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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Unión belüli elektronikus hírközlésre vonatkozó, korszerűsített szabályozási keret sikeres 

végrehajtásának magában kell foglalnia a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás 

szabadságának, a médiapluralizmusnak, a kulturális sokszínűségnek, a fogyasztóvédelemnek, 

a magánélet, illetve a személyes adatok védelmének biztosítását is. Az előadó ezért javasolja a 

bizottsági javaslat további módosítását e cél elérése érdekében, figyelembe véve 

egyszersmind a magánélet védelméről és az elektronikus hírközlésről szóló új rendeletre 

irányuló javaslatokkal való összefüggéseket és kölcsönhatásokat. 
 

Az előadó ugyanis úgy véli, hogy a valamennyi szolgáltató tekintetében egyenlő 

versenyfeltételek biztosításának garantálnia kellene a hálózatok és szolgáltatások 

biztonságára, illetve a végfelhasználók magánéletének védelmére vonatkozó közös 

minimumnormákat is. Ennélfogva alapvetően fontos a szabályozást a személyközi 

kommunikációs szolgáltatások valamennyi típusára kiterjeszteni abban az esetben is, ha a 

személyközi interaktív kommunikációra szolgáló szolgáltatás egy másik szolgáltatásnak 

csupán járulékos funkciója, figyelembe véve egyúttal a jövőbeli fejlesztéseket és a 

szolgáltatások közötti szinergiákat. 

 

A Parlament 2017. március 14-i, A nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai: magánélet, 

adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és bűnüldözés tárgyú állásfoglalásában 

elfogadott álláspontjának megfelelően az előadó is kitart amellett, hogy a hálózatok és 

szolgáltatások biztonságának és integritásának biztosítása érdekében elő kell segíteni a 

végponttól végpontig terjedő titkosítást, és szükség esetén a beépített adatvédelem elvével 

összhangban kötelezővé kell tenni. Konkrétabban a tagállamok nem írhatnak elő olyan 

kötelezettséget a titkosítás szolgáltatóira, a kommunikációs szolgáltatókra és egyéb 

szervezetekre (az ellátási lánc minden szintjén), amely hálózataik és szolgáltatásaik 

biztonságát gyengíti, amilyen például „hátsó kapuk” lehetővé tétele vagy elősegítése. Míg ez 

az új rendelkezés a hálózatok és szolgáltatások biztonságát érinti, alapvetően fontos 

biztosítani a személyes adatok védelméhez és az elektronikus hírközlési adatvédelemhez való 

jogot. 

 

A hálózatok és szolgáltatások biztonságának megerősítése és az alapvető jogok biztosítása 

szempontjából egy másik kulcsfontosságú elem a BEREC-re ruházott, az e konkrét területre 

vonatkozó iránymutatások kidolgozását érintő, a következetes és szabályszerű végrehajtás 

biztosítását célzó, új hatáskör. Ezenfelül a BEREC függetlensége azon a garancián is 

nyugszik, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok jogilag elkülönülnek és funkcionálisan 

függetlenek az ágazattól és a kormánytól a tekintetben, hogy nem kérnek és nem fogadnak el 

utasításokat semmilyen testülettől, törvényben meghatározottak szerint, átlátható és 

elszámoltatható módon működnek, illetve kellő hatáskörökkel rendelkeznek. 

 

Az előadó egyedi megfogalmazást vezet be a tagállamok által a közrendi, közbiztonsági vagy 

közegészségügyi okokból bevezetett esetleges korlátozásokra vonatkozóan annak biztosítása 

érdekében, hogy a Chartával és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával 

összhangban a Charta által elismert jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által, és e 

jogok lényeges tartalmának tiszteletben tartásával legyen korlátozható. Az arányosság elvére 

figyelemmel, korlátozásukra csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben az 
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elengedhetetlen és ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy 

mások jogainak és szabadságainak védelmét szolgálja. 

 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A digitális egységes piaci stratégia 

keretében a Bizottság felvázolta, hogy a 

távközlési keretszabályozás felülvizsgálata 

olyan intézkedésekre fog összpontosítani, 

amelyek célja a nagy sebességű széles sávú 

hálózatokba való beruházás ösztönzése, az 

egységes piaci megközelítés 

következetesebb alkalmazása a 

rádióspektrum-politikában és a 

spektrumgazdálkodásban, a valódi 

egységes piaci feltételek érvényesítése az 

egységes szabályozás hiányának orvoslása 

által, egyenlő versenyfeltételek és a 

szabályok következetes alkalmazásának 

biztosítása valamennyi piaci szereplő 

számára, valamint hatékonyabb 

szabályozási intézményi keret szavatolása. 

(3) A digitális egységes piaci stratégia 

keretében a Bizottság felvázolta, hogy a 

távközlési keretszabályozás felülvizsgálata 

olyan intézkedésekre fog összpontosítani, 

amelyek célja a nagy sebességű széles sávú 

hálózatokba való beruházás ösztönzése, az 

egységes piaci megközelítés 

következetesebb alkalmazása a 

rádióspektrum-politikában és a 

spektrumgazdálkodásban, a valódi 

egységes piaci feltételek érvényesítése az 

egységes szabályozás hiányának orvoslása 

által, a fogyasztók hatékony védelme, az 

egyenlő versenyfeltételek és a szabályok 

következetes alkalmazásának biztosítása 

valamennyi piaci szereplő számára, 

valamint hatékonyabb szabályozási 

intézményi keret szavatolása. A Bizottság 

az európai digitális egységes piaci 

stratégia részeként a 2002/58/EK irányelv 

felülvizsgálatát is bejelentette, hogy magas 

szintű védelmet biztosítson az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások felhasználóinak 

a magánéletüket illetően, egyúttal egyenlő 

versenyfeltételeket szavatoljon a piac 

összes szereplője számára. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az elektronikus hírközlési adatvédelemről 
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szóló rendeletre irányuló javaslattal (COM(2017)0010) – való következetességgel kapcsolatos 

nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ez az irányelv olyan jogi keretet 

hivatott létrehozni , amely biztosítja az 

elektronikus hírközlő hálózatok 

szolgáltatásának és az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtásának 

szabadságát, amelyet kizárólag az ebben az 

irányelvben megállapított feltételek és a 

Szerződés 52. cikke (1) bekezdésének 

megfelelő korlátozások – különösen a 

közrenddel, a közbiztonsággal és a 

közegészséggel kapcsolatos intézkedések – 

korlátozhatnak. 

(5) Ez az irányelv olyan jogi keretet 

hivatott létrehozni , amely biztosítja az 

elektronikus hírközlő hálózatok 

szolgáltatásának és az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtásának 

szabadságát, amelyet kizárólag az ebben az 

irányelvben megállapított feltételek és a 

Szerződés 52. cikke (1) bekezdésének és az 

Európai Unió Alapjogi Chartája (a 

továbbiakban: „a Charta”) 52. cikke (1) 

bekezdésének megfelelő korlátozások – 

különösen a közrenddel, a közbiztonsággal 

és a közegészséggel kapcsolatos 

intézkedések – korlátozhatnak. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás azért szükséges, mert 

elválaszthatatlanul összefügg más elfogadható módosításokkal, különösen a 12. cikkhez 

fűződő 20. módosítással. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ennek az irányelvnek a 

rendelkezései nem sértik az egyes 

tagállamok azon lehetőségét, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

87. és 45. cikkében meghatározott okokból 

megtegyék a szükséges intézkedéseket 

alapvető biztonsági érdekeik védelmében, a 

közrend, közerkölcsés közbiztonság 

védelmében, valamint a bűncselekmények 

(6) Ennek az irányelvnek a 

rendelkezései nem sértik az egyes 

tagállamok azon lehetőségét, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

87. és 45. cikkében meghatározott okokból 

megtegyék a szükséges intézkedéseket 

alapvető biztonsági érdekeik védelmében, a 

közrend és a közbiztonság védelmében, 

valamint a bűncselekmények 
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nyomozásának, felderítésének és 

üldözésének lehetővé tétele végett, ideértve 

az elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtóira vonatkozó konkrét és arányos 

kötelezettségek nemzeti szabályozó 

hatóságok által történő megállapítását. 

nyomozásának, felderítésének és 

üldözésének lehetővé tétele végett, ideértve 

az elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtóira vonatkozó konkrét és arányos 

kötelezettségek nemzeti szabályozó 

hatóságok által történő megállapítását, 

figyelembe véve, hogy ezen intézkedéseket 

törvényben kell előírni, és tiszteletben kell 

tartaniuk a Charta által elismert jogok és 

szabadságok lényegét, és a Charta 52. 

cikke (1) bekezdésével összhangban meg 

kell felelniük az arányosság elvének. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás azért szükséges, mert 

elválaszthatatlanul összefügg más elfogadható módosításokkal, különösen a 12. cikkhez 

fűződő 20. módosítással. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A távközlési ágazat, a médiaágazat 

és az információtechnológiai ágazat 

konvergenciája magában foglalja azt, hogy 

minden elektronikus hírközlő hálózatnak és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásnak a 

lehető legnagyobb mértékben egy egységes 

, egyetlen irányelv által létrehozott Európai 

Elektronikus Hírközlési Kódex hatálya alá 

kell tartoznia, azon ügyek kivételével, 

amelyekre rendeletekkel megállapított, 

közvetlenül alkalmazandó szabályok 

irányadók . Az elektronikus hírközlő 

hálózatok és elektronikus hírközlési 

szolgáltatások szabályozását el kell 

választani a tartalom szabályozásától. Ez a 

kódex ennélfogva nem terjed ki az 

elektronikus hírközlő hálózatokon 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

igénybevételével nyújtott szolgáltatások 

tartalmára, így a műsor-szolgáltatási 

tartalomra, pénzügyi szolgáltatásokra és 

egyes, információs társadalommal 

(7) A távközlési ágazat, a médiaágazat 

és az információtechnológiai ágazat 

konvergenciája magában foglalja azt, hogy 

minden elektronikus hírközlő hálózatnak és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásnak a 

lehető legnagyobb mértékben egy egységes 

, egyetlen irányelv által létrehozott Európai 

Elektronikus Hírközlési Kódex hatálya alá 

kell tartoznia, azon ügyek kivételével, 

amelyekre rendeletekkel megállapított, 

közvetlenül alkalmazandó szabályok 

irányadók . Az elektronikus hírközlő 

hálózatok és elektronikus hírközlési 

szolgáltatások szabályozását el kell 

választani a tartalom szabályozásától. Ez a 

kódex ennélfogva nem terjed ki az 

elektronikus hírközlő hálózatokon 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

igénybevételével nyújtott szolgáltatások 

tartalmára, így a műsor-szolgáltatási 

tartalomra, pénzügyi szolgáltatásokra és 

egyes, információs társadalommal 
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összefüggő szolgáltatásokra, ezért tehát 

nem sérti az ilyen szolgáltatások 

tekintetében – az uniós jognak megfelelően 

– uniós vagy nemzeti szinten a kulturális és 

nyelvi sokszínűség előmozdítása, valamint 

a médiapluralizmus védelme érdekében 

hozott intézkedéseket. A televízió-műsorok 

tartalmára a 2010/13/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv21 

vonatkozik. Az audiovizuális politika és 

tartalom szabályozását általános érdekű 

célok – így a véleménynyilvánítás 

szabadsága, a médiapluralizmus, a 

pártatlanság, a kulturális és nyelvi 

sokszínűség, a társadalmi befogadás, a 

fogyasztóvédelem és a kiskorúak védelme 

– érdekében alkalmazzák. Az elektronikus 

hírközlés szabályozásának és a tartalom 

szabályozásának egymástól való 

elválasztása nem sérti az ezek között 

meglévő kapcsolatok figyelembevételét, 

különösen a médiapluralizmus, a kulturális 

sokszínűség és a fogyasztóvédelem 

biztosítása érdekében. 

összefüggő szolgáltatásokra, ezért tehát 

nem sérti az ilyen szolgáltatások 

tekintetében – az uniós jognak megfelelően 

– uniós vagy nemzeti szinten a kulturális és 

nyelvi sokszínűség előmozdítása, valamint 

a médiapluralizmus védelme érdekében 

hozott intézkedéseket. A televízió-műsorok 

tartalmára a 2010/13/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv21 

vonatkozik. Az audiovizuális politika és 

tartalom szabályozását általános érdekű 

célok – így a véleménynyilvánítás 

szabadsága, a médiapluralizmus, a 

pártatlanság, a kulturális és nyelvi 

sokszínűség, a társadalmi befogadás, a 

fogyasztóvédelem és a kiskorúak védelme 

– érdekében alkalmazzák. Az elektronikus 

hírközlés szabályozásának és a tartalom 

szabályozásának egymástól való 

elválasztása nem sérti az ezek között 

meglévő kapcsolatok figyelembevételét, 

különösen a véleménynyilvánítás és a 

tájékoztatás szabadsága, a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a magánélet védelme 
és a személyes adatok védelme biztosítása 

érdekében. 

__________________ __________________ 

21Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 

március 10-i 2010/13/EU irányelve a 

tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 

L 95., 2010.4.15., 1. o.). 

21Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 

március 10-i 2010/13/EU irányelve a 

tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 

L 95., 2010.4.15., 1. o.). 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az általános adatvédelmi rendelettel és az 

elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletre irányuló javaslattal – való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 
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Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A kommunikációs célra használt 

szolgáltatások és megvalósításuk műszaki 

módja jelentős változáson ment át. A 

végfelhasználók a hagyományos 

beszédalapú telefonszolgáltatás, a szöveges 

üzenetek (sms) és az elektronikus 

levéltovábbítási szolgáltatások helyett 

mindinkább ezekkel funkcionálisan 

egyenértékű online szolgáltatásokat – 

például internetes hangtovábbítási (VoIP) 

szolgáltatásokat, üzenetküldési 

szolgáltatásokat és web alapú e-mail-

szolgáltatásokat használnak. Annak 

biztosítása érdekében, hogy a 

végfelhasználók funkcionálisan 

egyenértékű szolgáltatások használatakor 

hatékony és ugyanolyan szintű védelemben 

részesüljenek, az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások jövőorientált 

fogalommeghatározásának nem csupán 

műszaki paramétereken, hanem 

funkcionális megközelítésen kell alapulnia. 

A szükséges szabályozás hatókörének a 

közérdekű célok eléréséhez szükséges 

mértékűnek kell lennie. Habár a „jelátvitel” 

fontos paraméter marad annak 

megállapítása során, hogy egy adott 

szolgáltatás ezen irányelv hatálya alá 

tartozik-e, indokolt, hogy a 

fogalommeghatározás a kommunikációt 

lehetővé tevő más szolgáltatásokra is 

kiterjedjen. A végfelhasználó 

szempontjából nem releváns, hogy a 

szolgáltató maga végzi-e a jelátvitelt, vagy 

a kommunikáció internet-hozzáférési 

szolgáltatáson keresztül valósul-e meg. Az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

módosított fogalommeghatározásába így 

három szolgáltatástípust célszerű 

belefoglalni, melyek között lehetnek 

részleges átfedések: internet-hozzáférési 

szolgáltatás az (EU) 2015/2120 rendelet 2. 

(15) A kommunikációs célra használt 

szolgáltatások és megvalósításuk műszaki 

módja jelentős változáson ment át. A 

végfelhasználók a hagyományos 

beszédalapú telefonszolgáltatás, a szöveges 

üzenetek (sms) és az elektronikus 

levéltovábbítási szolgáltatások helyett 

mindinkább ezekkel funkcionálisan 

egyenértékű online szolgáltatásokat – 

például internetes hangtovábbítási (VoIP) 

szolgáltatásokat, üzenetküldési 

szolgáltatásokat és web alapú e-mail-

szolgáltatásokat használnak. Annak 

biztosítása érdekében, hogy a 

végfelhasználók és jogaik a funkcionálisan 

egyenértékű szolgáltatások használatakor 

hatékony és ugyanolyan szintű védelemben 

részesüljenek, az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások jövőorientált 

fogalommeghatározásának nem csupán 

műszaki paramétereken, hanem 

funkcionális megközelítésen kell alapulnia. 

A szükséges szabályozás hatókörének a 

közérdekű célok eléréséhez szükséges 

mértékűnek kell lennie. Habár a „jelátvitel” 

fontos paraméter marad annak 

megállapítása során, hogy egy adott 

szolgáltatás ezen irányelv hatálya alá 

tartozik-e, indokolt, hogy a 

fogalommeghatározás a kommunikációt 

lehetővé tevő más szolgáltatásokra is 

kiterjedjen. A végfelhasználó 

szempontjából nem releváns, hogy a 

szolgáltató maga végzi-e a jelátvitelt, vagy 

a kommunikáció internet-hozzáférési 

szolgáltatáson keresztül valósul-e meg. A 

végfelhasználók és jogaik védelme 

szempontjából az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások módosított 

fogalommeghatározásába így három 

szolgáltatástípust célszerű belefoglalni, 

melyek között lehetnek részleges 
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cikkének (2) bekezdésében foglalt 

fogalommeghatározásnak megfelelően, 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások ezen irányelv meghatározása 

szerint, valamint a teljes egészében vagy 

nagyrészt jeltovábbításból álló 

szolgáltatások. Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás fogalommeghatározásának el 

kell oszlatnia a korábbi 

fogalommeghatározás alkalmazása során 

megfigyelt kétértelműségeket, és lehetővé 

kell tennie a keretben foglalt konkrét 

jogoknak és kötelezettségeknek a 

különböző szolgáltatástípusoknak 

megfelelő, célzott, rendelkezésenkénti 

végrehajtását. A személyes adatok 

elektronikus hírközlési szolgáltatások általi 

feldolgozása során – függetlenül attól, 

hogy díjazás keretében történik-e – be kell 

tartani a 95/46/EK irányelvet, amelyet 

2018. május 25-én felvált az (EU) 

2016/679 rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet)23. 

átfedések: internet-hozzáférési szolgáltatás 

az (EU) 2015/2120 rendelet 2. cikkének (2) 

bekezdésében foglalt 

fogalommeghatározásnak megfelelően, 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások ezen irányelv meghatározása 

szerint, valamint a teljes egészében vagy 

nagyrészt jeltovábbításból álló 

szolgáltatások. Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás fogalommeghatározásának el 

kell oszlatnia a korábbi 

fogalommeghatározás alkalmazása során 

megfigyelt kétértelműségeket, és lehetővé 

kell tennie a keretben foglalt konkrét 

jogoknak és kötelezettségeknek a 

különböző szolgáltatástípusoknak 

megfelelő, célzott, rendelkezésenkénti 

végrehajtását. A személyes adatok 

elektronikus hírközlési szolgáltatások általi 

feldolgozása során – függetlenül attól, 

hogy díjazás keretében történik-e – be kell 

tartani a 95/46/EK irányelvet, amelyet 

2018. május 25-én felvált az (EU) 

2016/679 rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet)23. 

__________________ __________________ 

23Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 

április 27-i 2016/679/EK irányelve a 

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet),  HL L 119., 

2016.5.4., 1. o. 

23Az Európai Parlament és a Tanács 2016. 

április 27-i 2016/679/EK irányelve a 

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet), HL L 119., 

2016.5.4., 1. o. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás azért szükséges, mert 

elválaszthatatlanul összefügg más elfogadható módosításokkal, különösen a 2. cikkhez fűződő 

13. módosítással. 

 

Módosítás   6 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 



 

PE601.042v02-00 10/35 AD\1127738HU.docx 

HU 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Annak érdekében, hogy egy 

szolgáltatás az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás fogalommeghatározásának 

hatókörébe tartozzon, rendes körülmények 

között díjazás fejében kell nyújtani. A 

digitális gazdaságban a piaci szereplők 

egyre inkább úgy vélik, hogy a 

felhasználókra vonatkozó információk 

pénzben kifejezett értékkel bírnak. Az 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

gyakran a pénztől eltérő ellentételezésért 

nyújtják, például személyes vagy más 

adatokhoz való hozzáférés biztosítása 
révén. A díjazás fogalmába ezért bele 

foglalni az olyan helyzeteket, ahol a 

szolgáltatás nyújtója személyes adatot – 

például nevet, e-mail-címet vagy más 

adatokat – kérelmez, a végfelhasználó 

pedig a szolgáltatásnyújtónak aktívan, 

közvetlenül vagy közvetve ilyen adatot 

bocsát rendelkezésre. Ezenfelül az olyan 

helyzeteket is magában kell foglalnia, ahol 

a szolgáltató anélkül gyűjt adatot, hogy azt 

a felhasználó aktívan rendelkezésre 

bocsátaná, többek között személyes 

adatokat, ideértve az IP-címet vagy más 

automatikusan keletkező információt, mint 

például a tárolt sütik által gyűjtött és 

továbbított információk. Az Európai Unió 

Bíróságának az EUMSZ24 57. cikkére 

vonatkozó ítélkezési gyakorlatával 

összhangban a Szerződés értelmében 

díjazásnak minősül az is, ha a 

szolgáltatónak harmadik fél, nem pedig a 

szolgáltatás igénybevevője fizet. A díjazás 

fogalmába ezért bele kell foglalni azokat a 

helyzeteket is, ahol a végfelhasználó a 

szolgáltatáshoz való hozzájutás 

feltételeként hirdetésekkel szembesül, vagy 

az olyan helyzeteket, ahol a szolgáltató az 

összegyűjtött személyes adatokat pénzre 

váltja. 

(16) Annak érdekében, hogy egy 

szolgáltatás az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás fogalommeghatározásának 

hatókörébe tartozzon, rendes körülmények 

között díjazás fejében kell nyújtani. A 

digitális gazdaságban a piaci szereplők 

egyre inkább úgy vélik, hogy a 

felhasználókra vonatkozó információk 

pénzben kifejezett értékkel bírnak. Az 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

gyakran a pénztől eltérő ellentételezésért 

nyújtják a végfelhasználóknak, különösen 

személyes vagy más adatok nyújtása 

révén. A díjazás fogalmába ezért bele kell 

foglalni az olyan helyzeteket, ahol a 

szolgáltatás nyújtója az (EU) 2016/679 

rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott személyes adatot vagy más 

adatokat kérelmez, a végfelhasználó pedig 

a szolgáltatásnyújtónak tudatosan, 

közvetlenül vagy közvetve ilyen adatot 

bocsát rendelkezésre. Ezenfelül az olyan 

helyzeteket is magában kell foglalnia, 

amikor a végfelhasználó úgy enged 

hozzáférést az adatokhoz, hogy azokat 
aktívan rendelkezésre bocsátaná, többek 

között személyes adatokhoz, ideértve az 

IP-címet vagy más automatikusan 

keletkező információt, mint például a tárolt 

sütik által gyűjtött és továbbított 

információk. Az Európai Unió Bíróságának 

az EUMSZ24 57. cikkére vonatkozó 

ítélkezési gyakorlatával összhangban a 

Szerződés értelmében díjazásnak minősül 

az is, ha a szolgáltatónak harmadik fél, 

nem pedig a szolgáltatás igénybevevője 

fizet. A díjazás fogalmába ezért bele kell 

foglalni azokat a helyzeteket is, ahol a 

végfelhasználó a szolgáltatáshoz való 

hozzájutás feltételeként hirdetésekkel 

szembesül, vagy az olyan helyzeteket, ahol 

a szolgáltató az összegyűjtött személyes 

adatokat pénzre váltja. 

_________________ _________________ 

24 C-352/85. sz. ügy, Bond van 

Adverteerders és mások kontra a holland 

24a Bíróság 1988. április 26-i ítélete, C-

352/85. sz. ügy, Bond van Adverteerders és 
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állam, EU:C:1988:196. mások kontra a holland állam, 

ECLI:EU:C:1988:196. 

 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások olyan szolgáltatások, 

amelyek személyek közötti interaktív 

információcserét tesznek lehetővé: 

idetartoznak az olyan szolgáltatások, mint 

az egyének közötti hagyományos 

hangalapú telefonálás, de az e-mailek 

összes típusa, az üzenetküldési 

szolgáltatások vagy a csoportos csevegés 

is. A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások kizárólag a hírközlés 

küldője által meghatározott, véges számú, 

azaz nem potenciálisan korlátlan számú 

természetes személy közötti 

kommunikációra vonatkoznak. A jogi 

személyek közötti kommunikáció abban az 

esetben tartozik e fogalom hatálya alá, ha 

az érintett jogi személyek nevében 

természetes személyek járnak el, vagy 

legalább a kommunikáció egyik 

végpontján a résztvevők természetes 

személyek. Az interaktív kommunikáció 

alapvetése, hogy a szolgáltatás az 

információ címzettje számára lehetővé 

teszi a válaszadást. Az olyan 

szolgáltatások, amelyek nem felelnek meg 

ezeknek a feltételeknek, így például a 

lineáris műsorszórás, az online videotéka 

szolgáltatás, a weboldalak, a közösségi 

hálók, a blogok vagy a gépek közötti 

információcsere nem tekinthetők 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásnak. Kivételes esetben az olyan 

szolgáltatás sem tekinthető személyközi 

kommunikációs szolgáltatásnak, 

amelynek a személyközi interaktív 

kommunikációra szolgáló része egy másik 

(17) A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások olyan szolgáltatások, 

amelyek személyek közötti interaktív 

információcserét tesznek lehetővé: 

idetartoznak az olyan szolgáltatások, mint 

az egyének közötti hagyományos 

hangalapú telefonálás, de az e-mailek 

összes típusa, az üzenetküldési 

szolgáltatások vagy a csoportos csevegés 

is. A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások kizárólag a hírközlés 

küldője által meghatározott, véges számú, 

azaz nem potenciálisan korlátlan számú 

természetes személy közötti 

kommunikációra vonatkoznak. A jogi 

személyek közötti kommunikáció abban az 

esetben tartozik e fogalom hatálya alá, ha 

az érintett jogi személyek nevében 

természetes személyek járnak el, vagy 

legalább a kommunikáció egyik 

végpontján a résztvevők természetes 

személyek. Az interaktív kommunikáció 

alapvetése, hogy a szolgáltatás az 

információ címzettje számára lehetővé 

teszi a válaszadást. Az olyan 

szolgáltatások, amelyek nem felelnek meg 

ezeknek a feltételeknek, így például a 

lineáris műsorszórás, az online videotéka 

szolgáltatás, a weboldalak, a közösségi 

hálók, a blogok vagy a gépek közötti 

információcsere nem tekinthetők 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásnak. 
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szolgáltatásnak csupán járulékos 

funkciója, objektív műszaki okokból 

kifolyólag nem használható a fő 

szolgáltatás nélkül, és beépítése nem az 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 

vonatkozó szabályok alkalmazásának 

megkerülésére szolgál. Elvben ilyen 

kivételt képeznek például az online 

játékokhoz tartozó kommunikációs 

csatornák, az adott szolgáltatás 

kommunikációs funkciójának jellemzőitől 

függően 

Indokolás 

A valamennyi szolgáltató tekintetében egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett az 

irányelvnek azt is célul kellene kitűznie, hogy garantálja a hálózatok és szolgáltatások 

biztonságára, illetve a végfelhasználók magánéletének védelmére vonatkozó közös 

minimumnormákat is. Ennélfogva alapvetően fontos a szabályozást a személyközi 

kommunikációs szolgáltatások valamennyi típusára kiterjeszteni abban az esetben is, ha a 

személyközi interaktív kommunikációra szolgáló szolgáltatás egy másik szolgáltatásnak 

csupán járulékos funkciója, figyelembe véve egyúttal a jövőbeli fejlesztéseket és a 

szolgáltatások közötti szinergiákat. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A nemzeti szabályozó hatóságok 

vezetői és munkatársai külső nyomás általi 

befolyásolhatatlanságának biztosítása 

érdekében tovább kell erősíteni e 

hatóságok függetlenségét, és ehhez meg 

kell határozni a kinevezéshez szükséges 

képesítésre vonatkozó minimális 

követelményeket és a megbízatások 

minimális időtartamát. Továbbá a 

megbízatások egynél több alkalommal való 

meghosszabbításának tilalma, valamint az 

igazgatóság és a felső vezetés tekintetében 

megfelelő rotációs rendszer előírása révén 

elkerülhető a szabályozás ágazat általi 

befolyásolása, biztosítható a folytonosság 

és növelhető a függetlenség. 

(36) A nemzeti szabályozó hatóságok 

vezetői és munkatársai külső nyomás általi 

befolyásolhatatlanságának biztosítása 

érdekében tovább kell erősíteni e 

hatóságok függetlenségét, és ehhez meg 

kell határozni a kinevezéshez szükséges 

képesítésre vonatkozó minimális 

követelményeket és a megbízatások 

minimális időtartamát. Továbbá a 

megbízatások egynél több alkalommal való 

meghosszabbításának tilalma, valamint az 

igazgatóság és a felső vezetés tekintetében 

megfelelő rotációs rendszer előírása révén 

elkerülhető a szabályozás ágazat általi 

befolyásolása, biztosítható a folytonosság 

és növelhető a függetlenség. E célból a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
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nemzeti szabályozó hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek az ágazattól és a 

kormánytól a tekintetben, hogy nem 

kérnek és nem fogadnak el utasításokat 

semmilyen testülettől, az uniós joggal 

összhangban átlátható és elszámoltatható 

módon működnek, illetve kellő 

hatáskörökkel rendelkeznek. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen a BEREC-ről szóló rendeletre irányuló 

javaslattal (COM(2016)0591) – való következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt 

szükséges. 

 

Módosítás   9 

Irányelvre irányuló javaslat 

91 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (91a) A hálózatok és szolgáltatások 

biztonságának és integritásának 

biztosítása érdekében elő kell segíteni a 

végponttól végpontig terjedő titkosítást, és 

amennyiben műszakilag megoldható, úgy 

a beépített adatvédelem elvével 

összhangban kötelezővé kell tenni. 

konkrétabban a tagállamok nem írhatnak 

elő olyan kötelezettséget a titkosítás 

szolgáltatóira, az elektronikus 

kommunikációs szolgáltatókra és egyéb 

szervezetekre (az ellátási lánc bármely 

szintjén), amely hálózataik és 

szolgáltatásaik biztonságát gyengíti, 

amilyen például „hátsó kapuk” lehetővé 

tétele vagy elősegítése. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szövegnek az Európai 

Parlament álláspontjával – különösen az egyesült államokbeli NSA megfigyelési 

programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok 

alapvető jogaira gyakorolt hatásukról, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi 

együttműködésről szóló, 2014. március 12-i állásfoglalásával és a „A nagy adathalmazok 
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alapjogi vonatkozásai: magánélet, adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és 

bűnüldözés" című, 2016. március 14-i állásfoglalásával – való következetességével 

kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

 

 

Módosítás   10 

Irányelvre irányuló javaslat 

111 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(111) Olyan kivételes esetekben, amikor a 

tagállamok úgy döntenek, hogy 

közrendészeti, közbiztonsági vagy 

közegészségügyi okból korlátozzák az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtásának szabadságát, meg kell 

indokolniuk a korlátozást. 

(111) Olyan kivételes esetekben, amikor a 

tagállamok úgy döntenek, hogy 

közrendészeti, közbiztonsági vagy 

közegészségügyi okból korlátozzák az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtásának szabadságát, a korlátozásokat 

megfelelően indokolniuk kell, és azoknak 

törvény által előírtaknak kell lenniük, 

tiszteletben kell tartaniuk a Charta által 

elismert jogok és szabadságok lényegét, és 

a Charta 52. cikk (1) bekezdésével 

összhangban meg kell felelniük az 

arányosság elvének. Továbbá úgy kell 

tekintetni, hogy minden olyan nemzeti 

törvény, amely közhatóságok számára 

lehetővé teszi a hálózatokhoz vagy az 

elektronikus hírközlés tartalmához való 

általános hozzáférést, a magánélet 

tiszteletben tartásához való, a Charta 7. 

cikke által garantált alapvető jog lényegét 

sérti, figyelemmel a Bíróság C-362/14. sz. 

ügyben1a és a C-293/12. és C-594/12. sz. 

egyesített ügyekben hozott ítéletére1bés a 

Bíróság C-557/07. sz. ügyben hozott 

végzésére1c. 

 _________________ 

 1aA Bíróság C-362/14. sz., Maximillian 

Schrems kontra adatvédelmi biztos 

ügyben hozott 2015.október 6-i ítélete, 

ECLI:EU:C:2015:650 

 1bA Bíróság C-293/12. és C-594/12. sz., 

Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister 

for Communications, Marine and Natural 
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Resources és társai, Kärntner 

Landesregierung és társai egyesített 

ügyekben hozott 2014. április 8-i ítélete, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1c A Bíróság C-557/07. sz.,  LSG-

Gesellschaft zur Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH kontra 

Tele2 Telecommunication GmbH ügyben 

hozott 2009. február 19-i végzése,  

ECLI:EU:C:2009:107. 

Indokolás 

Az arra való hivatkozás mellett, hogy minden elfogadott jogszabálynak tiszteletben kell 

tartania az Alapjogi Chartában rögzített szabadságokat és alapelveket, hivatkozni kell a Max 

Schrems kontra adatvédelmi biztos, a Tele2 és a Digital Rights Ireland ügyekre, amelyek 

mind jogalapot teremtenek azon felfogás számára, hogy a közhatóságok számára az 

elektronikus hírközlés tartalmához való általános hozzáférést lehetővé tevő jogszabályokat a 

magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jog lényegét sértőnek kell tekinteni. 

 

 

Módosítás   11 

Irányelvre irányuló javaslat 

227 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(227) A gyermekek eltűnésének 

bejelentéséhez kapcsolódó egyedi 

szempontokra tekintettel a tagállamoknak 

továbbra is törekedniük kell annak 

biztosítására, hogy a gyermekek 

eltűnésének bejelentését célzó , jól működő 

szolgáltatás a „116000”-ás számon 

valóban rendelkezésre álljon a területükön. 

(227) A gyermekek eltűnésének 

bejelentéséhez kapcsolódó egyedi 

szempontokra tekintettel a tagállamoknak 

továbbra is törekedniük kell annak 

biztosítására, hogy a „116000”-ás számon 

a gyermekek eltűnésének bejelentését 

célzó, jól működő és gyermekbarát 

szolgáltatás, valamint a gondozásra és 

védelemre szoruló gyermekek „116111”-

es segélyvonala valóban rendelkezésre 

álljon a területükön. 

Indokolás 

Ha csupán az eltűnt gyermekek bejelentésére szolgáló telefonszámra koncentrálunk, szem elől 

veszítjük a 116111-es gyermeksegélyvonalakat, amelyek valamennyi kiszolgáltatott vagy 

veszélyeztetett gyermek – többek között az erőszaknak kitett – számára, azaz az eltűnt 

gyermekekénél sokkalta nagyobb csoport számára fontosak. 
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Módosítás   12 

Irányelvre irányuló javaslat 

227 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (227a) Gyakran előfordul, hogy a 

tagállamok között utazó polgároknak a 

hazájukban üzemeltetett segélyvonalat 

vagy forróvonalat kell hívniuk, amire 

jelenleg nincs lehetőség. A polgárok 

számára lehetőséget kell biztosítani 

hazájuk segélyvonalainak és 

forróvonalainak hívására az ország 

előhívószámának tárcsázása révén sürgős 

problémák megoldása vagy a hazájukban 

segítségre szorulók részére segítség 

közvetítése érdekében, amennyiben a 

fogadó tagállam földrajzi vagy nyelvi 

okokból nem tud hatékony segítséget 

nyújtani. 

Indokolás 

Az új preambulumbekezdés beillesztését a 90. cikk (2a) (új) bekezdéséhez fűzött módosítással 

való összhang indokolja. Amikor a polgárok különböző tagállamok között utaznak, sürgős 

ügyek megoldása vagy közvetítés céljából továbbra is szükségük van arra, hogy hazájukban 

különböző forróvonalakat és segélyvonalakat hívni tudjanak. Ha e vonalak az előhívószám 

tárcsázásával elérhetők lennének, az hozzásegítené őket ahhoz, hogy segítséget vagy tanácsot 

kérjenek. 

 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

254 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(254) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 

és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezménye célkitűzéseivel 

összhangban a keretszabályozásnak 

biztosítania kell, hogy valamennyi 

felhasználó – beleértve a fogyatékossággal 

élő végfelhasználókat, az idős korú és a 

(254) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 

és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezménye célkitűzéseivel 

összhangban a keretszabályozásnak 

biztosítania kell, hogy az Unión belüli 

lakóhelyétől függetlenül valamennyi 

felhasználó – beleértve a fogyatékossággal 
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különleges szociális helyzetű 

felhasználókat is – könnyen hozzáférjen 

magas színvonalú, megfizethető 

szolgáltatásokhoz. Az Amszterdami 

Záróokmányhoz csatolt 22. nyilatkozat 

értelmében az EUMSZ 114 . cikke szerinti 

intézkedések kidolgozása során az uniós 

intézmények kötelesek figyelembe venni a 

fogyatékossággal élők szükségleteit. 

élő végfelhasználókat, az idős korú és a 

különleges szociális helyzetű 

felhasználókat is – könnyen hozzáférjen 

magas színvonalú, megfizethető 

szolgáltatásokhoz. Az Amszterdami 

Záróokmányhoz csatolt 22. nyilatkozat 

értelmében az EUMSZ 114 . cikke szerinti 

intézkedések kidolgozása során az uniós 

intézmények kötelesek figyelembe venni a 

fogyatékossággal élők szükségleteit. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az általános adatvédelmi rendelettel és az 

elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletre irányuló javaslattal – való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ennek az irányelvnek a célja egyrészt az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások belső 

piacának létrehozása, ami a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítéséhez és 

elterjedéséhez, fenntartható versenyhez, az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

közötti interoperabilitáshoz és a 

végfelhasználók számára előnyökhöz 

vezet. 

Ennek az irányelvnek a célja egyrészt az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások belső 

piacának létrehozása, ami a nagyon nagy 

kapacitású, biztonságos hálózatok 

kiépítéséhez és elterjedéséhez, fenntartható 

versenyhez, az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások közötti interoperabilitáshoz, 

hozzáférhetőséghez és a végfelhasználók 

számára előnyökhöz vezet. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az általános adatvédelmi rendelettel és az 

elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletre irányuló javaslattal – való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – 2 franciabekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- az uniós , illetve nemzeti szinten az 

uniós jognak megfelelően hozott, az 

általános érdekű célkitűzések elérésére 

irányuló intézkedések, különösen a 

tartalomszabályozással és az audiovizuális 

politikával kapcsolatos intézkedések , 

- az uniós, illetve nemzeti szinten az 

uniós jognak megfelelően hozott, az 

általános érdekű célkitűzések elérésére 

irányuló intézkedések, különösen a 

személyes adatok és a magánélet 

védelmével, a tartalomszabályozással és az 

audiovizuális politikával kapcsolatos 

intézkedések, 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az általános adatvédelmi rendelettel és az 

elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletre irányuló javaslattal – való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. „személyközi kommunikációs 

szolgáltatás”: olyan, általában díjazás 

ellenében nyújtott szolgáltatás, amely 

lehetővé teszi az elektronikus hírközlő 

hálózatokon keresztül, véges számú 

személy közötti közvetlen személyközi, 

interaktív információcserét, amelyben a 

kommunikációt kezdeményező vagy abban 

részt vevő személyek határozzák meg a 

fogadó(ka)t; nem foglalja magában az 

olyan szolgáltatásokat, amelyek csupán 

egy másik szolgáltatáshoz szorosan 

kapcsolódó, jelentéktelen járulékos 

funkcióként teszik lehetővé a személyközi, 

interaktív kommunikációt; 

5. „személyközi kommunikációs 

szolgáltatás”: olyan, általában díjazás 

ellenében nyújtott szolgáltatás, amely 

lehetővé teszi az elektronikus hírközlő 

hálózatokon keresztül, véges számú 

személy közötti közvetlen személyközi, 

interaktív információcserét, amelyben a 

kommunikációt kezdeményező vagy abban 

részt vevő személyek határozzák meg a 

fogadó(ka)t; 

Indokolás 

A valamennyi szolgáltató tekintetében egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett az 

irányelvnek azt is célul kellene kitűznie, hogy garantálja a hálózatok és szolgáltatások 

biztonságára, illetve a végfelhasználók magánéletének védelmére vonatkozó közös 

minimumnormákat is. Ennélfogva alapvetően fontos a szabályozást a személyközi 
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kommunikációs szolgáltatások valamennyi típusára kiterjeszteni abban az esetben is, ha a 

személyközi interaktív kommunikációra szolgáló szolgáltatás egy másik szolgáltatásnak 

csupán járulékos funkciója, figyelembe véve egyúttal a jövőbeli fejlesztéseket és a 

szolgáltatások közötti szinergiákat. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

22. „hálózatok és szolgáltatások 

biztonsága”: az elektronikus hírközlő 

hálózatok és hírközlési szolgáltatások arra 

való képessége, hogy adott bizonyossággal 

ellenálljanak az olyan cselekményeknek, 

amelyek veszélyeztetik a rajtuk tárolt, 

továbbított vagy feldolgozott adatok vagy 

az említett hálózatok és szolgáltatások 

keretében nyújtott vagy rajtuk keresztül 

elérhető kapcsolódó szolgáltatások 

rendelkezésre állását, hitelességét, 

sértetlenségét és bizalmasságát; 

22. „hálózatok és szolgáltatások 

biztonsága”: az elektronikus hírközlő 

hálózatok és hírközlési szolgáltatások arra 

való technikai és strukturális képessége, 

hogy adott bizonyossággal ellenálljanak az 

olyan cselekményeknek, amelyek 

veszélyeztetik a rajtuk tárolt, továbbított 

vagy feldolgozott adatok vagy az említett 

hálózatok és szolgáltatások keretében 

nyújtott vagy rajtuk keresztül elérhető 

kapcsolódó szolgáltatások rendelkezésre 

állását, hitelességét, sértetlenségét és 

bizalmasságát; 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás azért szükséges, mert 

elválaszthatatlanul összefügg más elfogadható módosításokkal, különösen a 40. cikkhez 

fűződő 22. módosítással. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb 

illetékes hatóságok hatáskörükön belül 

hozzájárulhatnak a kulturális és nyelvi 

sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 

előmozdítását célzó politikák 

végrehajtásának biztosításához. 

A nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb 

illetékes hatóságok hatáskörükön belül 

hozzájárulhatnak a személyes adatok és a 

magánélet védelméhez, a kulturális és 

nyelvi sokszínűség, valamint a 

médiapluralizmus előmozdítását célzó 

politikák végrehajtásának biztosításához. 
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Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az általános adatvédelmi rendelettel és az 

elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletre irányuló javaslattal – való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok együttműködnek 

egymással és a Bizottsággal a 

rádióspektrum Unión belüli használatának 

stratégiai tervezése, összehangolása és 

harmonizációja során. E célból fontolóra 

veszik az uniós politikák többek között 

gazdasági, biztonsági, egészségügyi, 

közérdekkel, közbiztonsággal és 

honvédelemmel , szólásszabadsággal 

kapcsolatos, kulturális, tudományos, 

szociális és technikai szempontjait, 

valamint a rádióspektrum-felhasználó 

közösségek különböző érdekeit a 

rádióspektrum használatának 

optimalizálása és a káros zavarás 

elkerülése végett. 

(1) A tagállamok együttműködnek 

egymással és a Bizottsággal a 

rádióspektrum Unión belüli használatának 

stratégiai tervezése, összehangolása és 

harmonizációja során. E célból fontolóra 

veszik az uniós politikák többek között a 

gazdasági, biztonsági, egészségügyi, a 

közérdekkel, a közbiztonsággal és a 

honvédelemmel, az adatvédelemmel és a 

magánélet védelmével, a 

szólásszabadsággal kapcsolatos, kulturális, 

tudományos, szociális és technikai 

szempontjait, valamint a rádióspektrum-

felhasználó közösségek különböző érdekeit 

a rádióspektrum használatának 

optimalizálása és a káros zavarás 

elkerülése végett. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az általános adatvédelmi rendelettel és az 

elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletre irányuló javaslattal – való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy adott esetben a hatóságon 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság 

vezetőjét vagy adott esetben a hatóságon 



 

AD\1127738HU.docx 21/35 PE601.042v02-00 

 HU 

belül ilyen funkciót betöltő testület tagjait, 

illetve azok helyetteseit nyílt kiválasztási 

eljárást követően, legalább négyéves 

hivatali időre nevezik ki érdemeik, 

képességeik, ismereteik és tapasztalataik 

alapján az elismert szakmai tekintéllyel és 

szakmai tapasztalattal rendelkező 

személyek köréből. Tisztségüket nem 

tölthetik be kettőnél több cikluson 

keresztül, függetlenül attól, hogy azok 

egymás követik-e, vagy sem. A tagállamok 

a döntéshozatal folyamatosságát a testület 

és a felső vezetés tagjaira vonatkozó 

megfelelő rotációs rendszerrel biztosítják, 

mely szerint a testület első tagjait eltérő 

időtartamra nevezik ki, hogy az ő, illetve 

utódjaik megbízatása ne ugyanakkor járjon 

le. 

belül ilyen funkciót betöltő testület tagjait, 

illetve azok helyetteseit nyílt és átlátható 

kiválasztási eljárást követően, legalább 

négyéves hivatali időre nevezik ki 

érdemeik, képességeik, ismereteik és 

tapasztalataik alapján az elismert szakmai 

tekintéllyel és szakmai tapasztalattal 

rendelkező személyek köréből. 

Tisztségüket nem tölthetik be kettőnél több 

cikluson keresztül, függetlenül attól, hogy 

azok egymás követik-e, vagy sem. A 

tagállamok a döntéshozatal 

folyamatosságát a testület és a felső 

vezetés tagjaira vonatkozó megfelelő 

rotációs rendszerrel biztosítják, mely 

szerint a testület első tagjait eltérő 

időtartamra nevezik ki, hogy az ő, illetve 

utódjaik megbízatása ne ugyanakkor járjon 

le. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen a BEREC-ről szóló rendeletre irányuló 

javaslattal – való következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 10. cikkben foglalt rendelkezések 

sérelme nélkül a nemzeti szabályozó 

hatóságok az uniós jogi aktust végrehajtó 

nemzeti jogszabály értelmében rájuk 

ruházott feladatok teljesítésével 

kapcsolatban függetlenül és tárgyilagosan 

járnak el, és más szervtől nem kérhetnek 

vagy fogadhatnak el utasításokat. A 

nemzeti szabályozó hatóságok azonban a 

nemzeti alkotmányos jogszabályokkal 

összhangban felügyeletnek vethetők alá. A 

nemzeti szabályozó hatóságok 

határozatainak felfüggesztésére vagy 

felülbírálására kizárólag a 31. cikk szerint 

létrehozott jogorvoslati szervek 

(1) A 10. cikkben foglalt rendelkezések 

sérelme nélkül a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak függetlenül és 

tárgyilagosan kell eljárniuk, jogilag el kell 

különülniük és funkcionálisan 

függetlennek kell lenniük a kormánytól az 

uniós és a nemzeti joggal összhangban, 

átlátható és elszámoltatható módon kell 

működniük, kellő hatáskörökkel kell 

rendelkezniük, és az uniós jogi aktust 

végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében 

rájuk ruházott feladatok teljesítésével 

kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek 

vagy fogadhatnak el utasításokat. A 

nemzeti szabályozó hatóságok azonban a 
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rendelkeznek hatáskörrel. nemzeti alkotmányos jogszabályokkal 

összhangban felügyeletnek vethetők alá. A 

nemzeti szabályozó hatóságok 

határozatainak felfüggesztésére vagy 

felülbírálására kizárólag a 31. cikk szerint 

létrehozott jogorvoslati szervek 

rendelkeznek hatáskörrel. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az általános adatvédelmi rendelettel és az 

elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletre irányuló javaslattal és a BEREC-ről 

szóló javaslattal – való következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

Kapcsolódik továbbá a 19. módosításhoz, mivel a felügyeleti szervek függetlenségének 

biztosítására törekszik. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok , 

az ezen irányelv szerinti egyéb illetékes 

hatóságok és a nemzeti versenyhatóságok 

ellátják egymást az ezen irányelv 

rendelkezéseinek alkalmazásához 

szükséges információval. Az 

információcsere tárgyát képező adat 

tekintetében az adatot átvevő hatóság 

ugyanolyan szintű titoktartást biztosít, mint 

amilyet az adatot továbbító hatóság 

biztosít. 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok , 

az ezen irányelv szerinti egyéb illetékes 

hatóságok és a nemzeti versenyhatóságok 

ellátják egymást az ezen irányelv 

rendelkezéseinek alkalmazásához 

szükséges információval. Az 

információcsere tárgyát képező adat 

tekintetében az uniós adatvédelmi 

szabályok alkalmazandók, és az adatot 

átvevő hatóság ugyanolyan szintű 

titoktartást biztosít, mint amilyet az adatot 

továbbító hatóság biztosít. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az általános adatvédelmi rendelettel és az 

elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletre irányuló javaslattal – való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 
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Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtásának szabadságát, az ebben az 

irányelvben foglalt feltételekre is 

figyelemmel. E céllal összhangban, a 

tagállamok nem akadályozhatnak meg egy 

vállalkozást elektronikus hírközlő 

hálózatok vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtásában, kivéve, ha ez a 

Szerződés 52 . cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott okokból szükséges. Az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtása szabadságának minden ilyen 

korlátozását kellően meg kell indokolni, 

és be kell jelenteni a Bizottságnak. 

(1) A tagállamok biztosítják az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtásának szabadságát, az ebben az 

irányelvben foglalt feltételekre is 

figyelemmel. E céllal összhangban, a 

tagállamok nem akadályozhatnak meg egy 

vállalkozást elektronikus hírközlő 

hálózatok vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtásában, kivéve, ha ez a 

Szerződés 52 . cikkének (1) bekezdésében 

meghatározott okokból szükséges. Az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtásának szabadságára vonatkozó 

bármely ilyen korlátozást megfelelően 

indokolni kell, és annak törvény által 

előírtaknak kell lenniük, tiszteletben kell 

tartania a Charta által elismert jogok és 

szabadságok lényegét, és a Charta 52. 

cikk (1) bekezdésével összhangban meg 

kell felelnie az arányosság elvének, 

továbbá be kell jelenteni a Bizottságnak. 

Indokolás 

A Chartával és az Európai Unió Bíróságának idevágó ítélkezési gyakorlatával összhangban 

az e Chartában elismert jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által és e jogok 

lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az arányosság elvére figyelemmel, 

korlátozásukra csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben az elengedhetetlen és 

ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és 

szabadságainak védelmét szolgálja. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Amennyiben az információ 
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személyes adatokat tartalmaz, a Bizottság, 

a BEREC és az érintett hatóságok 

biztosítják, hogy az adatok feldolgozása az 

uniós adatvédelmi szabályokkal 

összhangban történjen. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen az általános adatvédelmi rendelettel és az 

elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló rendeletre irányuló javaslattal – való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. Az átdolgozási javaslat több 

esetben adatok feldolgozásával jár, és az uniós adatvédelmi jognak való megfelelésről nem 

tartalmaz rendelkezéseket. 

 

 

Módosítás   25 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a szolgáltatásnyújtásra, 

valamint a műszaki interfészek, illetve 

hálózati funkciók biztosítására 

vonatkozóan ösztönzik az (1) bekezdésben 

említett szabványok, illetve előírások 

alkalmazását annyiban, amennyiben ez a 

szolgáltatások interoperabilitásának 

biztosításához és a felhasználók választási 

szabadságának fokozásához feltétlenül 

szükséges. 

A tagállamok a szolgáltatásnyújtásra, 

valamint a műszaki interfészek illetve 

hálózati funkciók biztosítására 

vonatkozóan ösztönzik az (1) bekezdésben 

említett szabványok illetve előírások 

alkalmazását annyiban, amennyiben ez a 

szolgáltatások interoperabilitásának és 

együttműködési képességének 
biztosításához a felhasználók választási 

szabadságának fokozása és a 

szolgáltatóváltás lehetővé tétele érdekében 
feltétlenül szükséges. 

Indokolás 

Az árnyékelőadó úgy véli, hogy ez a módosítás szükséges, mivel megerősíti a felhasználók 

választási szabadságát, és hozzájárul az Unió digitális egységes piaci stratégiájához. 

 

Módosítás   26 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 

és a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások megfelelő műszaki és 

szervezeti intézkedéseket hozzanak a 

hálózataikat és szolgáltatásaikat érintő 

kockázatok megfelelő kezelése érdekében. 

Az ezen intézkedések által biztosított 

biztonsági szintnek – figyelembe véve az 

ezen intézkedések területén elért legújabb 

eredményeket – meg kell felelnie a 

kockázat mindenkori mértékének. 

Intézkedéseket kell hozni különösen a 

váratlan biztonsági események 

felhasználókra és egyéb hálózatokra és 

szolgáltatásokra gyakorolt hatásának 

megelőzésére és minimalizálására. 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 

nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 

és a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások megfelelő műszaki és 

szervezeti intézkedéseket hozzanak a 

hálózataikat és szolgáltatásaikat érintő 

kockázatok megfelelő kezelése érdekében. 

Az ezen intézkedések által biztosított 

biztonsági szintnek – figyelembe véve az 

ezen intézkedések területén elért legújabb 

eredményeket – meg kell felelnie a 

kockázat mindenkori mértékének. 

Intézkedéseket kell hozni különösen annak 

biztosítása céljából, hogy az elektronikus 

hírközlés tartalmát – amennyiben az 

technikailag kivitelezhető – 

alapértelmezetten titkosítsák a végpontok 

között, a váratlan biztonsági események 

felhasználókra és egyéb hálózatokra és 

szolgáltatásokra gyakorolt hatásának 

megelőzése és minimalizálása érdekében. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szövegnek az Európai 

Parlament álláspontjával – különösen az egyesült államokbeli NSA megfigyelési 

programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok 

alapvető jogaira gyakorolt hatásukról, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi 

együttműködésről szóló, 2014. március 12-i állásfoglalásával és a „A nagy adathalmazok 

alapjogi vonatkozásai: magánélet, adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és 

bűnüldözés" című, 2016. március 14-i állásfoglalásával – való következetességével 

kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   27 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok nem írnak elő olyan 

kötelezettségeket a nyilvános hírközlő 

hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan 

elérhető elektronikus hírközlési 

szolgáltatók számára, amelyek hálózataik 
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és szolgáltatásaik biztonságát 

gyengítenék. 

 Amennyiben a tagállamok további 

biztonsági követelményeket szabnak meg 

az egynél több országban nyilvános 

hírközlő hálózatokat szolgáltató vagy 

nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatók tekintetében, ezeket 

az intézkedéseket be kell jelenteniük a 

Bizottságnak és az ENISA-nak. Az 

ENISA segítséget nyújt a tagállamoknak a 

meghozott intézkedések koordinálásában, 

hogy elkerüljék a párhuzamosságot és az 

eltérő követelményeket, amelyek nyomán 

biztonsági kockázatok merülhetnek fel, és 

akadályok keletkezhetnek a belső piacon. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szövegnek az Európai 

Parlament álláspontjával – különösen az egyesült államokbeli NSA megfigyelési 

programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok 

alapvető jogaira gyakorolt hatásukról, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi 

együttműködésről szóló, 2014. március 12-i állásfoglalásával és a „A nagy adathalmazok 

alapjogi vonatkozásai: magánélet, adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és 

bűnüldözés" című, 2016. március 14-i állásfoglalásával – való következetességével 

kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   28 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános 

hírközlő hálózatokat szolgáltató és a 

nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások indokolatlan késedelem 

nélkül értesítsék az illetékes hatóságot a 

biztonság megsértésének minden olyan 

esetéről, amely jelentős hatással volt a 

hálózatok, illetve a szolgáltatások 

működésére. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános 

hírközlő hálózatokat szolgáltató és a 

nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások indokolatlan késedelem 

nélkül értesítsék az illetékes hatóságot 

minden olyan biztonsági eseményről vagy 

az integritás olyan jellegű sérüléséről, 

amely jelentős hatással volt a hálózatok, 

illetve a szolgáltatások működésére. 



 

AD\1127738HU.docx 27/35 PE601.042v02-00 

 HU 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás azért szükséges, mert 

elválaszthatatlanul összefügg a 40. cikkhez fűződő egyéb elfogadható módosításokkal. Az első 

részre a harmadik albekezdéshez fűzött módosítással való összhang érdekében van szükség. 

 

Módosítás   29 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a biztonság megsértése által érintett 

felhasználók száma; 

a) a biztonsági esemény által érintett 

felhasználók száma; 

 

Módosítás   30 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a biztonság megsértésének 

időtartama; 

b) a biztonsági esemény időtartama; 

 

Módosítás   31 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a biztonság megsértése által érintett 

terület földrajzi kiterjedése; 

c) a biztonsági esemény által érintett 

terület földrajzi kiterjedése; 

 

Módosítás   32 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szolgáltatás működési zavarának 

mértéke; 

d) a hálózat vagy a szolgáltatás 

érintettségének mértéke; 
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Módosítás   33 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érintett illetékes hatóság szükség szerint 

értesíti a többi tagállam illetékes hatóságát 

és az Európai Hálózat- és 

Információbiztonsági Ügynökséget 

(ENISA). Az érintett illetékes hatóság 

tájékoztathatja a nyilvánosságot, illetve a 

vállalkozásokat erre kötelezheti, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 

biztonság megsértésének nyilvánosságra 

hozatalához közérdek fűződik. 

Az érintett illetékes hatóság szükség szerint 

értesíti a többi tagállam illetékes hatóságát 

és az Európai Hálózat- és 

Információbiztonsági Ügynökséget 

(ENISA). Az érintett illetékes hatóság 

tájékoztathatja a nyilvánosságot, illetve a 

szolgáltatókat erre kötelezheti, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 

biztonsági esemény nyilvánosságra 

hozatalához közérdek fűződik. 

Indokolás 

E módosítás első része a szövegnek az Európai Parlament álláspontjával – különösen az 

egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést 

végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira gyakorolt hatásukról, valamint a 

transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésről szóló, 2014. március 12-i 

állásfoglalásával és a „A nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai: magánélet, 

adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és bűnüldözés" című, 2016. március 14-i 

állásfoglalásával – való következetességével kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. A 

módosítás második része azért szükséges, mert elválaszthatatlanul összefügg a 40. cikkhez 

fűződő egyéb elfogadható módosításokkal. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) E bekezdés következetes 

alkalmazásának elősegítése érdekében a 

BEREC az érdekeltekkel folytatott 

konzultációt követően és a Bizottsággal és 

más uniós ügynökségekkel szorosan 

együttműködve [dátum]-ig iránymutatást 

fogad el a hálózatok és szolgáltatások 

biztonságára vonatkozó 

minimumkritériumokkal és közös 
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megközelítésekkel, valamint a végponttól 

végpontig terjedő titkosítás használatának 

előmozdításával kapcsolatban. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen a BEREC-ről szóló rendeletre irányuló 

javaslattal – való következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. A 

módosítás fokozza a hálózatok és információs szolgáltatások biztonságát. 

 

Módosítás   35 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok jogosultak legyenek a 

40. cikk végrehajtása érdekében kötelező 

utasításokat kiadni – többek között a 

biztonság megsértésének orvoslása 

érdekében szükséges intézkedések és a 

végrehajtási határidők vonatkozásában – a 

nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 

és a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások részére. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok jogosultak legyenek a 

40. cikk végrehajtása érdekében kötelező 

utasításokat kiadni – többek között a 

biztonsági esemény megelőzése vagy 
orvoslása érdekében szükséges 

intézkedések és a végrehajtási határidők 

vonatkozásában – a nyilvános hírközlő 

hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan 

hozzáférhető elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

részére. 

 

Módosítás   36 

Irányelvre irányuló javaslat 

90 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az eltűnt gyermekek felkutatására 

fenntartott segélyvonal hívószáma 

Az eltűnt gyermekek felkutatására 

fenntartott forróvonal és a 

gyermeksegélyvonal 

 

Módosítás   37 

Irányelvre irányuló javaslat 

90 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a polgárok hozzáférjenek egy olyan 

segélyvonalhoz, amelyen gyermekek 

eltűnését jelenthetik be. A segélyvonal a 

„116000” számon érhető el. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a polgárok hozzáférjenek egy, 

gyermekek felkutatására fenntartott 

forróvonalhoz. A segélyvonalnak 

gyermekbarátnak kell lennie, és a 

„116000” számon kell elérhetővé tenni. 

 

Módosítás   38 

Irányelvre irányuló javaslat 

90 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

gyermekek egy segélyvonal révén 

hozzáférjenek egy gyermekbarát 

szolgáltatáshoz. A segélyvonalat a 

„116111” számon kell elérhetővé tenni. 

Indokolás 

A segélyvonalak lényeges szolgáltatások, és tanácsadási funkciót is betöltenek. A gyermekek 

biztonságosabbnak találhatják a 116111-es segélyvonal felhívását, mint olyan 

szolgáltatásoknál dolgozók megkeresését, amelyeket nem ismernek vagy amelyekben nem 

bíznak. Ha egy gyermek (vagy bárki más) felhívja a gyermeksegélyvonalat, és jelzi, hogy egy 

gyermek veszélyben van, azt bizonyos esetekben jelenteni kell a gyermekvédelmi 

hatóságoknak/a rendőrségnek. A segélyvonalak több százezer bajban lévő vagy rászoruló 

gyermeknek nyújtanak támogatást. 

 

Módosítás   39 

Irányelvre irányuló javaslat 

90 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A tagállamok biztosítják a 

polgárok lehető legnagyobb mértékű 

tájékoztatását a „116000” és a „116111” 

számok alatt nyújtott szolgáltatások 

létezéséről és elérhetőségének módjáról. 
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Indokolás 

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonalat a 2007/116/EK bizottsági 

határozat hozta létre, és Európa-szerte ugyanazon a számon, a 116 000-án érhető el. Egy 

Eurobarométer-felmérés szerint jelenleg az uniós lakosság csupán 13%-ának van tudomása a 

116000-as szolgáltatásról. Az Unió ugyanezzel a problémával szembesül a 116111-es 

telefonszámmal kapcsolatban is, amelyet a 2009/136/EK bizottsági irányelv (egyetemes 

szolgáltatási irányelv) hozott létre. Annak biztosítása, hogy a polgárokat tájékoztassák e 

szolgáltatások létezéséről és elérhetőségéről, elősegíti a jogszabály végrehajtását. 

 

Módosítás   40 

Irányelvre irányuló javaslat 

90 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók a 

lehető legnagyobb mértékben hozzá 

tudjanak férni a „116000” számmal 

kezdődő számtartomány alatt nyújtott 

szolgáltatásokhoz. Az annak előmozdítása 

érdekében hozott intézkedéseknek, hogy a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók más 

tagállamban történő utazásuk során is 

hozzá tudjanak férni az említett 

szolgáltatásokhoz, meg kell felelniük a 39. 

cikkel összhangban közzétett irányadó 

szabványoknak vagy előírásoknak. 

(2) A tagállamok biztosítják a 

gyermekek és a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók lehető legnagyobb 

mértékű tájékoztatását a „116000” és a 

„116111” számok alatt nyújtott 

szolgáltatások létezéséről és 

elérhetőségének módjáról. Az annak 

előmozdítása érdekében hozott 

intézkedéseknek, hogy a végfelhasználók 

más tagállamban történő utazásuk során is 

széles körben hozzá tudjanak férni az 

említett szolgáltatásokhoz, meg kell 

felelniük a 39. cikkel összhangban 

közzétett irányadó szabványoknak vagy 

előírásoknak. 

 

Módosítás   41 

Irányelvre irányuló javaslat 

90 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

polgárok a tagállamok közötti utazásuk 

során az előhívószám tárcsázásával 

hozzáférjenek a hazájukban működtetett 

forróvonalakhoz és segélyvonalakhoz. 
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Indokolás 

Amikor a polgárok különböző tagállamok között utaznak, sürgős ügyek megoldása vagy 

közvetítés céljából továbbra is szükségük van arra, hogy hazájukban különböző 

forróvonalakat és segélyvonalakat hívni tudjanak. Ha e vonalak az előhívószám tárcsázásával 

elérhetők lennének, az hozzásegítené őket ahhoz, hogy segítséget vagy tanácsot kérjenek. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

92 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az elektronikus hírközlő hálózatok 

üzemeltetői vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói nem alkalmazhatnak 

hátrányosan megkülönböztető hozzáférési 

vagy használati követelményeket vagy 

feltételeket a végfelhasználók 

állampolgársága vagy lakhelye alapján, 

kivéve, ha ezek a különbségek tárgyilagos 

indokokkal alátámaszthatók. 

Az elektronikus hírközlő hálózatok 

üzemeltetői vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói nem alkalmazhatnak 

hátrányosan megkülönböztető hozzáférési 

vagy használati követelményeket vagy 

feltételeket a végfelhasználók 

állampolgársága vagy lakhelye alapján, 

kivéve, ha ezek a különbségek tárgyilagos 

indokokkal alátámaszthatók, és 

megfelelnek a Charta 52. cikkében előírt 

alapvető jogok hatályának és 

értelmezésének. 

Indokolás 

A Chartával és az Európai Unió Bíróságának idevágó ítélkezési gyakorlatával összhangban 

az e Chartában elismert jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által és e jogok 

lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az arányosság elvére figyelemmel, 

korlátozásukra csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben az elengedhetetlen és 

ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak és 

szabadságainak védelmét szolgálja. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

93 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az alapvető jogokra vonatkozó 

biztosíték következetes alkalmazásának 

elősegítése érdekében a BEREC az 

érdekelt felekkel való konzultációt 

követően és a Bizottsággal és az Európai 
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Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA) 

szorosan együttműködve [dátum]-ig közös 

megközelítésekre vonatkozó 

iránymutatásokat fogad el annak 

biztosítására, hogy a végfelhasználók 

általi, a szolgáltatásokhoz és 

alkalmazásokhoz elektronikus hírközlési 

hálózatokon keresztüli hozzáférést vagy 

azok használatát érintő nemzeti 

intézkedések megfeleljenek a Charta által 

garantált alapvető jogoknak és 

szabadságoknak, valamint az uniós jog 

általános elveinek. 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával, 

valamint más jogalkotási javaslatokkal – különösen a BEREC-ről szóló rendeletre irányuló 

javaslattal – való következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

114 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság ... [a 115. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdésében 

megjelölt alkalmazási időpontot követő öt 

év leteltével]-ig és azt követően öt évente, 

a 93. cikkben foglalt, az alapvető jogokra 

vonatkozó biztosíték alkalmazását 

felülvizsgálatnak veti alá. 
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