkal való 

kapcsolatban összekötő szervként kell 

működnie egy jogi keret hosszú távú 

biztosítása érdekében. 

Or. it 

 

Módosítás   231 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A BEREC-nek az operatív és 

technikai kérdésekben függetlennek kell 

lennie, és jogi, adminisztratív és pénzügyi 

autonómiát kell élveznie. Ebből a célból 

szükségszerű és helyénvaló, hogy a 

BEREC jogi személyiséggel rendelkező 

uniós szerv legyen, mely a ráruházott 

jogkört gyakorolja. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. el 

 



 

PE602.937v01-00 50/151 AM\1122719HU.docx 

HU 

Módosítás   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Uniós decentralizált 

ügynökségként a BEREC-nek a saját 

megbízatásán és a meglévő intézményi 

kereten belül kell működnie. A BEREC 

nem tekinthető az európai uniós 

álláspontot a nyilvánosság felé képviselő 

vagy az Unió nevében jogi 

kötelezettségeket vállaló testületnek. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Uniós decentralizált 

ügynökségként a BEREC-nek a saját 

megbízatásán és a meglévő intézményi 

kereten belül kell működnie. A BEREC 

nem tekinthető az európai uniós álláspontot 

a nyilvánosság felé képviselő vagy az Unió 

nevében jogi kötelezettségeket vállaló 

testületnek. 

(22) Független ügynökségként a 

BEREC-nek a saját megbízatása keretén 

belül kell működnie. A BEREC nem 

tekinthető az európai uniós álláspontot a 

nyilvánosság felé képviselő vagy az Unió 

nevében jogi kötelezettségeket vállaló 

testületnek. 

Or. fr 

 

Módosítás   234 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretére vonatkozó 

rendelkezések következetes 

végrehajtásának a BEREC hatáskörén 

belüli, további kiterjesztése érdekében, az 

új ügynökségnek nyitottnak kell lennie 

azon harmadik országok elektronikus 

hírközlés területén illetékes szabályozó 

hatóságainak részvétele előtt, amelyek e 

célból megállapodást kötöttek az Unióval, 

különös tekintettel az EGK-államok, az 

EFTA-államok és a tagjelölt országok 

hatóságaira. 

(23) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretére vonatkozó 

rendelkezések következetes 

végrehajtásának a további kiterjesztése 

érdekében, a BEREC-nek és a BEREC 

Hivatalnak nyitottnak kell lennie azon 

harmadik országok elektronikus hírközlés 

területén illetékes nemzeti szabályozó 

hatóságainak részvétele előtt, különös 

tekintettel azokra, amelyek e célból 

megállapodást kötöttek az Unióval, mint 

például az EGK-államok, az EFTA-

államok és a tagjelölt országok hatóságai. 

Or. en 

 

Módosítás   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretére vonatkozó 

rendelkezések következetes 

végrehajtásának a BEREC hatáskörén 

belüli, további kiterjesztése érdekében, az 

új ügynökségnek nyitottnak kell lennie 

azon harmadik országok elektronikus 

hírközlés területén illetékes szabályozó 

hatóságainak részvétele előtt, amelyek e 

célból megállapodást kötöttek az Unióval, 

különös tekintettel az EGK-államok, az 

EFTA-államok és a tagjelölt országok 

hatóságaira. 

(23) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretére vonatkozó 

rendelkezések következetes 

végrehajtásának további kiterjesztése 

érdekében a BEREC-nek és a BEREC 

Hivatalnak nyitottnak kell lennie azon 

harmadik országok elektronikus hírközlés 

területén illetékes szabályozó hatóságainak 

részvétele előtt, amelyek e célból 

megállapodást kötöttek az Unióval, 

különös tekintettel az EGK-államok, az 

EFTA-államok és a tagjelölt országok 

hatóságaira. 

Or. it 

 

Módosítás   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretére vonatkozó 

rendelkezések következetes 

végrehajtásának a BEREC hatáskörén 

belüli, további kiterjesztése érdekében, az 

új ügynökségnek nyitottnak kell lennie 

azon harmadik országok elektronikus 

hírközlés területén illetékes szabályozó 

hatóságainak részvétele előtt, amelyek e 

célból megállapodást kötöttek az Unióval, 

különös tekintettel az EGK-államok, az 

EFTA-államok és a tagjelölt országok 

hatóságaira. 

(23) Az elektronikus hírközlés 

szabályozási keretére vonatkozó 

rendelkezések következetes 

végrehajtásának a BEREC hatáskörén 

belüli, további kiterjesztése érdekében, a 

BEREC-nek nyitottnak kell lennie azon 

harmadik országok elektronikus hírközlés 

területén illetékes szabályozó hatóságainak 

részvétele előtt, amelyek e célból 

megállapodást kötöttek az Unióval, 

különös tekintettel az EGK-államok, az 

EFTA-államok és a tagjelölt országok 

hatóságaira. 

Or. en 

 

Módosítás   237 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A BEREC számára engedélyezni 

kell a hatáskörébe tartozó területen a 

kommunikációs tevékenység folytatását, 

amely nem befolyásolhatja hátrányosan a 

BEREC alapvető feladatait, és amelyet az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. A BEREC 

kommunikációs stratégiája tartalmának és 

végrehajtásának az Unió tágabb 

arculatának figyelembe vétele érdekében a 

Bizottság és egyéb intézmények 

stratégiáival és tevékenységeivel 

koherensnek, relevánsnak és 

összehangoltnak kell lennie. 

(24) A BEREC Hivatal által támogatott 

BEREC számára engedélyezni kell a 

hatáskörükbe tartozó területen a 

kommunikációs tevékenység folytatását. A 

BEREC Hivatal kommunikációs 

tevékenységeit az igazgatótanács által 

elfogadott vonatkozó kommunikációs és 

terjesztési tervekkel összhangban kell 

végezni. A BEREC Hivatal 

kommunikációs stratégiája tartalmának és 

végrehajtásának az Unió tágabb 

arculatának figyelembevétele érdekében a 

Bizottság és egyéb intézmények 

stratégiáival és tevékenységeivel 

koherensnek, relevánsnak és 

összehangoltnak kell lennie. 
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Or. en 

 

Módosítás   238 

Notis Marias 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A BEREC számára engedélyezni 

kell a hatáskörébe tartozó területen a 

kommunikációs tevékenység folytatását, 

amely nem befolyásolhatja hátrányosan a 

BEREC alapvető feladatait, és amelyet az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. A BEREC 

kommunikációs stratégiája tartalmának és 

végrehajtásának az Unió tágabb 

arculatának figyelembe vétele érdekében a 

Bizottság és egyéb intézmények 

stratégiáival és tevékenységeivel 

koherensnek, relevánsnak és 

összehangoltnak kell lennie. 

(24) A BEREC számára engedélyezni 

kell a hatáskörébe tartozó területen a 

kommunikációs tevékenység folytatását, 

amely nem befolyásolhatja hátrányosan a 

BEREC alapvető feladatait, és amelyet az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. A BEREC 

kommunikációs stratégiája tartalmának és 

végrehajtásának az Unió tágabb 

arculatának figyelembe vétele érdekében a 

Bizottság és egyéb intézmények 

stratégiáival és tevékenységeivel 

koherensnek, objektívnak, relevánsnak és 

összehangoltnak kell lennie. 

Or. el 

Módosítás   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Feladatai hatékony elvégzése 

érdekében a BEREC-nek jogosultnak kell 

lennie arra, hogy a Bizottságtól, a nemzeti 

szabályozó hatóságoktól és – végső 

megoldásként – egyéb hatóságoktól és 

vállalkozásoktól bekérje az összes 

szükséges információt. A 

tájékoztatáskérésnek arányosnak kell 

lennie, és nem róhat aránytalan terhet a 

címzettekre. Az elektronikus hírközlési 

(25) Feladatai hatékony elvégzése 

érdekében a BEREC-nek jogosultnak kell 

lennie arra, hogy a Bizottságtól, a nemzeti 

szabályozó hatóságoktól és – amennyiben 

arra feladatai elvégzéséhez szükség van – 

egyéb hatóságoktól és vállalkozásoktól 

bekérje az összes szükséges információt. A 

tájékoztatáskérésnek arányosnak kell 

lennie, és nem róhat aránytalan terhet a 

címzettekre. Ebből a célból a BEREC-nek 
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piachoz legközelebb álló nemzeti 

szabályozó hatóságoknak együtt kell 

működniük a BEREC testületével, 

valamint gyors és pontos tájékoztatást kell 

nyújtaniuk, hogy a BEREC képes legyen 

teljeskörűen teljesíteni feladatait. A 

BEREC-nek továbbá a lojális 

együttműködés elve alapján meg kell 

osztania a szükséges információkat a 

Bizottsággal és a nemzeti szabályozó 

hatóságokkal. 

közös információs és kommunikációs 

rendszert kell létrehoznia a 

tájékoztatáskérések duplikációinak az 

elkerülése és valamennyi érintett hatóság 

közötti kommunikáció előmozdítása 

érdekében. Az elektronikus hírközlési 

piachoz legközelebb álló nemzeti 

szabályozó hatóságoknak együtt kell 

működniük a BEREC testületével, 

valamint gyors és pontos tájékoztatást kell 

nyújtaniuk, hogy a BEREC képes legyen 

teljes körűen teljesíteni feladatait. A 

BEREC-nek továbbá a lojális 

együttműködés elve alapján meg kell 

osztania a szükséges információkat a 

Bizottsággal és a nemzeti szabályozó 

hatóságokkal. 

Or. en 

 

Módosítás   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Az 1211/2009/EK rendelettel jogi 

személyiséggel rendelkező közösségi 

szervként létrehozott BEREC Hivatal 

helyébe a tulajdonjog, megállapodások, 

jogi kötelezettségek, munkáltatói 

szerződések, pénzügyi 

kötelezettségvállalások és felelősségek 

tekintetében a BEREC lép. A BEREC 

átveszi a BEREC Hivatal alkalmazottait, 

akiknek jogait és kötelezettségeit ez a 

változás nem érinti, 

(28) Az 1211/2009/EK rendelettel jogi 

személyiséggel rendelkező közösségi 

szervként létrehozott Hivatal helyébe a 

tulajdonjog, megállapodások, jogi 

kötelezettségek, munkáltatói szerződések, 

pénzügyi kötelezettségvállalások és 

felelősségek tekintetében a BEREC 

Hivatal lép. 

Or. en 

 

Módosítás   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Az 1211/2009/EK rendelettel jogi 

személyiséggel rendelkező közösségi 

szervként létrehozott BEREC Hivatal 

helyébe a tulajdonjog, megállapodások, 

jogi kötelezettségek, munkáltatói 

szerződések, pénzügyi 

kötelezettségvállalások és felelősségek 

tekintetében a BEREC lép. A BEREC 

átveszi a BEREC Hivatal alkalmazottait, 

akiknek jogait és kötelezettségeit ez a 

változás nem érinti, 

(28) Az 1211/2009/EK rendelettel jogi 

személyiséggel rendelkező közösségi 

szervként létrehozott BEREC Hivatal 

biztosítja a szoros együttműködést a 

BEREC-kel a tulajdonjog, 

megállapodások, jogi kötelezettségek, 

munkáltatói szerződések, pénzügyi 

kötelezettségvállalások és felelősségek 

tekintetében. 

Or. it 

 

Módosítás   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létrejön az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testülete 

(„BEREC”). 

(1) Létrejön az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testülete 

(„BEREC”) és a BEREC Hivatal. 

Or. it 

 

Módosítás   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Létrejön az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testülete 

(1) Létrejön az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testülete 
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(„BEREC”). („BEREC”) és a BEREC Hivatal. 

Or. en 

 

Módosítás   244 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A BEREC tevékenységét a(z) [...] irányelv, 

a 2002/58/EK irányelv, az 531/2012/EK 

rendelet, az (EU) 2015/2120 rendelet és a 

243/2012/EU határozat36 (rádióspektrum-

politikai program) hatálya alatt végzi. 

A BEREC tevékenységét a(z) [...] irányelv, 

a 2002/58/EK irányelv, az 531/2012/EK 

rendelet, az (EU) 2015/2120 rendelet és a 

243/2012/EU határozat36 (rádióspektrum-

politikai program) és bármely egyéb, új 

feladatokat és hatásköröket meghatározó 

uniós jogi aktus hatálya alatt végzi. 

_________________ _________________ 

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

március 14-i 243/2012/EU határozata egy 

többéves rádióspektrum-politikai program 

létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.). 

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

március 14-i 243/2012/EU határozata egy 

többéves rádióspektrum-politikai program 

létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.). 

Or. en 

Indokolás 

A kiegészítés célja egy jövőben is megfelelő rendelet létrehozása. 

 

Módosítás   245 

Rolandas Paksas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A BEREC ugyanazon célkitűzések 

megvalósítására törekszik, mint az 

irányelv 3. cikkében említett nemzeti 

szabályozó hatóságok. A BEREC 

(3) A BEREC hozzájárul az irányelv 

(Elektronikus hírközlési kódex) 3. 

cikkében említett nemzeti szabályozó 

hatóságok és egyéb illetékes hatóságok 
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különösen biztosítja az elektronikus 

hírközlés szabályozási keretének 

következetes végrehajtását a (2) 

bekezdésben említett alkalmazási körben, 

és ezáltal hozzájárul a belső piac 

fejlődéséhez. Előmozdítja továbbá a 

nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz 

való hozzáférést; az ilyen adatkapcsolat 

elterjedését, az elektronikus hírközlő 

hálózatok és szolgáltatások biztosítása 

terén folyó versenyt, valamint az uniós 

polgárok érdekeit. 

célkitűzéseinek a megvalósításához. A 

BEREC különösen együttműködik a 

nemzeti szabályozó hatóságokkal és egyéb 

illetékes hatóságokkal, hogy biztosítsa az 

elektronikus hírközlés szabályozási kerete 

végrehajtásának következetes szabályozói 

megközelítését a (2) bekezdésben említett 

alkalmazási körben, és ezáltal hozzájárul a 

belső piac fejlődéséhez. Előmozdítja 

továbbá a nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférést, 

valamint az azokba való beruházást; az 

ilyen adatkapcsolat elterjedését, az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

szolgáltatások biztosítása terén folyó 

versenyt; valamint az uniós polgárok 

érdekeit, ideértve a fogyasztók és 

vállalkozások hosszú távú érdekeit. 

Or. en 

 

Módosítás   246 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A BEREC ugyanazon célkitűzések 

megvalósítására törekszik, mint az irányelv 

3. cikkében említett nemzeti szabályozó 

hatóságok. A BEREC különösen biztosítja 

az elektronikus hírközlés szabályozási 

keretének következetes végrehajtását a (2) 

bekezdésben említett alkalmazási körben, 

és ezáltal hozzájárul a belső piac 

fejlődéséhez. Előmozdítja továbbá a 

nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz 

való hozzáférést; az ilyen adatkapcsolat 

elterjedését, az elektronikus hírközlő 

hálózatok és szolgáltatások biztosítása 

terén folyó versenyt, valamint az uniós 

polgárok érdekeit. 

(3) A BEREC ugyanazon célkitűzések 

megvalósítására törekszik, mint az irányelv 

3. cikkében említett nemzeti szabályozó 

hatóságok. A BEREC különösen biztosítja 

az elektronikus hírközlés szabályozási 

keretének következetes végrehajtását a (2) 

bekezdésben említett alkalmazási körben, 

és ezáltal hozzájárul a belső piac 

összehangolt fejlődéséhez. Előmozdítja 

továbbá a forgalom 

megkülönböztetésmentes kezelését az 

internet-hozzáférést biztosító 

szolgáltatások terén; a nyílt internet-

hozzáférést; a nagyon nagy kapacitású 

adatkapcsolathoz való hozzáférést; az ilyen 

adatkapcsolat elterjedését, az elektronikus 
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hírközlő hálózatok és szolgáltatások 

biztosítása terén folyó versenyt, valamint 

az uniós polgárok érdekeit. 

Or. en 

Indokolás 

Jelen szövegnek az (EU) 2015/2120 rendelettel való összehangolása. 

 

Módosítás   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A BEREC ugyanazon célkitűzések 

megvalósítására törekszik, mint az 

irányelv 3. cikkében említett nemzeti 

szabályozó hatóságok. A BEREC 

különösen biztosítja az elektronikus 

hírközlés szabályozási keretének 

következetes végrehajtását a (2) 

bekezdésben említett alkalmazási körben, 

és ezáltal hozzájárul a belső piac 

fejlődéséhez. Előmozdítja továbbá a 

nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz 

való hozzáférést; az ilyen adatkapcsolat 

elterjedését, az elektronikus hírközlő 

hálózatok és szolgáltatások biztosítása 

terén folyó versenyt, valamint az uniós 

polgárok érdekeit. 

(3) A BEREC – elsődleges 

célkitűzésként – biztosítja az elektronikus 

hírközlés szabályozási keretének 

következetes végrehajtását a (2) 

bekezdésben említett alkalmazási körben, 

és hozzájárul a belső piac fejlődéséhez, 

hozzájárulva ezáltal az irányelv 3. 

cikkében említett, a nagyon nagy 

kapacitású adatkapcsolathoz való 

hozzáférés, az ilyen adatkapcsolat 

elterjedése, az elektronikus hírközlő 

hálózatok és szolgáltatások biztosítása 

terén folyó verseny, valamint az uniós 

polgárok érdekei előmozdításának a 

célkitűzéseihez. 

Or. en 

 

Módosítás   248 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A BEREC feladatait függetlenül, 

pártatlanul, átlátható módon és a nemzeti 

szabályozó hatóságok szakértelmére 

támaszkodva végzi. Az egyes tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságok rendelkezzenek a 

BEREC munkájában való részvételhez 

szükséges, megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokkal, valamint, hogy 

képviselőik – kötelező jelleggel – 

megjelenjenek a BEREC által szervezett 

üléseken. 

Or. en 

Indokolás 

A szakmai testületeknek függetlennek kell lenniük a kívánt eredmények eléréséhez. A 

függetlenség nem alapulhat pusztán kijelentéseken, alá is kell támasztani a szükséges 

eszközökkel. 

 

Módosítás   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A BEREC független, pártatlan és 

átlátható módon végzi feladatait. 

Or. en 

 

Módosítás   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a Bizottság, valamint a nemzeti a) a Bizottság, valamint a nemzeti 
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szabályozó hatóságok támogatása, kérésre 

vagy saját kezdeményezésre számukra 

tanácsadás nyújtása és együttműködés 

biztosítása a megbízatási körébe tartozó 

bármely technikai kérdésben, továbbá 

kérésre segítség és tanácsadás nyújtása az 

Európai Parlament és a Tanács részére; 

szabályozó hatóságok támogatása, kérésre 

vagy saját kezdeményezésre számukra 

tanácsadás nyújtása és együttműködés 

biztosítása a megbízatási körébe tartozó 

bármely technikai kérdésben, továbbá 

kérésre – vagy a létrehozása céljával 

összefüggő bármely kérdés ügyében 

indított saját kezdeményezésre – vélemény 

vagy javaslat biztosítása az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság részére; 

Or. en 

 

Módosítás   251 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a Bizottság, valamint a nemzeti 

szabályozó hatóságok támogatása, kérésre 

vagy saját kezdeményezésre számukra 

tanácsadás nyújtása és együttműködés 

biztosítása a megbízatási körébe tartozó 

bármely technikai kérdésben, továbbá 

kérésre segítség és tanácsadás nyújtása az 

Európai Parlament és a Tanács részére; 

a) a Bizottság, valamint a nemzeti 

szabályozó hatóságok támogatása, kérésre 

vagy saját kezdeményezésre számukra 

tanácsadás nyújtása és együttműködés 

biztosítása a megbízatási körébe tartozó 

bármely technikai kérdésben, továbbá 

kérésre segítség és tanácsadás nyújtása az 

Európai Parlament és a Tanács részére, a 

verseny és a beruházások előmozdítása, a 

végső fogyasztók védelme; 

Or. it 

 

Módosítás   252 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a Bizottság, valamint a nemzeti a) a Bizottság, az Európai Parlament 
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szabályozó hatóságok támogatása, kérésre 

vagy saját kezdeményezésre számukra 

tanácsadás nyújtása és együttműködés 

biztosítása a megbízatási körébe tartozó 

bármely technikai kérdésben, továbbá 

kérésre segítség és tanácsadás nyújtása az 

Európai Parlament és a Tanács részére; 

és a Tanács, valamint a nemzeti 

szabályozó hatóságok támogatása, kérésre 

vagy saját kezdeményezésre számukra 

tanácsadás nyújtása és együttműködés 

biztosítása a megbízatási körébe tartozó 

bármely technikai kérdésben; 

Or. en 

Indokolás 

A társ-jogalkotókat egyenlő bánásmódban kell részesíteni, továbbá egyenlő hozzáférést kell 

számukra biztosítani ugyanahhoz a szakértelemhez. 

 

Módosítás   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a Bizottság, valamint a nemzeti 

szabályozó hatóságok támogatása, kérésre 

vagy saját kezdeményezésre számukra 

tanácsadás nyújtása és együttműködés 

biztosítása a megbízatási körébe tartozó 

bármely technikai kérdésben, továbbá 

kérésre segítség és tanácsadás nyújtása az 

Európai Parlament és a Tanács részére; 

a) a nemzeti szabályozó hatóságok 

támogatása, kérésre vagy saját 

kezdeményezésre számukra tanácsadás 

nyújtása és együttműködés biztosítása a 

megbízatási körébe tartozó bármely 

technikai kérdésben, továbbá kérésre 

segítség és tanácsadás nyújtása a Bizottság, 

az Európai Parlament és a Tanács részére; 

Or. fr 

 

Módosítás   254 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) kérésre vagy saját 

kezdeményezésre tanácsadás nyújtása az 
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Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság részére, a belső piac dinamikája 

által a hatáskörén belül gyakorolt 

hatásokkal kapcsolatos bármely 

kérdésben általa végzett szabályozási 

hatásvizsgálat eredménye alapján; 

Or. en 

Indokolás 

A módosításra annak biztosításához van szükség, hogy a döntéseket a megfelelő adatok és 

elemzések alapján hozzák meg. 

 

Módosítás   255 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) kérésre vagy saját 

kezdeményezésre tanácsadás nyújtása az 

Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság részére a digitális piac teljes 

dinamikájával kapcsolatos bármely kérdés 

vonatkozó szabályozási hatásával 

kapcsolatban; 

Or. en 

 

Módosítás   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak szánt ajánlások és bevált 

gyakorlatok kibocsátása a megbízatása 

körébe tartozó bármely technikai kérdésre 

vonatkozó megfelelőbb és következetes 
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megvalósítás ösztönzése érdekében; 

Or. en 

 

Módosítás   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) az Európai Parlament és a Tanács 

támogatása, indokolt kérésre vagy saját 

kezdeményezésre számukra tanácsadás 

nyújtása, többek között jelentések révén, a 

hatáskörébe tartozó, elektronikus 

hírközléssel kapcsolatos bármely 

kérdésben; 

Or. en 

 

Módosítás   258 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) tanácsadó testületként a Bizottság 

támogatása az elektronikus hírközlés 

terén jogi aktusok előkészítésével és 

elfogadásával kapcsolatban; 

Or. en 

 

Módosítás   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) határozatok kiadása: törölve 

– a transznacionális piacok azonosításáról 

az irányelv 63. cikkével összhangban, 

 

– szerződés-összesítő sablonról az irányelv 

95. cikkével összhangban; 

 

Or. fr 

 

Módosítás   260 

Rolandas Paksas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) határozatok kiadása: törölve 

– a transznacionális piacok azonosításáról 

az irányelv 63. cikkével összhangban; 

 

– szerződés-összesítő sablonról az irányelv 

95. cikkével összhangban; 

 

Or. en 

 

Módosítás   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 a francia bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – olyan szabályozási kérdésekről, 

amelyek a belső piac útjába állhatnak, 

illetve az 1. cikk (2) bekezdésében említett 

jogszabályi keret végrehajtásával 

kapcsolatos eltérések függvényében, a 

nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb 

illetékes hatóságok által, kizárólag: 
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 a. olyan határon átívelő jogviták esetében, 

ahol a hatáskörrel rendelkező nemzeti 

szabályozó hatóságok nem tudtak 

megállapodásra jutni azon időponttól 

számított három hónapon belül, amikor a 

szóban forgó kérdést a szabályozó 

hatóságok közül az utolsóhoz 

beterjesztették 

 b. a hatáskörrel rendelkező nemzeti 

szabályozó hatóságok ezt közösen kérik 

 c. elektronikus hírközlési hálózatokat vagy 

szolgáltatásokat biztosító vállalkozás által 

benyújtott panasz esetén 

 A határozatokat – ha nem állnak fenn 

rendkívüli körülmények – a lehető 

legrövidebb időn belül, de legkésőbb az 

ügynek az igazgatótanács tagjai 

kétharmados többségével történő 

beterjesztését követően négy hónapon 

belül el kell fogadni. Az 1. albekezdésben 

említett határozatot meg kell indokolni, és 

az érintett nemzeti szabályozó hatósághoz 

kell címezni, amelyre nézve a határozat 

kötelező erejű lesz. 

 Az igazgatótanács elnöke indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatja a nemzeti 

szabályozó hatóságot az 1. albekezdésben 

említett határozatról. Erről tájékoztatja a 

Bizottságot. A határozatot haladéktalanul 

közzéteszik a BEREC honlapján; 

Or. en 

Indokolás 

Bevezetésre fog kerülni egy az általános adatvédelmi rendelet szerint bevezetett egységességi 

mechanizmus az uniós jog egységes értelmezésének a biztosítása, valamint annak érdekében, 

hogy a BEREC gyorsan tudjon reagálni azokban az esetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóságok által tett intézkedések nem egységesek és negatív hatással vannak a belső piac 

működésére. 

 

Módosítás   262 

Edouard Martin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 a francia bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – az elektronikus hírközlés belső 

piacának az irányelv 32. cikkével 

összhangban történő konszolidációjáról, 

valamint a jogorvoslati lehetőségeknek az 

irányelv 33. cikke szerinti következetes 

alkalmazásáról; 

Or. en 

Indokolás 

A jelenlegi rendszerben e BEREC (pontosabban a szabályozók tanácsa) csak véleményeket 

fogalmaz meg, mivel nem rendelkezik jogi személyiséggel és nem közösségi szerv (a BEREC 

Hivatal a közösségi szerv). Amennyiben teljes körű funkciókat kínáló ügynökséggé „bővülne”, 

annak így csak abból a szempontból van értelme, hogy a piacelemzéshez, SMP-megjelöléshez 

és jogorvoslatokhoz hasonló fő szabályozási ügyekben döntéshozatali jogkört biztosítson. 

Ilyen jogképesség biztosítására irányuló szándék hiányában azonban értelmetlen 

ügynökséggé válnia. 

 

Módosítás   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) gazdasági modell kidolgozása a 

Bizottság számára az Unióban maximális 

végződtetési díjak megállapítására 

vonatkozó segítségnyújtás érdekében az 

irányelv 73. cikkével összhangban; 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás   264 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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2 cikk – 1 bekezdés – e pont – 1 a francia bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – az elektronikus hírközlésre 

vonatkozó szabályozási keret következetes 

végrehajtásáról; 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a harmonizáció a jelenlegi szakpolitikák egyik fő célja, ez a rész további eszközökkel 

bővíti a rendelkezésre álló eszköztárat. 

 

Módosítás   265 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – 7 a francia bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – a forgalom 

megkülönböztetésmentes kezeléséről az 

internet-hozzáférési szolgáltatások 

nyújtása során az (EU) 2015/2120 

rendelettel összhangban; 

Or. en 

Indokolás 

A szövegnek az (EU) 2015/2120 rendelettel való összehangolása. 

 

Módosítás   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a nemzeti szabályozó hatóságok a) a nemzeti szabályozó hatóságok 
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tevékenységének nyomon követése és 

koordinálása az 531/2012/EU rendelet 

alkalmazásában, különös tekintettel a 

szabályozott barangolási szolgáltatások 

belföldi árakon történő nyújtására a 

végfelhasználók érdekében; 

tevékenységének nyomon követése és 

koordinálása az 531/2012/EU rendelet 

alkalmazásában, különös tekintettel a 

szabályozott barangolási szolgáltatások 

belföldi árakon történő nyújtására a 

végfelhasználók érdekében, a barangolási 

szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi 

árainak az alakulására, továbbá az árak 

átláthatóságáról és 

összehasonlíthatóságáról az 531/2012/EU 

rendelet 19. cikkével összhangban; 

Or. en 

Indokolás 

Az 531/2012/EU rendelet megfelelő és következetes végrehajtása nagymértékben a 

barangolással összefüggő költségek átláthatóságán és alakulásán fog alapulni. Éppen ezért a 

BEREC-nek gondoskodnia kell a költségek Unió-szerte egységes értékeléséről. 

 

Módosítás   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a piaci fejlemények nyomon 

követése, a szabályozásokkal kapcsolatos 

újításokra való igény értékelése, valamint 

a nemzeti szabályozó hatóságok között az 

intézkedések összehangolása annak 

érdekében, hogy lehetővé váljon új, 

innovatív elektronikus hírközlési 

szolgáltatások létrehozása, továbbá a 

konvergencia biztosítása érdekében, 

különösen a szabványosítás, a számozás 

és a rádióspektrum-elosztás terén; 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamok máris különböző megközelítéseket alkalmaznak – többek között – a számozási 

erőforrások vagy rádióspektrumok elosztása tekintetében a tárgyak internetének az 
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előmozdítása érdekében, ezért a BEREC-nek proaktívnak kell lennie az új piaci fejlemények 

nyomon követésében és össze kell hangolnia az intézkedéseket. 

 

Módosítás   268 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 a francia bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – piaci gyakorlatokról, amelyek 

hátrányos hatással lehetnek a 

megkülönböztetésmentes internet-

hozzáférésre, a nyílt internetre és a 

fogyasztói jogokra, valamint a 

visszaélésszerű magatartásról; 

Or. en 

Indokolás 

A szövegnek az (EU) 2015/2120 rendelettel való összehangolása. 

 

Módosítás   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a barangolási szolgáltatások 

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi díjai, 

valamint a tarifák átláthatóságáról és 

összevethetősége az 531/2012/EU rendelet 

19. cikkével összhangban; 

– a barangolási szolgáltatások 

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi díjai, 

valamint a tarifák átláthatóságáról és 

összevethetősége az 531/2012/EU rendelet 

19. cikkével összhangban, valamint – 

szükség esetén – ajánlások 

megfogalmazása a Bizottság részére; 

Or. en 
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Módosítás   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) keret biztosítása, amelyen belül a 

nemzeti szabályozó hatóságok együtt 

tudnak működni, továbbá a nemzeti 

szabályozó hatóságok közötti 

együttműködés előmozdítása azokon a 

területeken, amelyeken még nem történt 

meg az uniós szintű harmonizáció. A 

BEREC vélemények, ajánlások és 

határozatok megfogalmazása során 

figyelembe veszi az ilyen együttműködés 

eredményeit. Ha a BEREC úgy ítéli meg, 

hogy kötelező erejű szabályokat szükséges 

megállapítani ezen együttműködésre 

vonatkozóan, erre vonatkozó ajánlásait 

benyújtja a Bizottságnak; 

Or. en 

 

Módosítás   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nyilvántartás vezetése az 

alábbiakról: 

törölve 

– az irányelv 12. cikkével összhangban 

elektronikus hírközlő hálózatokat és 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások. A 

BEREC szabványosított nyilatkozatokat is 

kiad a vállalkozások által az irányelv 14. 

cikkével összhangban tett értesítésekről, 

 

– az irányelv 87. cikkével összhangban a 

területen kívüli használat jogával 

rendelkező számok, 
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Or. fr 

 

Módosítás   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) adatinnovációs kezdeményezés 

indítása a nemzeti szabályozó hatóságok 

általi adatgyűjtés korszerűsítése, 

összehangolása és egységesítése 

érdekében; a szellemi tulajdonjogoknak és 

a titoktartás előírt szintjének a sérelme 

nélkül ezeket az adatokat nyitott, 

újrahasznosítható és gépi felolvasásra 

alkalmas formátumban kell a lakosság 

számára elérhetővé tenni a BEREC 

weboldalán és az európai adatportálon; 

Or. en 

Indokolás 

Mivel számos nemzeti szabályozó hatóság vesz részt különböző feltérképezési 

kezdeményezésekben és végez adatgyűjtést annak érdekében, hogy információkat kínáljon a 

lakosság számára a szolgáltatások minőségéről, a széles sáv alkalmazásáról, a 

rádióspektrum-elosztásról, ezeket a kezdeményezéseket össze kell hangolni és nyílt 

adatformátumban elérhetővé kell őket tenni. 

 

Módosítás   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) együttműködés a fogyasztóvédelmi 

együttműködési hálózattal és az érintett 

nemzeti szabályozó hatóságokkal az olyan 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal 

kapcsolatos ügyekben, amelyek több 
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tagállamban is érinthetik a fogyasztók 

érdekeit; 

Or. en 

 

Módosítás   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a barangolási díjak megszüntetése 

végrehajtásának és annak alakulásának 

az értékelése az Unióban, különösen a 

hazai piacok áringadozásainak a 

megfigyelése révén 2017. június 15-étől 

kezdődően, az (EU) 2017/... rendelettel 

(amely az 531/2012/EU rendeletet 

módosítja a barangolás nagykereskedelmi 

piacaira vonatkozó szabályok 

tekintetében) és az (EU) 2015/2120 

rendelettel összhangban; 

Or. en 

 

Módosítás   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A BEREC feladatait közzéteszik a 

weboldalon, és frissítik is ezeket az 

információkat az új megbízásoknak 

megfelelően. 

Or. en 
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Módosítás   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A vonatkozó uniós jogszabálynak 

való megfelelés sérelme nélkül a nemzeti 

szabályozó hatóságok megfelelnek a 

BEREC által elfogadott bármely 

határozatnak és a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe veszik a BEREC 

által elfogadott bármely véleményt, 

iránymutatást, ajánlást és legjobb 

gyakorlatot az elektronikus hírközlés 

szabályozási kerete konzisztens 

végrehajtásának biztosítása céljából az 1. 

cikk (2) bekezdésében említett alkalmazási 

körön belül. 

(3) A vonatkozó uniós jogszabálynak 

való megfelelés sérelme nélkül a nemzeti 

szabályozó hatóságok figyelembe veszik a 

BEREC által elfogadott véleményeket, 

iránymutatásokat, ajánlásokat és legjobb 

gyakorlatokat az elektronikus hírközlés 

szabályozási kerete megfelelő 

végrehajtásának biztosítása céljából az 1. 

cikk (2) bekezdésében említett alkalmazási 

körön belül. 

Or. fr 

 

Módosítás   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A vonatkozó uniós jogszabálynak 

való megfelelés sérelme nélkül a nemzeti 

szabályozó hatóságok megfelelnek a 

BEREC által elfogadott bármely 

határozatnak és a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe veszik a BEREC 

által elfogadott bármely véleményt, 

iránymutatást, ajánlást és legjobb 

gyakorlatot az elektronikus hírközlés 

szabályozási kerete konzisztens 

végrehajtásának biztosítása céljából az 1. 

cikk (2) bekezdésében említett alkalmazási 

körön belül. 

(3) A vonatkozó uniós jogszabálynak 

való megfelelés sérelme nélkül a nemzeti 

szabályozó hatóságok figyelembe veszik a 

BEREC által elfogadott bármely 

véleményt, iránymutatást, ajánlást és 

legjobb gyakorlatot az elektronikus 

hírközlés szabályozási kerete konzisztens 

végrehajtásának biztosítása céljából az 1. 

cikk (2) bekezdésében említett alkalmazási 

körön belül. 
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Or. en 

 

Módosítás   278 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A vonatkozó uniós jogszabálynak 

való megfelelés sérelme nélkül a nemzeti 

szabályozó hatóságok megfelelnek a 

BEREC által elfogadott bármely 

határozatnak és a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe veszik a BEREC 

által elfogadott bármely véleményt, 

iránymutatást, ajánlást és legjobb 

gyakorlatot az elektronikus hírközlés 

szabályozási kerete konzisztens 

végrehajtásának biztosítása céljából az 1. 

cikk (2) bekezdésében említett alkalmazási 

körön belül. 

(3) A vonatkozó uniós jogszabálynak 

való megfelelés sérelme nélkül a nemzeti 

szabályozó hatóságok és a Bizottság a 

lehető legnagyobb mértékben figyelembe 

veszik a BEREC által elfogadott bármely 

véleményt, iránymutatást, ajánlást és 

legjobb gyakorlatot az elektronikus 

hírközlés szabályozási kerete konzisztens 

végrehajtásának biztosítása céljából az 1. 

cikk (2) bekezdésében említett alkalmazási 

körön belül. 

Or. en 

 

Módosítás   279 

Patrizia Toia 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A BEREC független, pártatlan, 

átlátható módon és a határidők 

betartásával végzi feladatait. A BEREC 

biztosítja, hogy a nyilvánosság és minden 

érdekelt fél – különösen a BEREC 

munkájának eredményeiről – megfelelő, 

tárgyilagos, megbízható és könnyen 

hozzáférhető tájékoztatást kapjon. 

Or. en 
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Módosítás   280 

Patrizia Toia 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) A Testület előmozdítja a nemzeti 

szabályozó hatóságok egymás közötti és a 

Bizottsággal való együttműködését. 

Or. en 

 

Módosítás   281 

Rolandas Paksas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e rendeletben meghatározott 

célkitűzések eléréséhez és feladatai 

elvégzéséhez szükséges mértékben a 26. 

cikkel összhangban a BEREC 

együttműködhet uniós testületekkel, 

ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó 

csoportokkal, valamint harmadik országok 

illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi 

szervezetekkel. 

(4) Az e rendeletben meghatározott 

célkitűzések eléréséhez és feladatai 

elvégzéséhez szükséges mértékben a 

BEREC adott esetben konzultációt 

folytathat az illetékes nemzeti szabályozó 

hatóságokkal és egyéb illetékes 

hatóságokkal, illetve az érintett érdekelt 

felekkel továbbá együttműködhet uniós 

testületekkel, ügynökségekkel, 

hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, 

valamint harmadik országok illetékes 

hatóságaival és/vagy nemzetközi 

szervezetekkel. 

Or. en 

 

Módosítás   282 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e rendeletben meghatározott 

célkitűzések eléréséhez és feladatai 

elvégzéséhez szükséges mértékben a 26. 

cikkel összhangban a BEREC 

együttműködhet uniós testületekkel, 

ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó 

csoportokkal, valamint harmadik országok 

illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi 

szervezetekkel. 

(4) Az e rendeletben meghatározott 

célkitűzések eléréséhez és feladatai 

elvégzéséhez szükséges mértékben a 26. 

cikkel összhangban a BEREC 

együttműködhet uniós testületekkel, 

ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó 

csoportokkal, valamint a tagállamok, 

harmadik országok illetékes hatóságaival 

és/vagy nemzeti vagy nemzetközi 

szervezetekkel. 

Or. en 

Indokolás 

A BEREC együttműködésének az útjában álló akadályok megszüntetése. 

 

Módosítás   283 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e rendeletben meghatározott 

célkitűzések eléréséhez és feladatai 

elvégzéséhez szükséges mértékben a 26. 

cikkel összhangban a BEREC 

együttműködhet uniós testületekkel, 

ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó 

csoportokkal, valamint harmadik országok 

illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi 

szervezetekkel. 

(4) Az e rendeletben meghatározott 

célkitűzések eléréséhez és feladatai 

elvégzéséhez szükséges mértékben a 26. 

cikkel összhangban a BEREC 

együttműködik uniós testületekkel, 

ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó 

csoportokkal, valamint harmadik országok 

illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi 

szervezetekkel. 

Or. en 

 

Módosítás   284 

Rolandas Paksas 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A BEREC adott esetben 

konzultálhat az érintett felekkel, és 

lehetőséget biztosít számukra, hogy 

észszerű határidőn belül közöljék 

észrevételeiket. A BEREC a 28. cikk 

sérelme nélkül nyilvánosságra hozza a 

konzultációs eljárás eredményeit. A 

konzultációkra a döntéshozatali folyamat 

lehető legkorábbi szakaszában kerül sor. 

Or. en 

 

Módosítás   285 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A BEREC feladatait függetlenül és 

pártatlanul, indokolatlan késedelem 

nélkül, átlátható döntéshozatali folyamat 

biztosításával végzi. A BEREC biztosítja 

továbbá, hogy a lakosság és az érdekelt 

felek objektív, megbízható és könnyen 

hozzáférhető tájékoztatásban részesülnek 

munkájának valamennyi szakaszáról. 

Or. en 

 

Módosítás   286 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (4a) A BEREC nyilvános 

konzultációkat szervezhet az érintett 

felekkel és lehetőséget biztosíthat 

számukra, hogy észszerű határidőn belül 

közöljék észrevételeiket. A BEREC 

nyilvánosságra hozza a konzultációs 

eljárás eredményeit. 

Or. en 

Indokolás 

Az átláthatóság és a megfelelő konzultációs eljárás elengedhetetlen ahhoz, hogy a BEREC jól 

végezze munkáját. 

 

Módosítás   287 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) Határozatok, jelentések vagy egyéb 

típusú nyilvános dokumentumok 

elfogadása előtt a BEREC konzultál az 

érdekelt felekkel és lehetőséget biztosít 

számukra, hogy az ügy összetettsége által 

meghatározott észszerű – harminc napnál 

nem rövidebb – határidőn belül közöljék 

észrevételeiket. A 28. cikk sérelme nélkül 

BEREC a konzultációs eljárás 

eredményeit közzéteszi. 

Or. en 

 

Módosítás   288 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 4 c bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (4c) A 21. és az azt követő cikkek 

sérelme nélkül a BEREC felhasználja a 

nemzeti szabályozó hatóságok által 

biztosított szakértelmet, és feladatait a 

nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 

Bizottsággal együttműködésben végzi. A 

BEREC előmozdítja a nemzeti szabályozó 

hatóságok egymás közötti, valamint 

azoknak a Bizottsággal való 

együttműködését. 

Or. en 

 

Módosítás   289 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk  

 A BEREC szervezeti felépítése 

 A BEREC a következőket foglalja 

magában: 

 a) a szabályozók tanácsa; 

 b) kapcsolattartó hálózat 

 c) szakértői munkacsoportok 

(munkacsoportok). 

Or. en 

 

Módosítás   290 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk  
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 A BEREC szervezeti felépítése 

 A BEREC a következőket foglalja 

magában: 

 a) szabályozók tanácsa; 

 b) kapcsolattartó hálózat 

 c) munkacsoportok. 

Or. en 

 

Módosítás   291 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2b. cikk   

 A szabályozók tanácsának összetétele 

 (1) A szabályozók tanácsa tagállamonként 

egy tagot foglal magában. Ez a személy a 

tagállamban létrehozott – az elektronikus 

hírközlő hálózatok és elektronikus 

hírközlési szolgáltatások piaca napi 

működésének felügyeletéért elsődleges 

felelősséget viselő – nemzeti szabályozó 

hatóság vezetője vagy magas szintű 

képviselője. 

 Azokban a tagállamokban, ahol a(z) [...] 

irányelvvel (Elektronikus hírközlési 

kódex) összhangban egynél több nemzeti 

szabályozó hatóság működik, az adott 

hatóságok megállapodnak a közös 

képviselőről, és biztosítják a nemzeti 

szabályozó hatóságok között szükséges 

koordinációt. 

 (2) Az e rendelettel rá ruházott feladatok 

ellátása során a szabályozók tanácsa 

függetlenül jár el. 

 A szabályozók tanácsának tagjai nem 

kérhetnek és nem fogadhatnak el 

semmilyen utasítást sem bármely 
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kormány, sem a Bizottság, sem bármely 

köz- vagy magánjogi jogalany részéről. 

 (3) A nemzeti szabályozó hatóságok és 

egyéb illetékes hatóságok tagállamonként 

egy-egy magas szintű póttagot is 

kineveznek. 

 (4) A Bizottság megfigyelőként vesz részt a 

szabályozók tanácsának ülésein, és 

megfelelően magas szinten képviselteti 

magát. 

 (5) A szabályozók tanácsa eseti alapon 

megfigyelőként bármely egyéb olyan 

személyt meghívhat üléseire, akinek 

véleménye érdeklődésre tarthat számot. 

Or. en 

Indokolás 

(Lásd az 1211/2009/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének szövegét.) 

 

Módosítás   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 b cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2b. cikk  

 A BEREC Hivatal feladatai 

 A BEREC Hivatal különösen az alábbi 

feladatokat látja el: 

 a) szakmai és ügyviteli támogató 

szolgáltatásokat nyújt a BEREC számára; 

 b) információt gyűjt a nemzeti szabályozó 

hatóságoktól és egyéb illetékes 

hatóságoktól, valamint információkat 

cserél és továbbít a BEREC 2. cikkben 

előírt feladataival összefüggésben; 

 c) a 2. cikk (1) bekezdése ad) pontjával 

összhangban terjeszti a bevált 

szabályozási gyakorlatokat a nemzeti 
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szabályozó hatóságok és egyéb illetékes 

hatóságok körében; 

 d) segíti a szabályozók tanácsa, a 

kapcsolattartó hálózat és a 

munkacsoportok munkájának 

előkészítését, és egyéb támogatást nyújt 

zökkenőmentes működésükhöz; 

 e) a társelnökök döntése alapján részt vesz 

a munkacsoportok tevékenységében; 

 f) segíti az igazgatótanács munkájának 

előkészítését, és egyéb támogatást nyújt 

zökkenőmentes működéséhez; 

 g) segítséget nyújt a BEREC-nek a 

nyilvános konzultációk lebonyolításában. 

Or. en 

 

Módosítás   293 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 c cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2c. cikk   

 A szabályozók tanácsának ülései és 

szavazási szabályai 

 (1) A szabályozók tanácsa üléseit az elnök 

hívja össze, és évente legalább négy 

alkalommal rendes ülés formájában kerül 

rájuk sor. Ezenkívül az elnök 

kezdeményezésére, a Bizottság kérésére 

vagy a szabályozók tanácsa tagjai 

legalább egyharmadának kérésére 

rendkívüli ülést kell összehívni. Az ülés 

napirendjét az elnök határozza meg, és azt 

nyilvánosságra kell hozni. 

 (2) Adott esetben a BEREC 

függetlenségének megőrzése vagy 

bármiféle összeférhetetlenség elkerülése 

érdekében az elnök határozhat úgy, hogy 

egyes napirendi pontokat a megfigyelők 
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kizárásával tárgyalnak. 

 (3) A szabályozók tanácsa határozatait 

tagjainak kétharmados többségével 

fogadja el, amennyiben e rendelet vagy 

más uniós jogi aktus másképp nem 

rendelkezik. Minden tag, illetve póttag egy 

szavazattal rendelkezik. A szabályozók 

tanácsa határozatait nyilvánosságra kell 

hozni, és azokban – az adott hatóság 

kérésére – jelezni kell, ha valamelyik 

nemzeti szabályozó hatóság fenntartással 

élt. 

 (4) A szabályozók tanácsa megállapítja 

saját eljárási szabályzatát és azt közzéteszi. 

Az eljárási szabályzat részletesen 

meghatározza a szavazásra vonatkozó 

szabályokat, többek között azt, hogy egy 

tag milyen feltételek szerint járhat el egy 

másik tag nevében, milyen szabályok 

vonatkoznak a határozatképességre, 

valamint az ülésekről szóló értesítések 

határidejére. Az eljárási szabályzatnak 

ezenfelül biztosítania kell, hogy a 

szabályozók tanácsának tagjai minden 

ülés előtt kézhez kapják a teljes 

napirendet és a javaslattervezeteket annak 

érdekében, hogy a szavazás előtt 

lehetőségük legyen módosításokat 

javasolni. Az eljárási szabályzat – többek 

között – a sürgős szavazásokra vonatkozó 

eljárást, valamint a szabályozók tanácsa 

működésével kapcsolatos egyéb gyakorlati 

megállapodásokat határozza meg. 

Or. en 

Indokolás 

(Lásd az 1211/2009/EK rendelet 4. cikkének (6), (9) és (10) bekezdését.) 

 

Módosítás   294 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 d cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2d. cikk   

 A szabályozók tanácsának feladatai 

 (1) A szabályozók tanácsa teljesíti a 

BEREC 2. cikkben előírt feladatait, és 

meghozza a BEREC feladatainak 

szervezésével kapcsolatos valamennyi 

határozatot. 

 (2) A szabályozók tanácsa a 2. cikk (2a) 

bekezdésében említett egyéb különleges 

feladatok tekintetében egyhangú döntéssel 

hozhat határozatot a BEREC nevében. 

 (3) A szabályozók tanácsa a 27. cikkel 

összhangban a BEREC nevében elfogadja 

a BEREC irataihoz való hozzáférésre 

vonatkozó külön rendelkezéseket. 

 (4) A szabályozók tanácsa 

iránymutatásokat ad a BEREC 

Hivatalnak a BEREC-nek nyújtandó 

szakmai és ügyviteli támogatásra 

vonatkozóan. 

 (5) A szabályozók tanácsa az érdekelt 

felekkel a 2. cikk (4a) bekezdésével 

összhangban folytatott konzultációt 

követően elfogadja a BEREC éves 

munkaprogramját, a program tárgyát 

képező évet megelőző év végéig. A 

szabályozók tanácsa az éves 

munkaprogramot közvetlenül elfogadása 

után továbbítja az Európai Parlamentnek, 

a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

 (6) A szabályozók tanácsa elfogadja a 

BEREC éves tevékenységi jelentését és 

minden év június 15-ig továbbítja az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak. 

 (7) Az Európai Parlament – 

függetlenségük teljes tiszteletben tartása 

mellett – meghívhatja a szabályozók 

tanácsa elnökét vagy egyik alelnökét, 

hogy a BEREC tevékenységével 

kapcsolatos fontos kérdésekről 
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nyilatkozatot tegyenek illetékes bizottsága 

előtt, és válaszoljanak az európai 

parlamenti képviselők kérdéseire. 

Or. en 

Indokolás 

(Lásd az 1211/2009/EK rendelet 5. cikkének (1), (3), (4) és (5) bekezdését.) 

 

Módosítás   295 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 e cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2e. cikk  

 Kapcsolattartó hálózat 

 (1) A kapcsolattartó hálózat a tagállamok 

nemzeti szabályozó hatóságai által küldött 

képviselőkből, valamint a Bizottság, a 

BEREC Hivatal és harmadik országok 

szabályozó hatóságainak képviselőiből áll. 

 (2) A kapcsolattartó hálózat támogatja a 

szabályozók tanácsát feladatai 

ellátásában, különösen a szabályozók 

tanácsa ülései szükséges előkészületeinek, 

például a munkacsoportok által készített 

dokumentumok feldolgozásának elvégzése 

révén. 

 (3) A szabályozók tanácsa eljárási 

szabályzatot fogad el, amelyben 

megállapítja a kapcsolattartó hálózat 

működésére vonatkozó gyakorlati 

szabályokat. 

Or. en 

 

Módosítás   296 

Evžen Tošenovský 
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Rendeletre irányuló javaslat 

2 f cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2f. cikk  

 A munkacsoportok működése 

 (1) Indokolt esetben és különösen a 

BEREC éves munkaprogramjának 

végrehajtása érdekében a szabályozók 

tanácsa létrehozhatja a szükséges 

munkacsoportokat. 

 (2) A munkacsoportok tagjait a nemzeti 

szabályozó hatóságok jelölik ki. A 

Bizottságnak, a BEREC Hivatalnak és a 

harmadik országok szabályozó 

hatóságainak a képviselői szintén részt 

vehetnek a munkacsoportok munkájában. 

 A szabályozók tanácsa a munkacsoportok 

munkájában való részvételre eseti alapon 

az adott szakterületen elismert 

szakértőnek számító személyt is felkérhet. 

 (3) Adott esetben a BEREC 

függetlenségének megőrzése vagy 

bármiféle összeférhetetlenség elkerülése 

érdekében a társelnökök határozhatnak 

úgy, hogy egyes napirendi pontokat a 

Bizottság megfigyelőinek, a harmadik 

országok szabályozó hatóságainak és 

egyéb meghívott szerveknek a kizárásával 

tárgyalnak. 

 (4) A szabályozók tanácsa minden 

munkacsoport élére két társelnököt nevez 

ki különböző nemzeti szabályozó 

hatóságoktól, kivéve ha rendkívüli és 

átmeneti körülmények mást tesznek 

szükségessé. 

 (5) A szabályozók tanácsa eljárási 

szabályzatot fogad el, amelyben 

megállapítja a munkacsoportok 

működésére vonatkozó gyakorlati 

szabályokat. 

Or. en 
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Indokolás 

(Lásd a 10. cikkhez fűzött módosítást – munkacsoportok.) 

 

Módosítás   297 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 g cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2g. cikk  

 A BEREC Hivatal feladatai 

 A BEREC Hivatal különösen az alábbi 

feladatokat látja el: 

 a) szakmai és ügyviteli támogató 

szolgáltatásokat nyújt a BEREC számára; 

 b) információt gyűjt a nemzeti szabályozó 

hatóságoktól, valamint információkat 

cserél és továbbít a BEREC 2. cikkben 

előírt feladataival összefüggésben; 

 c) ezen adatok alapján rendszeresen 

jelentéstervezeteket készít az európai 

telekommunikációs piaci fejlemények 

meghatározott aspektusairól, így például 

barangolással vagy 

teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

jelentéseket, amelyeket aztán a BEREC-

hez nyújt be; 

 d) a 2. cikk (1) bekezdése ad) pontjával 

összhangban terjeszti a bevált 

szabályozási gyakorlatokat a nemzeti 

szabályozó hatóságok körében; 

 e) segíti a szabályozók tanácsa, a 

kapcsolattartó hálózat és a 

munkacsoportok munkájának 

előkészítését, és egyéb támogatást nyújt 

zökkenőmentes működésükhöz; 

 f) a társelnökök döntése alapján részt vesz 

a munkacsoportok technikai 

tevékenységében; 
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 g) segíti az igazgatótanács munkájának 

előkészítését, és egyéb támogatást nyújt 

zökkenőmentes működéséhez; 

 h) segítséget nyújt a BEREC-nek a 

nyilvános konzultációk lebonyolításában. 

Or. en 

Indokolás 

(Lásd az 1211/2009/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének szövegét.) 

 

Módosítás   298 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– az ügyvezető igazgató, aki a 9. 

cikkben meghatározott feladatokat látja 

el. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– az ügyvezető igazgató, aki a 9. 

cikkben meghatározott feladatokat látja el. 

– a főtitkár, aki a 9. cikkben 

meghatározott feladatokat látja el, 

Or. fr 

 

Módosítás   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– az ügyvezető igazgató, aki a 9. cikkben 

meghatározott feladatokat látja el. 

– az igazgató, aki a 9. cikkben 

meghatározott feladatokat látja el, 

Or. it 

 

Módosítás   301 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– munkacsoportok, – szakértői munkacsoportok, 

Or. en 

 

Módosítás   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– fellebbviteli tanács. törölve 

Or. fr 

 

Módosítás   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy 
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képviselőjéből és a Bizottság két 

képviselőjéből áll, akik valamennyien 

szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes 

nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük 

saját képviselőiket a nemzeti szabályozó 

hatóság testületi szervének vezetője vagy 

tagjai közül. 

képviselőjéből áll, akik valamennyien 

szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes 

nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük 

saját képviselőiket a nemzeti szabályozó 

hatóság testületi szervének vezetője vagy 

tagjai közül. A Bizottság képviselői részt 

vesznek a tanácskozásban, mégpedig úgy, 

hogy – a 2. cikkben említettek szerint – 

igazgatási ügyekben rendelkeznek 

szavazati joggal, szabályozási ügyekben 

azonban nem. 

Or. en 

Indokolás 

A BEREC függetlenségének biztosításához hozzá tartozik, hogy nem kér és nem fogad el 

utasításokat sem kormánytól, sem más végrehajtó szervtől. A BEREC igazgatótanácsa csak 

független szervek képviselőiből állhat, míg a Bizottságnak – az igazgatási ügyekre korlátozott 

szavazati joggal – joga van részt venni az igazgatótanács tevékenységeiben és ülésein. 

 

Módosítás   304 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy 

képviselőjéből és a Bizottság két 

képviselőjéből áll, akik valamennyien 

szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes 

nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük 

saját képviselőiket a nemzeti szabályozó 

hatóság testületi szervének vezetője vagy 

tagjai közül. 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy 

képviselőjéből és a Bizottság egy 

képviselőjéből áll, akik szavazati joggal 

nem rendelkeznek. Az egyes nemzeti 

hatóságoknak kell kinevezniük saját 

képviselőiket a nemzeti szabályozó hatóság 

testületi szervének vezetője vagy tagjai 

közül. A Bizottságnak megfelelő szinten 

kell magát képviseltetnie. 

Or. en 

 

Módosítás   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy 

képviselőjéből és a Bizottság két 

képviselőjéből áll, akik valamennyien 

szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes 

nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük 

saját képviselőiket a nemzeti szabályozó 

hatóság testületi szervének vezetője vagy 

tagjai közül. 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy 

képviselőjéből áll, akik valamennyien 

szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes 

nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük 

saját képviselőiket a nemzeti szabályozó 

hatóság testületi szervének vezetője vagy 

tagjai közül. 

Or. fr 

 

Módosítás   306 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy 

képviselőjéből és a Bizottság két 

képviselőjéből áll, akik valamennyien 

szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes 

nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük 

saját képviselőiket a nemzeti szabályozó 

hatóság testületi szervének vezetője vagy 

tagjai közül. 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy 

képviselőjéből és a Bizottság egy 

képviselőjéből áll, akik valamennyien 

szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes 

nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük 

saját képviselőiket a nemzeti szabályozó 

hatóság testületi szervének vezetője vagy 

tagjai közül. 

Or. en 

 

Módosítás   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy 

képviselőjéből és a Bizottság két 

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy 

képviselőjéből és a Bizottság egy 



 

PE602.937v01-00 92/151 AM\1122719HU.docx 

HU 

képviselőjéből áll, akik valamennyien 

szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes 

nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük 

saját képviselőiket a nemzeti szabályozó 

hatóság testületi szervének vezetője vagy 

tagjai közül. 

képviselőjéből áll, akik valamennyien 

szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes 

nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük 

saját képviselőiket a nemzeti szabályozó 

hatóság testületi szervének vezetője vagy 

tagjai közül. 

Or. en 

 

Módosítás   308 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Európai Gazdasági Térség 

(EGT) államainak és az Európai Unió 

tagjelölt államainak nemzeti szabályozó 

hatóságai megfigyelői státusszal – és 

ennek megfelelő szintű képviselettel – 

rendelkeznek. A Testület az üléseire más 

szakértőket és megfigyelőket is meghívhat. 

Or. en 

 

Módosítás   309 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az igazgatótanács tagjai objektív 

okok alapján, az Unió érdekében, 

valamint a piac széttöredezettségének a 

csökkentését és egy egységes 

telekommunikációs piac létrehozását szem 

előtt tartva járnak el. 

Or. en 
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Módosítás   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az igazgatótanács tagjainak 

jegyzékét és a tagok érdekeltségi 

nyilatkozatát nyilvánossá kell tenni. 

Or. en 

 

Módosítás   311 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az igazgatótanács: (1) Az igazgatótanács felel azért, hogy 

a BEREC feladatait a 2. cikkben 

meghatározottak szerint végezzék el, amit 

valamennyi szükséges döntés 

meghozatalával és az ügyvezető igazgató 

számára történő útmutatás biztosításával 

tesz. Ennek során a munkacsoportok által 

végzett munkára is támaszkodhat. Az 

igazgatótanács: 

Or. en 

 

Módosítás   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) kijelöli a BEREC tevékenységének a) kijelöli a BEREC tevékenységének 
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általános irányát és minden évben 

elfogadja a BEREC egységes programozási 

dokumentumát a szavazásra jogosult tagok 

kétharmadának szavazatával a Bizottság 

véleményének figyelembe vételével és a 

15. cikkel összhangban; 

általános irányát és minden évben 

elfogadja a BEREC egységes programozási 

dokumentumát a szavazásra jogosult tagok 

egyhangú szavazatával a Bizottság 

véleményének figyelembevételével és a 15. 

cikkel összhangban; 

Or. fr 

 

Módosítás   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a szavazati joggal rendelkező tagok 

kétharmados többségével elfogadja a 

BEREC éves költségvetését, és ellátja a 

BEREC költségvetéséhez kapcsolódó, a 

IV. fejezet szerinti egyéb feladatokat; 

b) a szavazati joggal rendelkező tagok 

egyhangú szavazatával elfogadja a 

BEREC éves költségvetését, és ellátja a 

BEREC költségvetéséhez kapcsolódó, a 

IV. fejezet szerinti egyéb feladatokat; 

Or. fr 

 

Módosítás   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) elfogadja és értékeli az Ügynökség 

előző évre vonatkozó konszolidált éves 

tevékenységi jelentését, valamint a 

jelentést és értékelését minden év július 1-

jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak és a 

Számvevőszéknek. A konszolidált éves 

tevékenységi jelentést nyilvánosságra kell 

hozni; 

c) elfogadja és értékeli az Ügynökség 

előző évre vonatkozó konszolidált éves 

tevékenységi jelentését, valamint a 

jelentést és értékelését minden év július 1-

jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak és a 

Számvevőszéknek. A BEREC éves 

tevékenységi jelentését nyilvános ülésen 

az ügyvezető igazgató ismerteti a 

Parlamenttel és a Tanáccsal. A 
konszolidált éves tevékenységi jelentést 
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nyilvánosságra kell hozni; 

Or. en 

 

Módosítás   315 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – m pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) a 22. cikknek megfelelően kinevezi 

az ügyvezető igazgatót, és az indokolt 

körben meghosszabbítja hivatali idejét, 

vagy felmenti hivatalából; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – m pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) a 22. cikknek megfelelően kinevezi 

az ügyvezető igazgatót, és az indokolt 

körben meghosszabbítja hivatali idejét, 

vagy felmenti hivatalából; 

m) a 22. cikknek megfelelően kinevezi 

a főtitkárt, és az indokolt körben 

meghosszabbítja hivatali idejét, vagy 

felmenti hivatalából; 

Or. fr 

 

Módosítás   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – n pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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n) számvitelért felelős tisztviselőt 

nevez ki a személyzeti szabályzat és az 

egyéb alkalmazottakra vonatkozó 

alkalmazási feltételek szerint, aki feladatai 

ellátásában teljes mértékben független. A 

BEREC kinevezheti a Bizottság 

számvitelért felelős tisztviselőjét a BEREC 

számvitelért felelős tisztviselőjének; 

n) számvitelért felelős tisztviselőt 

nevez ki a személyzeti szabályzat és az 

egyéb alkalmazottakra vonatkozó 

alkalmazási feltételek szerint, aki feladatai 

ellátásában teljes mértékben független. A 

BEREC Hivatal kinevezheti ugyanazt a 

számvitelért felelős tisztviselőt, mint 

valamely másik uniós szerv. A BEREC 

Hivatal megállapodhat a Bizottsággal 

abban is, hogy a Bizottság számvitelért 

felelős tisztviselője látja el a BEREC 

Hivatal számvitelért felelős tisztviselői 

feladatait; 

Or. en 

 

Módosítás   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – o pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o) kinevezi a fellebbezési tanács(ok) 

tagjait; 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás   319 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben rendkívüli körülmények azt 

szükségessé teszik, az igazgatótanács 

határozatban ideiglenesen felfüggesztheti 

a kinevezésre jogosult hatóság 

hatásköreinek az ügyvezető igazgatóra 

történő átruházását és az utóbbi általi 

további átruházását, és azokat maga 

törölve 
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gyakorolhatja, vagy valamelyik tagjára 

vagy a személyzetnek az ügyvezető 

igazgatótól eltérő tagjára ruházhatja. 

Or. en 

 

Módosítás   320 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az elnök és az alelnök hivatali 

ideje négy év, az alelnök e rendelet 

hatálybalépését követő első hivatali 

ciklusának kivételével, amely két év. A 

megbízatás egy alkalommal megújítható. 

(3) Az elnök és az alelnök hivatali 

ideje egy év. 

Or. en 

 

Módosítás   321 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az elnök és az alelnök hivatali 

ideje négy év, az alelnök e rendelet 

hatálybalépését követő első hivatali 

ciklusának kivételével, amely két év. A 

megbízatás egy alkalommal megújítható. 

(3) Az elnök és az alelnök hivatali 

ideje egy év, az alelnök e rendelet 

hatálybalépését követő első hivatali 

ciklusának kivételével, amely hat hónap. 

A megbízatás nem újítható meg azonnal. 

Or. en 

 

Módosítás   322 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az igazgatótanács hatásköreinek 

sérelme nélkül az elnök és az alelnök a 

feladatai teljesítése során függetlenül jár 

el, és utasításokat semmilyen 

intézménytől, kormánytól, nemzeti 

szabályozó hatóságtól, személytől vagy 

szervtől nem fogadhat el. 

Or. en 

 

Módosítás   323 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) Az elnök beszámol az Európai 

Parlamentnek a BEREC tevékenységeiről, 

amikor az erre kéri. 

Or. en 

 

Módosítás   324 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A BEREC ügyvezető igazgatója a 

tanácskozásban szavazati jog nélkül vesz 

részt. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A BEREC ügyvezető igazgatója a 

tanácskozásban szavazati jog nélkül vesz 

részt. 

(2) A BEREC főtitkára a 

tanácskozásban szavazati jog nélkül vesz 

részt. 

Or. fr 

 

Módosítás   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az 5. cikk (1) bekezdése a) és b) 

pontjának, valamint a 22. cikk (8) 

bekezdésének sérelme nélkül az 

igazgatótanács szavazati joggal rendelkező 

tagjainak többségével fogadja el 

határozatait. 

(1) Az 5. cikk (1) bekezdése a) és b) 

pontjának, valamint a 22. cikk (8) 

bekezdésének sérelme nélkül az 

igazgatótanács szavazati joggal rendelkező 

tagjainak kétharmados többségével 

fogadja el határozatait. 

Or. fr 

 

Módosítás   327 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató nem vesz 

részt a szavazásban. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató nem vesz 

részt a szavazásban. 

(4) A főtitkár nem vesz részt a 

szavazásban. 

Or. fr 

 

Módosítás   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató nem vesz 

részt a szavazásban. 

(4) Az igazgató nem vesz részt a 

szavazásban. 

Or. it 

 

Módosítás   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk  

 Függetlenség 

 (1) Az igazgatótanács tagjai a rájuk bízott 

feladatok elvégzése során függetlenül és 

objektív módon, a teljes Unió érdekében, 

nemzeti vagy személyes érdekekre való 

tekintet nélkül járnak el. 
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 (2) A Bizottság vagy a nemzeti szabályozó 

hatóságok jogköreinek sérelme nélkül az 

igazgatótanács tagjai nem kérhetnek vagy 

fogadhatnak el utasításokat uniós 

intézményektől vagy szervektől, bármely 

tagállam kormányától vagy bármely egyéb 

kormányzati vagy magánszervezettől. Az 

igazgatótanács tagjai különösen a rájuk 

bízott feladatokat tisztességtelen politikai 

befolyástól és – személyes 

függetlenségüket érintő – kereskedelmi 

célú beavatkozástól mentesen végzik.  

Or. en 

 

Módosítás   331 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II fejezet – 2 szakasz – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ügyvezető igazgató Intéző Bizottság 

Or. en 

 

Módosítás   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II fejezet – 2 szakasz – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ügyvezető igazgató Főtitkár 

Or. fr 

 

Módosítás   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 



 

PE602.937v01-00 102/151 AM\1122719HU.docx 

HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

II fejezet – 2 szakasz – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ügyvezető igazgató Igazgató 

 (A jelen módosítás az „ügyvezető 

igazgató” kifejezést az „igazgató” 

kifejezéssel helyettesíti a teljes szövegben.) 

Or. it 

 

Módosítás   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgató felelősségi köre A főtitkár felelősségi köre 

Or. fr 

 

Módosítás   335 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgató felelősségi köre Az igazgatási bizottság feladatai 

Or. en 

 

Módosítás   336 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC-et az ügyvezető igazgató 

irányítja. Az ügyvezető igazgató a 

tevékenységéért az igazgatótanácsnak 

tartozik felelősséggel. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   337 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC-et az ügyvezető igazgató 

irányítja. Az ügyvezető igazgató a 

tevékenységéért az igazgatótanácsnak 

tartozik felelősséggel. 

(1) Az ügyvezető igazgató felelős az 

ügynökség irányításáért és segít az 

igazgatótanács munkájának 

előkészítésében. Az ügyvezető igazgató a 

tevékenységéért az igazgatótanácsnak 

tartozik felelősséggel. 

Or. en 

 

Módosítás   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC-et az ügyvezető igazgató 

irányítja. Az ügyvezető igazgató az 
igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel. 

(1) A BEREC igazgatási irányítását a 

főtitkár biztosítja. A főtitkár az 

igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel. 

Or. fr 

 

Módosítás   339 

Edouard Martin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az igazgatási bizottság – 

értelemszerűen – a BEREC Hivatal 

munkáját követi nyomon. Az igazgatási 

bizottság az igazgatótanács útmutatása 

mellett – jelen cikk 5. bekezdésében 

meghatározottak szerint – igazgatási és 

támogatási szolgáltatásokat nyújt a 

BEREC-nek. 

Or. en 

 

Módosítás   340 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és az igazgatótanács 

hatásköreinek sérelme nélkül az ügyvezető 

igazgató a feladatai teljesítése során 

függetlenül jár el, és utasításokat 

semmilyen kormánytól, intézménytől, 

személytől vagy szervtől nem kérhet és 

nem fogadhat el. 

(2) A Bizottság és az igazgatótanács 

hatásköreinek sérelme nélkül az igazgatási 

bizottság és különösen annak vezetője a 

feladatai teljesítése során függetlenül jár el, 

és utasításokat semmilyen kormánytól, 

intézménytől, személytől vagy szervtől 

nem kérhet és nem fogadhat el. 

Or. en 

 

Módosítás   341 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és az igazgatótanács 

hatásköreinek sérelme nélkül az ügyvezető 

(2) A Bizottság és az igazgatótanács 

hatásköreinek sérelme nélkül az ügyvezető 



 

AM\1122719HU.docx 105/151 PE602.937v01-00 

 HU 

igazgató a feladatai teljesítése során 

függetlenül jár el, és utasításokat 

semmilyen kormánytól, intézménytől, 

személytől vagy szervtől nem kérhet és 

nem fogadhat el. 

igazgató a feladatai teljesítése során 

függetlenül jár el, és utasításokat 

semmilyen intézménytől, kormánytól, 

nemzeti szabályozó hatóságtól, személytől 

vagy szervtől nem fogadhat el. 

Or. en 

 

Módosítás   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és az igazgatótanács 

hatásköreinek sérelme nélkül az ügyvezető 

igazgató a feladatai teljesítése során 

függetlenül jár el, és utasításokat 

semmilyen kormánytól, intézménytől, 

személytől vagy szervtől nem kérhet és 

nem fogadhat el. 

(2) Az igazgatótanács hatásköreinek 

sérelme nélkül a főtitkár a feladatai 

teljesítése során függetlenül jár el, és 

utasításokat semmilyen kormánytól, 

intézménytől, személytől vagy szervtől 

nem kérhet és nem fogadhat el. 

Or. fr 

 

Módosítás   343 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató beszámol az 

Európai Parlamentnek a feladatai 

ellátásáról és végrehajtásáról, 

amennyiben erre felkérést kap. A Tanács 

felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy 

számoljon be feladatai ellátásáról. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás   344 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató beszámol az 

Európai Parlamentnek a feladatai 

ellátásáról és végrehajtásáról, amennyiben 

erre felkérést kap. A Tanács felkérheti az 

ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be 

feladatai ellátásáról. 

(3) Az ügyvezető igazgató beszámol az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

BEREC feladatai ellátásáról és 

végrehajtásáról, amikor erre felkérést kap. 

Or. en 

 

Módosítás   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató beszámol az 

Európai Parlamentnek a feladatai 

ellátásáról, amennyiben erre felkérést kap. 

A Tanács felkérheti az ügyvezető 

igazgatót, hogy számoljon be feladatai 

ellátásáról. 

(3) A főtitkár beszámol az Európai 

Parlamentnek a feladatai ellátásáról, 

amennyiben erre felkérést kap. A Tanács 

felkérheti a főtitkárt, hogy számoljon be 

feladatai ellátásáról. 

Or. fr 

 

Módosítás   346 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató a BEREC 

törvényes képviselője. 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató a BEREC 

törvényes képviselője. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató a BEREC 

törvényes képviselője. 

(4) A főtitkár a BEREC törvényes 

képviselője. 

Or. fr 

 

Módosítás   349 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az ügyvezető igazgató a BEREC 

törvényes képviselője. 

(4) Az igazgató a BEREC Hivatal 

törvényes képviselője. 

Or. en 
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Módosítás   350 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A BEREC feladatainak 

végrehajtásáért az ügyvezető igazgató felel. 

Az ügyvezető igazgató felelősségi körébe 

különösen a következők tartoznak: 

(5) A BEREC feladatainak 

végrehajtásáért az ügyvezető igazgató felel 

az igazgatótanács által nyújtott útmutatás 

alapján. Az ügyvezető igazgató felelősségi 

körébe különösen a következők tartoznak: 

Or. en 

 

Módosítás   351 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A BEREC feladatainak 

végrehajtásáért az ügyvezető igazgató felel. 

Az ügyvezető igazgató felelősségi körébe 

különösen a következők tartoznak: 

(5) A BEREC feladatainak 

adminisztratív előkészítéséért és 
végrehajtásáért az igazgatótanács felel. 

Felelősségi körébe különösen a következők 

tartoznak: 

Or. en 

 

Módosítás   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A BEREC feladatainak 

végrehajtásáért az ügyvezető igazgató felel. 

Az ügyvezető igazgató felelősségi körébe 

különösen a következők tartoznak: 

(5) A BEREC feladatainak 

végrehajtásáért a főtitkár felel. A főtitkár 

felelősségi körébe különösen a következők 

tartoznak: 
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Or. fr 

 

Módosítás   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az egységes programozási 

dokumentum elkészítése és annak 

benyújtása az igazgatótanácshoz; 

c) az egységes programozási 

dokumentum elkészítése a nemzeti 

szabályozó hatóságokkal együttműködve 
és annak benyújtása az igazgatótanácshoz; 

Or. fr 

 

Módosítás   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a belső és külső ellenőrzési 

jelentésekből és értékelésekből fakadó 

következtetések, valamint az Európai 

Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett 

vizsgálatok nyomon követésére cselekvési 

terv kidolgozása, valamint az elért 

eredményekről rendszeres jelentéstétel az 

igazgatótanácsnak és évente kétszer a 

Bizottságnak; 

f) a belső és külső ellenőrzési 

jelentésekből és értékelésekből fakadó 

következtetések, valamint az Európai 

Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett 

vizsgálatok nyomon követésére cselekvési 

terv kidolgozása, valamint az elért 

eredményekről rendszeres jelentéstétel az 

igazgatótanácsnak; 

Or. fr 

 

Módosítás   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – f pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a belső és külső ellenőrzési 

jelentésekből és értékelésekből fakadó 

következtetések, valamint az Európai 

Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett 

vizsgálatok nyomon követésére cselekvési 

terv kidolgozása, valamint az elért 

eredményekről rendszeres jelentéstétel az 

igazgatótanácsnak és évente kétszer a 

Bizottságnak; 

f) a belső és külső ellenőrzési 

jelentésekből és értékelésekből fakadó 

következtetések, valamint az Európai 

Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett 

vizsgálatok nyomon követésére cselekvési 

terv kidolgozása, valamint az elért 

eredményekről rendszeres jelentéstétel az 

igazgatótanácsnak és évente egyszer a 

Bizottságnak; 

Or. en 

 

Módosítás   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) az Unió pénzügyi érdekeinek 

védelme csalást, korrupciót és minden más 

jogellenes tevékenységet megelőző 

intézkedések alkalmazásával, hathatós 

ellenőrzésekkel, továbbá szabálytalanságok 

felfedése esetén a jogalap nélkül nyújtott 

összegek visszafizettetésével, illetőleg 

adott esetben hathatós, arányos és kellően 

visszatartó erejű igazgatási és pénzügyi 

szankciók kiszabásával; 

g) a csalást, korrupciót és minden más 

jogellenes tevékenységet megelőző 

intézkedések alkalmazása, hathatós 

ellenőrzések, továbbá szabálytalanságok 

felfedése esetén a jogalap nélkül nyújtott 

összegek visszafizettetése; 

Or. fr 

 

Módosítás   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügyvezető igazgató feladata törölve 
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továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-

e – a BEREC feladatainak hatékony és 

eredményes végrehajtása céljából – egy 

vagy több tagállamban egy vagy több 

személyzetet elhelyezni. A helyi iroda 

létrehozására vonatkozó döntés a 

Bizottság, az igazgatótanács és az érintett 

tagállam(ok) előzetes hozzájárulását 

igényli. A döntésről hozott határozatban 

meg kell határozni az adott helyi iroda 

által ellátandó tevékenységek körét olyan 

módon, hogy megelőzhetők legyenek a 

szükségtelen költségek és a BEREC-en 

belüli igazgatási feladatkörök közötti 

indokolatlan átfedések. 

Or. fr 

 

Módosítás   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügyvezető igazgató feladata 

továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-

e – a BEREC feladatainak hatékony és 

eredményes végrehajtása céljából – egy 

vagy több tagállamban egy vagy több 

személyzetet elhelyezni. A helyi iroda 

létrehozására vonatkozó döntés a 

Bizottság, az igazgatótanács és az érintett 

tagállam(ok) előzetes hozzájárulását 

igényli. A döntésről hozott határozatban 

meg kell határozni az adott helyi iroda 

által ellátandó tevékenységek körét olyan 

módon, hogy megelőzhetők legyenek a 

szükségtelen költségek és a BEREC-en 

belüli igazgatási feladatkörök közötti 

indokolatlan átfedések. 

törölve 

Or. it 
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Módosítás   359 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügyvezető igazgató feladata 

továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-e 

– a BEREC feladatainak hatékony és 

eredményes végrehajtása céljából – egy 

vagy több tagállamban egy vagy több 

személyzetet elhelyezni. A helyi iroda 

létrehozására vonatkozó döntés a 

Bizottság, az igazgatótanács és az érintett 

tagállam(ok) előzetes hozzájárulását 

igényli. A döntésről hozott határozatban 

meg kell határozni az adott helyi iroda által 

ellátandó tevékenységek körét olyan 

módon, hogy megelőzhetők legyenek a 

szükségtelen költségek és a BEREC-en 

belüli igazgatási feladatkörök közötti 

indokolatlan átfedések. 

(6) Az igazgató feladata továbbá annak 

eldöntése, hogy szükséges-e – a BEREC 

Hivatal feladatainak hatékony és 

eredményes végrehajtása céljából – a 

személyzet egy vagy több tagját egy vagy 

több tagállamban elhelyezni. A helyi iroda 

létrehozására vonatkozó döntés az 

igazgatótanács és az érintett tagállam(ok) 

előzetes hozzájárulását igényli. A döntésről 

hozott határozatban meg kell határozni az 

adott helyi iroda által ellátandó 

tevékenységek körét olyan módon, hogy 

megelőzhetők legyenek a szükségtelen 

költségek és a BEREC-en belüli igazgatási 

feladatkörök közötti indokolatlan 

átfedések. Minden ilyen döntés esetében 

előzetesen meg kell vizsgálni, hogy annak 

milyen hatása lesz egy többéves tervben a 

munkaerő-elosztás és a költségvetés 

tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás   360 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az ügyvezető igazgató feladata 

továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-

e – a BEREC feladatainak hatékony és 

eredményes végrehajtása céljából – egy 

vagy több tagállamban egy vagy több 

személyzetet elhelyezni. A helyi iroda 

létrehozására vonatkozó döntés a 

(6) Az igazgatási bizottság feladata 

továbbá az is, hogy javaslatot tegyen egy 

vagy több munkatárs egy vagy több 

tagállamban történő elhelyezésére a 

BEREC feladatainak eredményes és 

hatékony végrehajtása céljából. A helyi 

iroda létrehozására vonatkozó döntés a 
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Bizottság, az igazgatótanács és az érintett 

tagállam(ok) előzetes hozzájárulását 

igényli. A döntésről hozott határozatban 

meg kell határozni az adott helyi iroda által 

ellátandó tevékenységek körét olyan 

módon, hogy megelőzhetők legyenek a 

szükségtelen költségek és a BEREC-en 

belüli igazgatási feladatkörök közötti 

indokolatlan átfedések. 

Bizottság, az igazgatótanács és az érintett 

tagállam(ok) előzetes hozzájárulását 

igényli. A döntésről hozott határozatban 

meg kell határozni az adott helyi iroda által 

ellátandó tevékenységek körét olyan 

módon, hogy megelőzhetők legyenek a 

szükségtelen költségek és a BEREC-en 

belüli igazgatási feladatkörök közötti 

indokolatlan átfedések. 

Or. en 

 

Módosítás   361 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

II fejezet – 3 szakasz – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Munkacsoportok Szakértői munkacsoportok 

Or. en 

 

Módosítás   362 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Indokolt esetben és különösen a 

BEREC munkaprogram végrehajtása 

érdekében az igazgatótanács létrehozhatja 

a szükséges munkacsoportokat. 

(1) Indokolt esetben és különösen a 

BEREC munkaprogram végrehajtása 

érdekében az igazgatótanács létrehozhatja 

a szükséges szakértői munkacsoportokat. 

Or. en 

 

Módosítás   363 

Edouard Martin 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács kijelöli a 

munkacsoportok tagjait, akik lehetnek a 

nemzeti szabályozó hatóságok vagy a 

Bizottság szakértői, a BEREC 

személyzetének tagjai és a BEREC 

munkájában részt vevő harmadik országok 

nemzeti szabályozó hatóságainak 

személyzeti tagjai. 

Az igazgatótanács kijelöli a szakértői 

munkacsoportok tagjait, akik lehetnek a 

nemzeti szabályozó hatóságok vagy a 

Bizottság szakértői, a BEREC 

személyzetének tagjai és a BEREC 

munkájában részt vevő harmadik országok 

nemzeti szabályozó hatóságainak 

személyzeti tagjai. 

Or. en 

 

Módosítás   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács kijelöli a 

munkacsoportok tagjait, akik lehetnek a 

nemzeti szabályozó hatóságok vagy a 

Bizottság szakértői, a BEREC 

személyzetének tagjai és a BEREC 

munkájában részt vevő harmadik országok 

nemzeti szabályozó hatóságainak 

személyzeti tagjai. 

Az igazgatótanács kijelöli a 

munkacsoportok tagjait, akik lehetnek a 

nemzeti szabályozó hatóságok szakértői, a 

BEREC személyzetének tagjai és a 

BEREC munkájában részt vevő harmadik 

országok nemzeti szabályozó hatóságainak 

személyzeti tagjai. 

Or. fr 

 

Módosítás   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának 

harmadik francia bekezdésében említett 

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának 

harmadik francia bekezdésében említett 
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feladatok végrehajtására létrehozott 

munkacsoportok esetén azok tagjait a 

nemzeti szabályozó hatóságok, a Bizottság 

és az ügyvezető igazgató által 

rendelkezésre bocsátott, a képesítéssel 

rendelkező szakértők listáiról lehet 

kijelölni. 

feladatok végrehajtására létrehozott 

munkacsoportok esetén azok tagjait a 

nemzeti szabályozó hatóságok által 

rendelkezésre bocsátott, a képesítéssel 

rendelkező szakértők listáiról lehet 

kijelölni. 

Or. fr 

 

Módosítás   366 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának 

harmadik francia bekezdésében említett 

feladatok végrehajtására létrehozott 

munkacsoportok esetén azok tagjait a 

nemzeti szabályozó hatóságok, a Bizottság 

és az ügyvezető igazgató által 

rendelkezésre bocsátott, a képesítéssel 

rendelkező szakértők listáiról lehet 

kijelölni. 

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának 

harmadik francia bekezdésében említett 

feladatok végrehajtására létrehozott 

munkacsoportok esetén azok tagjait a 

nemzeti szabályozó hatóságok és a 

Bizottság által rendelkezésre bocsátott, a 

képesítéssel rendelkező szakértők listáiról 

lehet kijelölni. 

Or. en 

 

Módosítás   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának 

második francia bekezdésében említett 

feladatok végrehajtására létrehozott 

munkacsoportok esetén azok tagjait a 

nemzeti szabályozó hatóságok és az 

ügyvezető igazgató által rendelkezésre 

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának 

második francia bekezdésében említett 

feladatok végrehajtására létrehozott 

munkacsoportok esetén azok tagjait a 

nemzeti szabályozó hatóságok által 

rendelkezésre bocsátott, a képesítéssel 
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bocsátott, a képesítéssel rendelkező 

szakértők listáiról lehet kijelölni. 

rendelkező szakértők listáiról lehet 

kijelölni. 

Or. fr 

 

Módosítás   368 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának 

második francia bekezdésében említett 

feladatok végrehajtására létrehozott 

munkacsoportok esetén azok tagjait a 

nemzeti szabályozó hatóságok és az 

ügyvezető igazgató által rendelkezésre 

bocsátott, a képesítéssel rendelkező 

szakértők listáiról lehet kijelölni. 

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának 

második francia bekezdésében említett 

feladatok végrehajtására létrehozott 

munkacsoportok esetén azok tagjait a 

nemzeti szabályozó hatóságok által 

rendelkezésre bocsátott, a képesítéssel 

rendelkező szakértők listáiról lehet 

kijelölni. 

Or. en 

 

Módosítás   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A munkacsoportot a BEREC 

személyzetének egyik tagja koordinálja és 

moderálja, akit a belső eljárási szabályzat 

szerint jelölnek ki. 

(3) A munkacsoportot az egyik nemzeti 

szabályozó hatóság egyik tagja koordinálja 

és moderálja, akit a belső eljárási 

szabályzat szerint jelölnek ki. 

Or. fr 

 

Módosítás   370 

Constanze Krehl 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A BEREC támogatást nyújt a 

munkacsoportoknak. 

(5) A BEREC igazgatási és 

tartalommal összefüggő támogatást is 

nyújt a munkacsoportoknak. 

Or. en 

 

Módosítás   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk  törölve 

Fellebbezési tanácsok létrehozása és 

összetétele 

 

(1) A BEREC létrehoz egy fellebbezési 

tanácsot. 

 

(2) Egy fellebbezési tanács egy elnökből és 

két másik tagból áll. A fellebbezési tanács 

minden tagjának van egy póttagja. A tagot 

távollétében a póttag képviseli. 

 

(3) Az elnököt, a többi tagot és a 

póttagokat az igazgatótanács jelöli ki a 

Bizottság által összeállított, szakképzett 

jelöltek jegyzékéből. 

 

(4) A fellebbezési tanács felkérheti az 

igazgatótanácsot további két tag és 

póttagjaik kijelölésére a (3) bekezdésben 

említett jegyzékből, amennyiben úgy véli, 

hogy a fellebbezés jellege ezt megkívánja. 

 

(5) A Bizottság a BEREC javaslata 

alapján és az igazgatótanáccsal folytatott 

konzultációt követően, a 36. cikk (2) 

bekezdésében említett eljárással 

összhangban meghatározza a fellebbezési 

tanács eljárási szabályait. 
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Or. fr 

 

Módosítás   372 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az elnököt, a többi tagot és a 

póttagokat az igazgatótanács jelöli ki a 

Bizottság által összeállított, szakképzett 

jelöltek jegyzékéből. 

(3) Az elnököt, a többi tagot és a 

póttagokat az igazgatótanács jelöli ki az 

igazgatótanács által javasolt, szakképzett 

jelöltek jegyzékéből. 

Or. en 

 

Módosítás   373 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság a BEREC javaslata 

alapján és az igazgatótanáccsal folytatott 

konzultációt követően, a 36. cikk (2) 

bekezdésében említett eljárással 

összhangban meghatározza a fellebbezési 

tanács eljárási szabályait. 

(5) Az igazgatótanács meghatározza a 

fellebbezési tanács eljárási szabályait. 

Or. en 

 

Módosítás   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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12. cikk  törölve 

A fellebbezési tanács tagjai  

(1) A fellebbezési tanács tagjainak és 

póttagjainak hivatali ideje négy év. A 

Bizottság javaslata alapján a hivatali 

idejüket az igazgatótanács egy további 

négy éves időszakkal hosszabbíthatja meg. 

 

(2) A fellebbezési tanács tagjai 

függetlenek, és a BEREC-en belül más 

feladatokat nem végezhetnek. A döntéseik 

meghozatala során semmilyen kormánytól 

vagy más szervtől sem kérhetnek vagy 

fogadhatnak el utasítást. 

 

(3) A fellebbezési tanácsok tagjai nem 

mozdíthatók el hivatali idejük folyamán a 

hivatalukból, illetve nem lehet őket a 

szakképzett jelöltek listájáról törölni, 

kivéve, ha komoly indok áll fenn az 

eltávolításukra, és az igazgatótanács a 

Bizottság javaslata alapján eljárva ilyen 

célú határozatot hoz. 

 

Or. fr 

 

Módosítás   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. cikk  törölve 

Kizárás és kifogásolás  

(1) A fellebbezési tanács tagjai nem 

vehetnek részt a fellebbezési eljárásban, 

ha abban bármilyen személyes 

érdekeltségük van, ha abban azt 

megelőzően az eljárás egyik felének 

képviselőjeként részt vettek, vagy ha részt 

vettek a fellebbezés tárgyát képező 

határozat elfogadásában. 

 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben  
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felsorolt okok egyike vagy bármely más ok 

miatt egy fellebbviteli tanács tagja nem 

kíván részt venni valamely fellebbezési 

eljárásban, a fellebbviteli tanácsot ennek 

megfelelően tájékoztatja. 

(3) A fellebbezési eljárás bármely fele 

kifogást emelhet a fellebbezési tanács 

bármely tagja ellen az (1) bekezdésben 

meghatározott indokok alapján, vagy ha a 

szóban forgó tag kapcsán felmerül a 

részrehajlás gyanúja. Az ilyen kifogásnak 

akkor adható hely, ha a fellebbviteli 

eljárás résztvevője – a kifogás okának 

tudatában – eljárásbeli cselekményt tett. A 

tagok nemzetisége nem képezheti kifogás 

alapját. 

 

(4) A fellebbezési tanács az érintett tag 

részvétele nélkül határoz arról, hogy 

hogyan jár el a (2) és (3) bekezdésben 

meghatározott esetekben. Az ilyen 

határozat meghozatala céljából az érintett 

tagot póttagja helyettesíti a fellebbezési 

tanácsban. 

 

Or. fr 

 

Módosítás   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

14. cikk  törölve 

Fellebbezéssel megtámadható határozatok  

(1) A BEREC határozatai elleni 

fellebbezést a 2. cikk (1) bekezdésének b) 

pontja szerint lehet a fellebbezési tanács 

elé vinni. 

 

Bármely természetes vagy jogi személy, 

köztük a nemzeti szabályozó hatóságok is 

fellebbezhetnek az e bekezdésben említett 

valamely határozat ellen, amelyet az adott 
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személynek címeztek, vagy olyan 

határozat ellen, amely határozatot ugyan 

egy másik személynek címeztek, de az 

közvetlen és egyedi aggályra ad okot az 

adott személy esetében. 

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően 

beadott fellebbezésnek nincsen 

felfüggesztő hatálya. A fellebbezési tanács 

azonban felfüggesztheti annak a 

határozatnak az alkalmazását, amely ellen 

a fellebbezést benyújtották. 

 

Or. fr 

 

Módosítás   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III fejezet – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A KÖLTSÉGVETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA 

ÉS SZERKEZETE 

A BEREC HIVATAL 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS SZERKEZETE 

Or. en 

 

Módosítás   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgató az 1271/2013/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági 

rendelet 32. cikkével összhangban a 

Bizottság iránymutatásait38 is figyelembe 

véve minden évben elkészíti az éves és a 

többéves programozást tartalmazó 

programozási dokumentumtervezetet 

A főtitkár minden évben elkészíti az éves 

és a többéves programozást tartalmazó 

programozási dokumentumtervezetet 

(„egységes programozási dokumentum”). 
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(„egységes programozási dokumentum”). 

_________________  

38 A Bizottság közleménye a decentralizált 

ügynökségek programozási 

dokumentumára vonatkozó 

iránymutatásokról és sablon a 

decentralizált ügynökségek konszolidált 

éves tevékenységi jelentéséhez (C(2014) 

9641). 

 

Or. fr 

 

Módosítás   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács ezt követően a Bizottság 

véleményének figyelembe vételével 
elfogadja az egységes programozási 

dokumentumot. A dokumentumot, 

valamint annak minden későbbi aktualizált 

változatát továbbítja az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

Az igazgatótanács ezt követően elfogadja 

az egységes programozási dokumentumot. 

A dokumentumot, valamint annak minden 

későbbi aktualizált változatát továbbítja az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak. 

Or. fr 

 

Módosítás   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az éves munkaprogramban a 

részletes célkitűzéseket és az elvárt 

eredményeket, valamint a kapcsolódó 

teljesítménymutatókat kell meghatározni. 

(2) Az éves munkaprogramban a 

részletes célkitűzéseket és az elvárt 

eredményeket, valamint a kapcsolódó 

teljesítménymutatókat kell meghatározni. 
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Emellett – a tevékenységalapú 

költségvetés-tervezés és irányítás elveivel 

összhangban – ismertetni kell benne a 

finanszírozandó fellépéseket, és meg kell 

jelölni az egyes fellépésekhez rendelt 

pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves 

munkaprogramnak összhangban kell állnia 

az (4) bekezdésben említett többéves 

munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie 

kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest 

mely megbízatások és feladatok újak, 

változtak vagy szűntek meg. 

Emellett – a tevékenységalapú 

költségvetés-tervezés és irányítás elveivel 

összhangban – ismertetni kell benne a 

finanszírozandó fellépéseket, és meg kell 

jelölni az egyes fellépésekhez rendelt 

pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves 

munkaprogramnak összhangban kell állnia 

a BEREC 2e. cikk (5) bekezdésében 

említett éves munkaprogramjával és a (4) 

bekezdésben említett többéves 

munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie 

kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest 

mely megbízatások és feladatok újak, 

változtak vagy szűntek meg. Minden 

további feladat értékelésére a 

rendelkezésre álló erőforrások tükrében 

kerül sor. 

Or. en 

 

Módosítás   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügyvezető igazgató minden 

évben elkészíti a BEREC következő 

pénzügyi évre vonatkozó, bevételeket és 

kiadásokat tartalmazó előzetes előirányzat-

tervezetét, ideértve a létszámtervet, és 

megküldi azt az igazgatótanácsnak. 

(1) Az igazgató minden évben elkészíti 

a BEREC Hivatal következő pénzügyi évre 

vonatkozó, bevételeket és kiadásokat 

tartalmazó előirányzat-tervezetét, ideértve 

a létszámtervet, és megküldi azt az 

igazgatótanácsnak. 

Or. en 

 

Módosítás   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az igazgatótanács e költségvetési 

tervezet alapján elfogadja a BEREC 

következő pénzügyi évre vonatkozó, 

bevételeket és kiadásokat tartalmazó 

ideiglenes költségvetési tervezetét. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A BEREC következő pénzügyi évre 

szóló bevételi és kiadási előirányzat-

tervezetét az ügyvezető igazgatónak 

minden évben január 31-ig meg kell 

küldenie a Bizottságnak. A BEREC 

bevételi és kiadási előirányzat-tervezetében 

foglalt információknak és a 15. cikk (1) 

bekezdésében említett egységes 

programozási dokumentum tervezetében 

foglaltaknak összhangban kell lenniük. 

(3) A BEREC következő pénzügyi évre 

szóló bevételi és kiadási előirányzat-

tervezetét a főtitkárnak minden évben 

január 31-ig meg kell küldenie az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak. A BEREC 

bevételi és kiadási előirányzat-tervezetében 

foglalt információknak és a 15. cikk (1) 

bekezdésében említett egységes 

programozási dokumentum tervezetében 

foglaltaknak összhangban kell lenniük. 

Or. fr 

 

Módosítás   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság az előirányzat-

tervezetet az Európai Unió általános 

költségvetésének tervezetével együtt 

megküldi a költségvetési hatóságnak. 

(4) A Tanács az előirányzat-tervezetet 

az Európai Unió általános költségvetésének 

tervezetével együtt megküldi a 

költségvetési hatóságnak. 
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Or. fr 

 

Módosítás   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC költségvetését az 

ügyvezető igazgató hajtja végre. 

(1) A BEREC költségvetését a főtitkár 

hajtja végre. 

Or. fr 

 

Módosítás   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az ügyvezető igazgató minden 

évben megküldi a költségvetési hatóságnak 

az értékelési eljárások megállapításai 

szempontjából jelentős összes információt. 

(2) A főtitkár minden évben megküldi 

a költségvetési hatóságnak az értékelési 

eljárások megállapításai szempontjából 

jelentős összes információt. 

Or. fr 

 

Módosítás   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A BEREC előzetes beszámolójára 

vonatkozóan tett észrevételek 

Számvevőszék általi kézhezvételét 

követően a számvitelért felelős tisztviselő 

saját hatáskörben elkészíti a BEREC 

(3) A BEREC előzetes beszámolójára 

vonatkozóan tett észrevételek 

Számvevőszék általi kézhezvételét 

követően a számvitelért felelős tisztviselő 

saját hatáskörben elkészíti a BEREC 
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végleges beszámolóját. Az ügyvezető 

igazgató a végleges beszámolót 

véleményezésre benyújtja az 

igazgatótanácsnak. 

végleges beszámolóját. A főtitkár a 

végleges beszámolót véleményezésre 

benyújtja az igazgatótanácsnak. 

Or. fr 

 

Módosítás   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az ügyvezető igazgató a végleges 

beszámolót minden pénzügyi évet 

követően július 1-jéig az igazgatótanács 

véleményével együtt megküldi az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak 

és a Számvevőszéknek. 

(5) A főtitkár a végleges beszámolót 

minden pénzügyi évet követően július 1-

jéig az igazgatótanács véleményével együtt 

megküldi az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak és a 

Számvevőszéknek. 

Or. fr 

 

Módosítás   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az ügyvezető igazgató szeptember 

30-ig válaszol a Számvevőszéknek az 

általa tett észrevételekre. Az ügyvezető 

igazgató ezt a választ az igazgatótanácsnak 

is megküldi. 

(7) A főtitkár szeptember 30-ig 

válaszol a Számvevőszéknek az általa tett 

észrevételekre. A főtitkár ezt a választ az 

igazgatótanácsnak is megküldi. 

Or. fr 

 

Módosítás   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 8 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A költségvetési rendelet39 165. 

cikke (3) bekezdésének megfelelően az 

ügyvezető igazgató az Európai Parlament 

részére, annak kérésére megküld minden 

olyan információt, amely az adott pénzügyi 

évre vonatkozó mentesítési eljárás 

zavartalan lebonyolításához szükséges. 

(8) A költségvetési rendelet39 165. 

cikke (3) bekezdésének megfelelően a 

főtitkár az Európai Parlament részére, 

annak kérésére megküld minden olyan 

információt, amely az adott pénzügyi évre 

vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan 

lebonyolításához szükséges. 

_________________ _________________ 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 

2012.10.26.). 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 

2012.10.26.). 

Or. fr 

 

Módosítás   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A BEREC-re vonatkozó pénzügyi 

szabályokat a Bizottsággal folytatott 

konzultációt követően az igazgatótanács 

fogadja el. E szabályok csak akkor és 

annyiban térhetnek el az 1271/2013/EU 

rendelettől, ha és amennyiben az eltérést a 

BEREC működése kifejezetten 

szükségessé teszi, és az eltéréshez a 

Bizottság előzetesen hozzájárulását adta. 

A BEREC-re vonatkozó pénzügyi 

szabályokat az igazgatótanács fogadja el. 

Or. fr 
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Módosítás   392 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

22. cikk  törölve 

Az ügyvezető igazgató kinevezése  

(1) Az ügyvezető igazgató az egyéb 

alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 

feltételek 2. cikkének a) pontja értelmében 

a BEREC ideiglenes alkalmazottjaként 

tevékenykedik. 

 

(2) Az ügyvezető igazgatót nyílt és 

átlátható kiválasztási eljárást követően az 

igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által 

javasolt jelöltek listájáról. 

 

Az ügyvezető igazgató szerződésének 

megkötése céljából a BEREC-et az 

igazgatótanács elnöke képviseli. 

 

Kinevezése előtt az igazgatótanács által 

kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 

nyilatkozatot az Európai Parlament 

illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 

annak tagjai által feltett kérdésekre. 

 

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt 

év. Ezen időszak végéig a Bizottság 

értékelést készít, amelyben figyelembe 

veszi az ügyvezető igazgató 

teljesítményének értékelését, valamint a 

BEREC előtt álló jövőbeni feladatokat és 

kihívásokat. 

 

(4) Az igazgatótanács a (3) bekezdésben 

említett felmérést figyelembe vevő 

bizottsági javaslat alapján eljárva az 

ügyvezető igazgató hivatali idejét egy 

alkalommal, legfeljebb öt évre 

meghosszabbíthatja. 

 

(5) Amennyiben az igazgatótanács meg 

kívánja hosszabbítani az ügyvezető 

igazgató megbízatását, erről tájékoztatja 

az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 

hónappal e meghosszabbítás előtt az 

 



 

AM\1122719HU.docx 129/151 PE602.937v01-00 

 HU 

ügyvezető igazgató felkérhető arra, hogy 

az Európai Parlament illetékes bizottsága 

előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a 

tagok kérdéseire. 

(6) Az az ügyvezető igazgató, akinek 

hivatali ideje meghosszabbításra került, a 

teljes időszak leteltekor nem vehet részt az 

azonos álláshelyre vonatkozó újabb 

kiválasztási eljárásokban. 

 

(7) Az ügyvezető igazgató kizárólag az 

igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata 

alapján meghozott határozatával hívható 

vissza hivatalából. 

 

(8) Az igazgatótanács az ügyvezető 

igazgató kinevezéséről, hivatali idejének 

meghosszabbításáról és felmentéséről a 

szavazásra jogosult tagok kétharmadának 

szavazatával dönt. 

 

Or. en 

 

Módosítás   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az ügyvezető igazgató az egyéb 

alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 

feltételek 2. cikkének a) pontja értelmében 

a BEREC ideiglenes alkalmazottjaként 

tevékenykedik. 

(1) A főtitkár az egyéb alkalmazottakra 

vonatkozó alkalmazási feltételek 2. 

cikkének a) pontja értelmében a BEREC 

ideiglenes alkalmazottjaként 

tevékenykedik. 

Or. fr 

 

Módosítás   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható 

kiválasztási eljárást követően az 

igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által 

javasolt jelöltek listájáról. 

A főtitkárt nyílt és átlátható kiválasztási 

eljárást követően az igazgatótanács nevezi 

ki az egyhangúan eljáró Tanács által 

javasolt jelöltek listájáról. 

Or. fr 

 

Módosítás   395 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható 

kiválasztási eljárást követően az 

igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által 

javasolt jelöltek listájáról. 

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható 

kiválasztási eljárást követően az 

igazgatótanács nevezi ki az elnök által 

javasolt jelöltek listájáról. 

Or. en 

 

Módosítás   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ügyvezető igazgató szerződésének 

megkötése céljából a BEREC-et az 

igazgatótanács elnöke képviseli. 

A főtitkár szerződésének megkötése 

céljából a BEREC-et az igazgatótanács 

elnöke képviseli. 

Or. fr 

 

Módosítás   397 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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22 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Kinevezése előtt az igazgatótanács által 

kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 

nyilatkozatot az Európai Parlament 

illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 

annak tagjai által feltett kérdésekre. 

Kinevezése előtt az igazgatótanács által 

kiválasztott jelölt nyilatkozatot tesz az 

Európai Parlament illetékes bizottsága 

előtt, és válaszol az annak tagjai által feltett 

kérdésekre. 

Or. en 

 

Módosítás   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali 

ideje öt év. Ezen időszak végéig a 

Bizottság értékelést készít, amelyben 

figyelembe veszi az ügyvezető igazgató 

teljesítményének értékelését, valamint a 

BEREC előtt álló jövőbeni feladatokat és 

kihívásokat. 

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali 

ideje öt év. Ezen időszak végéig az 

igazgatótanács értékelést készít a főtitkár 

teljesítményéről. Az értékelést meg kell 

küldeni a Tanácsnak és az Európai 

Parlamentnek. 

Or. fr 

 

Módosítás   399 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali 

ideje öt év. Ezen időszak végéig a 

Bizottság értékelést készít, amelyben 

figyelembe veszi az ügyvezető igazgató 

teljesítményének értékelését, valamint a 

BEREC előtt álló jövőbeni feladatokat és 

(3) Az ügyvezető igazgató hivatali 

ideje öt év. Ezen időszak végéig az elnök 

értékelést készít, amelyben figyelembe 

veszi az ügyvezető igazgató 

teljesítményének értékelését, valamint a 

BEREC előtt álló jövőbeni feladatokat és 
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kihívásokat. kihívásokat. 

Or. en 

 

Módosítás   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az igazgatótanács a (3) 

bekezdésben említett felmérést figyelembe 

vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az 

ügyvezető igazgató hivatali idejét egy 

alkalommal, legfeljebb öt évre 

meghosszabbíthatja. 

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 

véleményét követően az igazgatótanács a 

(3) bekezdésben említett felmérést 

figyelembe véve a főtitkár hivatali idejét 

egy alkalommal, legfeljebb öt évre 

meghosszabbíthatja. 

Or. fr 

 

Módosítás   401 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az igazgatótanács a (3) 

bekezdésben említett felmérést figyelembe 

vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az 

ügyvezető igazgató hivatali idejét egy 

alkalommal, legfeljebb öt évre 

meghosszabbíthatja. 

(4) Az igazgatótanács a (3) 

bekezdésben említett felmérést figyelembe 

vevő, az elnök által tett javaslat alapján 

eljárva az ügyvezető igazgató hivatali 

idejét egy alkalommal, legfeljebb öt évre 

meghosszabbíthatja. 

Or. en 

 

Módosítás   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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22 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben az igazgatótanács 

meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető 

igazgató megbízatását, erről tájékoztatja 

az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy 

hónappal e meghosszabbítás előtt az 

ügyvezető igazgató felkérhető arra, hogy az 

Európai Parlament illetékes bizottsága előtt 

nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a tagok 

kérdéseire. 

(5) A (3) bekezdésben említett 

értékelés kézhezvételétől számított két 

hónap áll az Európai Parlament és a 

Tanács rendelkezésére ahhoz, hogy 

véleményt nyilvánítsanak. Ez a véleményt 

alapértelmezésben kedvezőnek kell 

tekinteni. A főtitkár felkérhető arra, hogy 

az Európai Parlament illetékes bizottsága 

előtt nyilatkozatot tegyen, és e határidőn 

belül válaszoljon a tagok kérdéseire. 

Or. fr 

 

Módosítás   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az az ügyvezető igazgató, akinek 

hivatali idejét meghosszabbították, 

megbízatása teljes időtartamának lejártával 

nem vehet részt az ugyanezen tisztség 

betöltésére irányuló újabb kiválasztási 

eljárásban. 

(6) Az a főtitkár, akinek hivatali idejét 

meghosszabbították, megbízatása teljes 

időtartamának lejártával nem vehet részt az 

ugyanezen tisztség betöltésére irányuló 

újabb kiválasztási eljárásban. 

Or. fr 

 

Módosítás   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az ügyvezető igazgató kizárólag az 

igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata 

alapján meghozott határozatával hívható 

(7) A főtitkár kizárólag az 

igazgatótanácsnak a Tanács vagy az 

Európai Parlament javaslata alapján 
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vissza hivatalából. meghozott határozatával hívható vissza 

hivatalából. 

Or. fr 

 

Módosítás   405 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az ügyvezető igazgató kizárólag az 

igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata 

alapján meghozott határozatával hívható 

vissza hivatalából. 

(7) Az ügyvezető igazgató az 

igazgatótanács határozatával hívható 

vissza hivatalából. 

Or. en 

 

Módosítás   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 8 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az igazgatótanács az ügyvezető 

igazgató kinevezéséről, hivatali idejének 

meghosszabbításáról és felmentéséről a 

szavazásra jogosult tagok kétharmadának 

szavazatával dönt. 

(8) Az igazgatótanács a főtitkár 

kinevezéséről, hivatali idejének 

meghosszabbításáról és felmentéséről a 

szavazásra jogosult tagok egyhangú 

szavazatával dönt. 

Or. fr 

 

Módosítás   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC az Unió szerve. Jogi 

személyiséggel rendelkezik. 

törölve 

Or. it 

Módosítás   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC az Unió szerve. Jogi 

személyiséggel rendelkezik. 

(1) A BEREC Hivatal az Unió 

hivatalos szerve. Jogi személyiséggel 

rendelkezik. 

Or. en 

 

Módosítás   409 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A BEREC-et az ügyvezető igazgató 

képviseli. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   410 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A BEREC-et az ügyvezető 

igazgató képviseli. 

(3) A BEREC jogi képviselője az 

ügyvezető igazgató. 
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Or. en 

 

Módosítás   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A BEREC-et az ügyvezető igazgató 

képviseli. 

(3) A BEREC-et a főtitkár képviseli. 

Or. fr 

 

Módosítás   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E célból a BEREC – a Bizottság előzetes 

jóváhagyása mellett – 
munkamegállapodásokat köt. Ezek a 

megállapodások nem keletkeztethetnek 

jogi kötelezettséget az Unióval és 

tagállamaival szemben. 

E célból a BEREC 

munkamegállapodásokat köt. Ezek a 

megállapodások nem keletkeztethetnek 

jogi kötelezettséget az Unióval és 

tagállamaival szemben. 

Or. fr 

 

Módosítás   413 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A BEREC nyitott azon harmadik országok 

elektronikus hírközlés területén illetékes 

szabályozó hatóságainak részvételére, 

A BEREC és a BEREC Hivatal nyitott 

azon harmadik országok elektronikus 

hírközlés területén illetékes szabályozó 
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amelyek e célból megállapodást kötöttek az 

Unióval. 

hatóságainak részvételére, amelyek e 

célból megállapodást kötöttek az Unióval. 

Or. en 

 

Módosítás   414 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megkötött megállapodások vonatkozó 

rendelkezései különösen az érintett 

harmadik országok szabályozó 

hatóságainak a BEREC munkájában 

történő részvétele természetét, mértékét és 

módját határozzák meg, beleértve azon 

rendelkezéseket is, melyek a BEREC 

kezdeményezéseiben való részvételt, a 

pénzügyi hozzájárulásokat és a 

személyzetet érintik. A személyzeti 

kérdéseket illetően ezeknek a 

rendelkezéseknek minden esetben meg kell 

felelniük a személyzeti szabályzatnak. 

A megkötött megállapodások vonatkozó 

rendelkezései különösen az érintett 

harmadik országok szabályozó 

hatóságainak a BEREC és a BEREC 

Hivatal munkájában történő részvétele 

természetét, mértékét és módját határozzák 

meg, beleértve a harmadik országoknak a 

szabályozók tanácsában, az 

igazgatótanácsban és mind a BEREC, 

mind a BEREC Hivatal egyéb 

szervezeteiben való képviseletét, valamint 
azon rendelkezéseket is, melyek a BEREC 

Hivatal kezdeményezéseiben való 

részvételt, a pénzügyi hozzájárulásokat és a 

személyzetet érintik. A személyzeti 

kérdéseket illetően ezeknek a 

rendelkezéseknek minden esetben meg kell 

felelniük a személyzeti szabályzatnak. 

Or. en 

 

Módosítás   415 

Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 27a. cikk  
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 Átláthatóság és tájékoztatás 

 (1) A BEREC és a BEREC Hivatal 

tevékenységeit nagyfokú átláthatóság 

mellett folytatja. A BEREC és a BEREC 

Hivatal gondoskodik arról, hogy a 

nyilvánosság és bármely érdekelt fél 

tárgyilagos, megbízható és könnyen 

hozzáférhető tájékoztatást kapjon, 

különösen feladataikkal és munkájuk 

eredményeivel kapcsolatban. 

 (2) A BEREC Hivatal támogatásával a 

BEREC – hatáskörén belül – saját 

kezdeményezésére kommunikációs 

tevékenységeket folytathat. Az erőforrások 

kommunikációs tevékenységekhez való 

hozzárendelése a BEREC Hivatal 

költségvetésén belül nem befolyásolhatja 

hátrányosan a 2. cikkben említett 

feladatok eredményes végrehajtását. 

 A kommunikációs tevékenységeket az 

igazgatótanács által elfogadott vonatkozó 

kommunikációs és terjesztési tervekkel 

összhangban kell végezni. 

Or. en 

Indokolás 

(Lásd a 27. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosítást. A Bizottság által javasolt szöveg apró 

módosítása.) 

 

Módosítás   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az igazgatótanács tagjai, az 

ügyvezető igazgató, a fellebbezési tanács 

tagjai, a kirendelt nemzeti szakértők, a 

nem a BEREC alkalmazásában álló egyéb 

személyek, valamint a munkacsoportokban 

részt vevő szakértők betartják a Szerződés 

(2) Az igazgatótanács tagjai, a főtitkár, 

a kirendelt nemzeti szakértők, a nem a 

BEREC alkalmazásában álló egyéb 

személyek, valamint a munkacsoportokban 

részt vevő szakértők betartják a Szerződés 

339. cikke szerinti titoktartási 



 

AM\1122719HU.docx 139/151 PE602.937v01-00 

 HU 

339. cikke szerinti titoktartási 

követelményeket, még a feladataik 

megszűnését követően is. 

követelményeket, még a feladataik 

megszűnését követően is. 

Or. fr 

 

Módosítás   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az információ nem elérhető, 

vagy azt a nemzeti szabályozó hatóságok 

nem teszik határidőre elérhetővé, vagy 

olyan helyzetekben, amikor a BEREC 

általi közvetlen kérés hatékonyabbnak és 

kevésbé terhesnek bizonyul, a BEREC a 

kellően igazolt és indokolt kérését 

címezheti más hatóságoknak vagy 

közvetlenül az elektromos hírközlő 

hálózatokat, szolgáltatásokat és 

kapcsolódó létesítményeket biztosító 

vonatkozó vállalkozásoknak. 

Amennyiben az információ nem elérhető, 

vagy azt a nemzeti szabályozó hatóságok 

nem teszik határidőre elérhetővé, vagy 

olyan helyzetekben, amikor a BEREC 

általi közvetlen kérés hatékonyabbnak és 

kevésbé terhesnek bizonyul, a BEREC a 

kellően igazolt és indokolt kérését 

címezheti más hatóságoknak az érintett 

ország nemzeti szabályozó hatóságának 

előzetes hozzájárulásával. 

Or. fr 

 

Módosítás   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A BEREC tájékoztatja az illetékes nemzeti 

szabályozó hatóságokat az e bekezdéssel 

összhangban tett kérésekről. 

törölve 

Or. fr 
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Módosítás   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A BEREC információs és 

kommunikációs rendszert hoz létre és 

működtet, amelynek legalább az alábbi 

egyablakos ügyintézési lehetőségeket kell 

magában foglalnia: 

 a) egypontos adatbeviteli rendszer, 

amelyen keresztül az általános 

engedélyezési kötelezettség alá eső 

vállalkozások benyújthatják kérelmüket; 

 b) közös információmegosztó platform, 

amely a BEREC, a Bizottság és a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítja 

az uniós jogszabályok közös 

végrehajtásához szükséges információkat; 

 c) korai figyelmeztető rendszer, amely 

időben képes meghatározni, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságok által hozott 

határozatokat össze kell-e hangolni. 

 Az igazgatótanács műszaki és 

funkcionális leírásokat, valamint az e 

rendszer létrehozására vonatkozó tervet 

fogad el. A rendszer kidolgozását a 

szellemi tulajdonjogoknak és a titoktartás 

előírt szintjének a sérelme nélkül végzik. 

 Ezen információs és kommunikációs 

rendszereket legkésőbb egy évvel e 

rendelet hatálybalépését követően helyezik 

üzembe. 

Or. en 

 

Módosítás   420 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 a cikk (új) 



 

AM\1122719HU.docx 141/151 PE602.937v01-00 

 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 30a. cikk  

 Együttműködési mechanizmus 

 (1) A nemzeti szabályozó hatóságok 

egymással szoros együttműködést 

folytatva alkalmazzák az irányelv és a 

2015/2120/EU rendelet határon átnyúló 

elemeit.  

 (2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

megfelelő időben megosztják az irányelv 

határon átnyúló elemeinek és a 

2015/2120/EU rendelet 3–5. cikkében 

meghatározott szabályoknak a 

végrehajtásával kapcsolatos 

információkat. 

 (3) Ebből a célból a fenti területekkel 

kapcsolatban hivatalos álláspontot kiadni 

készülő nemzeti szabályozó hatóságok 

álláspontjuk kiadása előtt megfelelő 

időben értesítik erről a BEREC-et. 

Összefoglalót készítenek az esetről a 

BEREC számára és – amennyire az adott 

időpontban lehetséges – felsorolják a 

szabályozói lehetőségeket. 

 (4) Ennek alapján a BEREC biztosítja, 

hogy az ugyanazon típusú eljárást követő 

nemzeti szabályozó hatóságok egymással 

szorosan együttműködve végzik 

feladataikat. A BEREC Hivatal minden 

szükséges segítséget megad az 

együttműködés előmozdításához. 

 (5) A nemzeti szabályozó hatóságok 

egymással és a Bizottsággal is 

megoszthatják azon ügy értékeléséhez 

szükséges információkat, amellyel a (2) 

bekezdésben említett hatály szerint 

foglalkoznak. 

Or. en 

 

Módosítás   421 
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Evžen Tošenovský 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető 

igazgató és a tagállamok által ideiglenesen 

kirendelt tisztviselők, valamint a BEREC 

alkalmazásában nem álló személyzet 

mindegyike kötelezettségvállalási 

nyilatkozatot tesz, továbbá nyilatkozik 

arról, hogy van-e olyan közvetlen vagy 

közvetett érdeke, amelyről feltehető, hogy 

függetlenségét befolyásolhatja. 

Az igazgatótanács tagjai, a póttagok és 

megfigyelők, a szabályozók tanácsa, az 

igazgató és a tagállamok által ideiglenesen 

kirendelt tisztviselők, valamint a BEREC 

Hivatal alkalmazásában nem álló 

személyzet mindegyike éves 

kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz, 

továbbá nyilatkozik arról, hogy van-e 

olyan közvetlen vagy közvetett érdeke, 

amelyről feltehető, hogy függetlenségét 

befolyásolhatja. 

Or. en 

 

Módosítás   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető 

igazgató és a tagállamok által ideiglenesen 

kirendelt tisztviselők, valamint a BEREC 

alkalmazásában nem álló személyzet 

mindegyike kötelezettségvállalási 

nyilatkozatot tesz, továbbá nyilatkozik 

arról, hogy van-e olyan közvetlen vagy 

közvetett érdeke, amelyről feltehető, hogy 

függetlenségét befolyásolhatja. 

Az igazgatótanácsnak és a szabályozók 

tanácsának a tagjai és póttagjai, az 

igazgató és a tagállamok által ideiglenesen 

kirendelt tisztviselők, valamint a BEREC 

Hivatal alkalmazásában nem álló 

személyzet mindegyike 

kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz, 

továbbá nyilatkozik arról, hogy van-e 

olyan közvetlen vagy közvetett érdeke, 

amelyről feltehető, hogy függetlenségét 

befolyásolhatja. 

Or. en 

 

Módosítás   423 
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Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető 

igazgató és a tagállamok által ideiglenesen 

kirendelt tisztviselők, valamint a BEREC 

alkalmazásában nem álló személyzet 

mindegyike kötelezettségvállalási 

nyilatkozatot tesz, továbbá nyilatkozik 

arról, hogy van-e olyan közvetlen vagy 

közvetett érdeke, amelyről feltehető, hogy 

függetlenségét befolyásolhatja. 

Az igazgatótanács tagjai, a főtitkár és a 

tagállamok által ideiglenesen kirendelt 

tisztviselők, valamint a BEREC 

alkalmazásában nem álló személyzet 

mindegyike kötelezettségvállalási 

nyilatkozatot tesz, továbbá nyilatkozik 

arról, hogy van-e olyan közvetlen vagy 

közvetett érdeke, amelyről feltehető, hogy 

függetlenségét befolyásolhatja. 

Or. fr 

 

Módosítás   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nyilatkozatnak pontosnak és teljes 

körűnek kell lennie, azt évente írásban kell 

megtenni, és – amikor szükséges – 

naprakésszé kell tenni. Az igazgatótanács 

tagjai és az ügyvezető igazgató által tett 

nyilatkozatokat nyilvánossá kell tenni. 

A nyilatkozatnak pontosnak és teljes 

körűnek kell lennie, azt évente írásban kell 

megtenni, és – amikor szükséges – 

naprakésszé kell tenni. Az igazgatótanács 

tagjai és a főtitkár által tett nyilatkozatokat 

nyilvánossá kell tenni. 

Or. fr 

 

Módosítás   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az igazgatótanács tagjai, az (2) Az igazgatótanácsnak és a 
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ügyvezető igazgató, az eseti 

munkacsoportok munkájában részt vevő 

külső szakértők, valamint a BEREC 

alkalmazásában nem álló személyzet 

tagjainak mindegyike legkésőbb az adott 

ülés kezdetén pontosan és teljeskörűen 

nyilatkozik az egyes napirendi pontokkal 

kapcsolatos minden olyan érdekéről, 

amelyről feltehető, hogy függetlenségét 

befolyásolhatja, valamint tartózkodik a 

kérdéses napirendi pontok megvitatásában 

való részvételtől és az azokról való 

szavazástól. 

szabályozók tanácsának a tagjai és 

póttagjai, az igazgató, az eseti 

munkacsoportok munkájában részt vevő 

külső szakértők, valamint a BEREC 

Hivatal alkalmazásában nem álló 

személyzet tagjainak mindegyike 

legkésőbb az adott ülés kezdetén pontosan 

és teljes körűen nyilatkozik az egyes 

napirendi pontokkal kapcsolatos minden 

olyan érdekéről, amelyről feltehető, hogy 

függetlenségét befolyásolhatja, valamint 

tartózkodik a kérdéses napirendi pontok 

megvitatásában való részvételtől és az 

azokról való szavazástól. 

Or. en 

 

Módosítás   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az igazgatótanács tagjai, az 

ügyvezető igazgató, az eseti 

munkacsoportok munkájában részt vevő 

külső szakértők, valamint a BEREC 

alkalmazásában nem álló személyzet 

tagjainak mindegyike legkésőbb az adott 

ülés kezdetén pontosan és teljeskörűen 

nyilatkozik az egyes napirendi pontokkal 

kapcsolatos minden olyan érdekéről, 

amelyről feltehető, hogy függetlenségét 

befolyásolhatja, valamint tartózkodik a 

kérdéses napirendi pontok megvitatásában 

való részvételtől és az azokról való 

szavazástól. 

(2) Az igazgatótanács tagjai, a főtitkár, 

az eseti munkacsoportok munkájában részt 

vevő külső szakértők, valamint a BEREC 

alkalmazásában nem álló személyzet 

tagjainak mindegyike legkésőbb az adott 

ülés kezdetén pontosan és teljes körűen 

nyilatkozik az egyes napirendi pontokkal 

kapcsolatos minden olyan érdekéről, 

amelyről feltehető, hogy függetlenségét 

befolyásolhatja, valamint tartózkodik a 

kérdéses napirendi pontok megvitatásában 

való részvételtől és az azokról való 

szavazástól. 

Or. fr 

 

Módosítás   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

36. cikk  törölve 

Bizottság  

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 

segíti (hírközlési bizottság). Ez a bizottság 

a 182/2011/EU rendelet értelmében vett 

bizottságnak minősül. 

 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 

a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 

alkalmazni. 

 

(3) Amennyiben a bizottság véleményét 

írásbeli eljárás útján alakítja ki, az 

írásbeli eljárást kizárólag akkor zárják le 

eredmény nélkül, ha a vélemény 

kialakítására megállapított határidőn 

belül a bizottság elnöke így dönt. 

 

Or. fr 

 

Módosítás   428 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 

segíti (hírközlési bizottság). Ez a bizottság 

a 182/2011/EU rendelet értelmében vett 

bizottságnak minősül. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   429 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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36 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. 

cikkét kell alkalmazni. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   430 

Constanze Krehl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a bizottság 

véleményét írásbeli eljárás útján alakítja 

ki, az írásbeli eljárást kizárólag akkor 

zárják le eredmény nélkül, ha a vélemény 

kialakítására megállapított határidőn 

belül a bizottság elnöke így dönt. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC fogadó tagállambeli 

elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, 

a fogadó tagállam által rendelkezésre 

bocsátandó létesítményekre, továbbá 

ügyvezető igazgatójára, az igazgatótanács 

tagjaira, valamint a BEREC személyi 

állományára és családtagjaikra a fogadó 

tagállamban alkalmazandó konkrét 

szabályokat a BEREC és a székhely 

szerinti tagállam által – az igazgatótanács 

(1) A BEREC Hivatal fogadó 

tagállambeli elhelyezéséhez szükséges 

rendelkezéseket, a fogadó tagállam által 

rendelkezésre bocsátandó létesítményekre, 

továbbá igazgatójára, az igazgatótanács 

tagjaira, valamint a BEREC Hivatal 

személyi állományára és családtagjaikra a 

fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét 

szabályokat a BEREC Hivatal és a fogadó 

tagállam által megkötött székhely-



 

AM\1122719HU.docx 147/151 PE602.937v01-00 

 HU 

jóváhagyásának megszerzése után és 

legkésőbb [2 évvel e rendelet hatályba 

lépését követően] – megkötött székhely-

megállapodás rögzíti. 

megállapodás rögzíti. 

Or. en 

 

Módosítás   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC fogadó tagállambeli 

elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, 

a fogadó tagállam által rendelkezésre 

bocsátandó létesítményekre, továbbá 

ügyvezető igazgatójára, az igazgatótanács 

tagjaira, valamint a BEREC személyi 

állományára és családtagjaikra a fogadó 

tagállamban alkalmazandó konkrét 

szabályokat a BEREC és a székhely 

szerinti tagállam által – az igazgatótanács 

jóváhagyásának megszerzése után és 

legkésőbb [2 évvel e rendelet hatályba 

lépését követően] – megkötött székhely-

megállapodás rögzíti. 

(1) A BEREC fogadó tagállambeli 

elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, 

a fogadó tagállam által rendelkezésre 

bocsátandó létesítményekre, továbbá 

főtitkárára, az igazgatótanács tagjaira, 

valamint a BEREC személyi állományára 

és családtagjaikra a fogadó tagállamban 

alkalmazandó konkrét szabályokat a 

BEREC és a székhely szerinti tagállam 

által – az igazgatótanács jóváhagyásának 

megszerzése után és legkésőbb [2 évvel e 

rendelet hatályba lépését követően] – 

megkötött székhely-megállapodás rögzíti. 

Or. fr 

 

Módosítás   433 

Edouard Martin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC fogadó tagállambeli 

elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, 

a fogadó tagállam által rendelkezésre 

bocsátandó létesítményekre, továbbá 

(1) A BEREC fogadó tagállambeli 

elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, 

a fogadó tagállam által rendelkezésre 

bocsátandó létesítményekre, továbbá az 
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ügyvezető igazgatójára, az igazgatótanács 

tagjaira, valamint a BEREC személyi 

állományára és családtagjaikra a fogadó 

tagállamban alkalmazandó konkrét 

szabályokat a BEREC és a székhely 

szerinti tagállam által – az igazgatótanács 

jóváhagyásának megszerzése után és 

legkésőbb [2 évvel e rendelet hatályba 

lépését követően] – megkötött székhely-

megállapodás rögzíti. 

igazgatótanács tagjaira, valamint a BEREC 

személyi állományára és családtagjaikra a 

fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét 

szabályokat a BEREC és a székhely 

szerinti tagállam által – az igazgatótanács 

jóváhagyásának megszerzése után és 

legkésőbb [2 évvel e rendelet 

hatálybalépését követően] – megkötött 

székhely-megállapodás rögzíti. 

Or. en 

 

Módosítás   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A BEREC-et befogadó tagállam a 

lehető legjobb körülményeket biztosítja a 

BEREC megfelelő működéséhez, ideértve 

a többnyelvű, európai szemléletű 

iskoláztatás lehetőségét és a megfelelő 

közlekedési kapcsolatokat is. 

(2) A BEREC Hivatalt befogadó 

tagállam, Lettország, a lehető legjobb 

körülményeket biztosítja a BEREC Hivatal 

megfelelő működéséhez, ideértve a 

többnyelvű, európai szemléletű iskoláztatás 

lehetőségét és a megfelelő közlekedési 

kapcsolatokat is. 

Or. en 

 

Módosítás   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság e rendelet 

hatálybalépésétől számított legfeljebb öt 

éven belül, majd azt követően ötévente 

értékelést végez a Bizottság irányelveivel 

összhangban, hogy felmérje a BEREC 

(1) Az igazgatótanács e rendelet 

hatálybalépésétől számított legfeljebb öt 

éven belül, majd azt követően ötévente 

értékelő jelentést küld a Tanácsnak és az 

Európai Parlamentnek, hogy felmérje a 
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teljesítményét a célkitűzései, a megbízatása 

és a feladatai tekintetében. Az értékelés 

különösen azt vizsgálja meg, hogy kell-e 

esetleg módosítani a BEREC megbízását, 

és milyen költségvetési vonzatai lennének 

egy ilyen módosításnak. 

BEREC teljesítményét a célkitűzései, a 

megbízatása és a feladatai tekintetében. Az 

értékelés különösen azt vizsgálja meg, 

hogy kell-e esetleg módosítani a BEREC 

megbízását, és milyen költségvetési 

vonzatai lennének egy ilyen módosításnak. 

Or. fr 

 

Módosítás   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli 

meg, hogy a BEREC fenntartása a kitűzött 

célok, megbízás és feladatok tekintetében 

már nem indokolt, javasolhatja e rendelet 

ennek megfelelő módosítását vagy 

hatályon kívül helyezését. 

(2) Amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács úgy ítéli meg, 

hogy a BEREC fenntartása a kitűzött célok, 

megbízás és feladatok tekintetében már 

nem indokolt, javasolhatja e rendelet ennek 

megfelelő módosítását vagy hatályon kívül 

helyezését. 

Or. fr 

 

Módosítás   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

38 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság az értékelés 

megállapításairól jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és 

az igazgatótanácsnak. Az értékelés 

megállapításait nyilvánosságra kell hozni. 

törölve 

Or. fr 
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Módosítás   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (2) bekezdés sérelme nélkül a 

tulajdonjog, megállapodások, jogi 

kötelezettségek, munkáltatói szerződések, 

pénzügyi kötelezettségvállalások és 

felelősségek tekintetében a BEREC lép az 

1211/2009/EK rendelettel létrehozott 

Hivatal („BEREC Hivatal”) helyébe. 

A tulajdonjog, megállapodások, jogi 

kötelezettségek, munkáltatói szerződések, 

pénzügyi kötelezettségvállalások és 

felelősségek tekintetében a BEREC 

Hivatal lép az 1211/2009/EK rendelettel 

létrehozott Hivatal („BEREC Hivatal”) 

helyébe. 

Or. en 

Módosítás   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[E rendelet hatályba lépésének dátuma]-i 

hatállyal és addig a napig, amikor az 

ügyvezető igazgató az igazgatótanács által 

a 22. cikkel összhangban történő 

kinevezését követően átveszi a feladatait, 

az 1211/2009/EK rendelet alapján 

kinevezett adminisztratív vezető a hivatali 

ideje fennmaradó részében ideiglenes 

ügyvezető igazgatóként jár el, és betölti az 

e rendeletben számára biztosított 

funkciókat. Az adminisztratív vezető 

szerződésének egyéb feltételei nem 

változnak. 

[E rendelet hatályba lépésének dátuma]-i 

hatállyal és addig a napig, amikor a 

főtitkár az igazgatótanács által a 22. cikkel 

összhangban történő kinevezését követően 

átveszi a feladatait, az 1211/2009/EK 

rendelet alapján kinevezett adminisztratív 

vezető a hivatali ideje fennmaradó 

részében ideiglenes főtitkárként jár el, és 

betölti az e rendeletben számára biztosított 

funkciókat. Az adminisztratív vezető 

szerződésének egyéb feltételei nem 

változnak. 

Or. fr 

 

Módosítás   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ideiglenes ügyvezető igazgatóként ő 

gyakorolja a kinevezési hatósági 

hatásköröket. Ő engedélyezhet a BEREC 

költségvetésébe az igazgatótanács 

jóváhagyását követően bevitt előirányzat 

alá tartozó minden kifizetést, továbbá 

szerződéseket köthet, beleértve a 

személyzettel kapcsolatos szerződéseket is 

a BEREC létszámtervének elfogadását 

követően. 

Ideiglenes főtitkárként ő gyakorolja a 

kinevezési hatósági hatásköröket. Ő 

engedélyezhet a BEREC költségvetésébe 

az igazgatótanács jóváhagyását követően 

bevitt előirányzat alá tartozó minden 

kifizetést, továbbá szerződéseket köthet, 

beleértve a személyzettel kapcsolatos 

szerződéseket is a BEREC létszámtervének 

elfogadását követően. 

Or. fr 

 

Módosítás   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az 1211/2009/EK rendelet alapján 

kinevezett adminisztratív vezető 

foglalkoztatási szerződése a hivatali ideje 

végeztével, vagy azon a napon szűnik meg, 

amikor az ügyvezető igazgató az 

igazgatótanács által a 22. cikkel 

összhangban történő kinevezését követően 

átveszi a feladatait, attól függően, hogy 

melyik következik be hamarabb. 

Az 1211/2009/EK rendelet alapján 

kinevezett adminisztratív vezető 

foglalkoztatási szerződése a hivatali ideje 

végeztével, vagy azon a napon szűnik meg, 

amikor a főtitkár az igazgatótanács által a 

22. cikkel összhangban történő kinevezését 

követően átveszi a feladatait, attól függően, 

hogy melyik következik be hamarabb. 

Or. fr 

 


