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RÖVID INDOKOLÁS

Az elektronikus hírközlésre irányuló beruházás és innováció fellendítése, valamint a 
fogyasztók érdekeinek előmozdítása érdekében az EU-nak olyan következetes 
keretszabályozásra van szüksége, amely tiszteletben tartja mind az EU-n belüli fokozottabb 
együttműködés szükségességét, mind a tagállamok telekommunikációs piacának 
sokszínűségét.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak a fokozott együttműködéséből csakúgy, mint a 
Bizottságtól és a nemzeti kormánytól való függetlenségük jelentős mértékben történő 
megőrzéséből az az előnyük származna, hogy értékelhetnék a nemzeti piac kérdéseit, és 
korrekciós intézkedéseket hajthatnának végre azokat illetően. Mivel a tagállamokon belüli és 
azok közötti összetett kérdések alapos megfontolást és nyílt párbeszédet igényelnek, egy 
konzultációs és koordinációs mechanizmus hatékonyabbnak bizonyul majd a mandátum és 
vétó rendszerénél. A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy egyes nemzeti szabályozó 
hatóságok számára intézkedéstervezet elfogadására vagy visszavonására vonatkozó javaslatot 
tegyen, ezt követően a nemzeti szabályozó hatóság három hónapon belül módosíthatja vagy 
visszavonhatja az intézkedéstervezetet.

A piaci verseny fokozásához a nemzeti szabályozó hatóságokat el kell látni az ehhez 
szükséges eszközökkel. Miközben az egyes nemzeti piacok különböző megoldásokat 
igényelnek, a nemzeti szabályozó hatóságok számára lehetővé kell tenni a funkcionális 
elkülönítést, mint a szabályozás szűk keresztmetszetei kezelésének egy lehetőségét.

A tagállamok piaci feltételeinek és különleges igényeinek tiszteletben tartása mellett a 
frekvenciagazdálkodás és harmonizáció kérdéseit a nemzeti szabályozó hatóságok lesznek 
képesek – a Bizottsággal konzultálva – a leghatásosabban és legmegfelelőbben kezelni. A 
kiosztásra és kijelölésre vonatkozó optimális határozatok tiszteletben tartják majd a 
technológiai semlegesség elvét, miközben tekintettel lesznek a nemzetközi szervezetek 
rádióspektrum-gazdálkodásról szóló határozataira.

A biztonság és integritás javítása szintén nélkülözhetetlen Európa bővülő elektronikus 
hírközlési hálózatai számára. Miközben az elektronikus hálózatok és szolgáltatások közelebb 
hozzák egymáshoz Európa tagállamait a hírközlés segítségével, a biztonsági résekből eredő 
kockázatok nagyobb károsodási lehetőségekkel járnak. A védőintézkedéseknek egyfelől 
arányosaknak kell lenniük a várható kockázatokkal, másfelől idomulniuk kell a 
körülményekhez, így a Bizottságnak felhatalmazással kell rendelkeznie a technikai végrehajtó 
intézkedéseknek a nemzeti szabályozó hatóságokkal egyetértésben történő elfogadására. A 
vállalkozóknak értesíteniük kell a nemzeti szabályozási hatóságokat a komoly biztonsági 
résekről, amelyek meghatározását a kinevezett nemzeti szabályozó hatóságnak kell megadnia.

A Bizottság javasolta, hogy a piacokat versenyképesebbé válásuk után a versenypolitikán 
belül kell szabályozni. Egy lépéssel továbbhaladva érdemes lenne az ennek érdekében folyó 
munkához megszüntetési záradékok alkalmazásával határidőt rendelni.



PE404.823v02-00 4/40 AD\724548HU.doc

HU

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E keretrendszer részeként az előzetes 
ágazatspecifikus piacszabályozás 
átmenetként szolgál a korábbi 
monopóliumok, illetve az elektronikus 
hírközlési hálózatok és szolgáltatások 
versenyképes piaca között. Amint a piacok 
versenyképessé válnak, nem kerül sor 
további előzetes szabályozásra, így 
kizárólag a közösségi és nemzeti 
versenyjogot kell majd alkalmazni. Az 
európai elektronikus hírközlés piacainak 
növekvő versenydinamikájával az árakkal 
és a hozzáféréssel kapcsolatos előzetes 
ágazatspecifikus rendelet lehetséges 
előnyei idővel jelentősen csökkennek. Az 
elektronikus távközlés piacai erős 
versenydinamikát tanúsítottak az elmúlt 
években, és a verseny a következő években 
valószínűleg tovább növekszik majd. A 
közösségi és nemzeti versenyjog 
kizárólagos alkalmazására való időszerű 
áttérés biztosítása érdekében e keret 
előzetes ágazatspecifikus szabályozásról 
szóló rendelkezései hatályukat vesztik egy 
meghatározott időpontban, kivéve, ha a 
Bizottság a folytatott előzetes szabályozást 
ezen időpont után is hatályosnak 
nyilvánítja. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ebben a tekintetben a Bizottság az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
vonatkozó európai uniós keretszabályozás 
felülvizsgálatáról 2006. június 29-én 
elfogadott, a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett közleményében 
bemutatta előzetes megállapításait. Ezen 
előzetes megállapítások alapján a Bizottság
nyilvános konzultációt szervezett, amelyből 
kiderült, hogy elsősorban az elektronikus 
hírközlés belső piacának továbbra is
meglévő hiányosságaival kell foglalkozni.
A konzultáció résztvevői megállapították 
különösen, hogy a szabályozás 
széttagoltsága és a nemzeti szabályozó 
hatóságok tevékenységében meglévő 
következetlenségek nemcsak az ágazat 
versenyképességét veszélyeztetik, hanem a 
fogyasztók oldalán a határokon átnyúló 
versenytől remélhető alapvető előnyöket 
is.

(2) Ebben a tekintetben a Bizottság az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
vonatkozó európai uniós keretszabályozás 
felülvizsgálatáról 2006. június 29-én 
elfogadott, a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett közleményében 
bemutatta előzetes megállapításait. Ezen 
előzetes megállapítások alapján nyilvános 
konzultációt tartottak, amely támogatta a 
keret jelenlegi modelljének folytatását. A 
jelenlegi keret átmeneti jellegű technikai 
kiigazításokat vezet be a versenyjogra való 
teljes áttérés biztosítása érdekében, hiszen 
a keret továbbra is átmeneti jellegű marad 
és 2013. december 31-ig felül kell
vizsgálni, és amennyiben ekkora kiépül a 
teljesen versenyképes telekommunikációs 
piac, a jelen irányelv rendelkezései 
hatályukat vesztik.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elektronikus hírközlés belső 
piacának kiteljesítéséhez ennek 
megfelelően meg kell reformálni az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
európai uniós keretszabályozását, ennek 
érdekében, a hatékony verseny biztosítása 
céljából meg kell erősíteni a 
kulcsfontosságú piacokon jelentős piaci 
erővel rendelkező piaci szereplők 
szabályozására vonatkozó közösségi 

(3) Az elektronikus hírközlés belső 
piacának kiteljesítéséhez ennek 
megfelelően meg kell reformálni az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
európai uniós keretszabályozását, ennek 
érdekében, a hatékony verseny biztosítása 
céljából meg kell erősíteni a 
kulcsfontosságú piacokon jelentős piaci 
erővel rendelkező piaci szereplők 
szabályozására vonatkozó közösségi 
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mechanizmust. Ezt a mechanizmust 
egészíti ki az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságnak (a 
továbbiakban: Hatóság) a [dátum]-i 
[…/…./EK] európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel történő létrehozása. A reform 
tartalmazza továbbá az egységes európai 
információs tér megvalósítása érdekében 
egy hatékony spektrumgazdálkodási
stratégia meghatározását, valamint a 
minden felhasználó előtt nyitott 
információs társadalom megvalósítása 
érdekében a fogyatékkal élő felhasználókra 
vonatkozó rendelkezések megerősítését.

mechanizmust. A reform tartalmazza 
továbbá az egységes európai információs 
tér megvalósítása érdekében egy hatékony
és összehangolt frekvenciagazdálkodási
stratégia meghatározását, valamint a 
minden felhasználó előtt nyitott 
információs társadalom megvalósítása 
érdekében a fogyatékkal élő felhasználókra 
vonatkozó rendelkezések megerősítését.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A keretszabályozás hatékonyabb 
alkalmazásának biztosítása, továbbá a 
nemzeti szabályozó hatóságok jogkörének 
megerősítése és döntéseinek 
kiszámíthatósága érdekében meg kell 
erősíteni e hatóságok függetlenségét. Ebből 
a célból kívánatos, hogy a nemzeti jog 
olyan kifejezett rendelkezéseket 
tartalmazzon, amelyek biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok feladataik 
ellátása során védve legyenek az eléjük 
kerülő kérdések független elbírálásának 
veszélyeztetésére alkalmas külső 
beavatkozással vagy politikai nyomással 
szemben. E külső befolyás miatt a nemzeti 
törvényhozó szerv nem alkalmas a 
keretszabályozás szerinti nemzeti 
szabályozó hatóság feladatainak ellátására. 
Ebből a célból, hogy ne merülhessen fel 
ésszerű kétség a nemzeti szabályozó 
hatóság pártatlansága és külső tényezőktől 
való befolyásolhatatlansága felől, előre 
meg kell határozni, milyen alapon 
menthető fel tisztségéből a nemzeti 
szabályozó hatóság vezetője. Fontos, hogy 

(6) A keretszabályozás hatékonyabb 
alkalmazásának biztosítása, továbbá a 
nemzeti szabályozó hatóságok jogkörének 
megerősítése és döntéseinek 
kiszámíthatósága érdekében meg kell 
erősíteni e hatóságok függetlenségét. Ebből 
a célból kívánatos, hogy a nemzeti jog 
olyan kifejezett rendelkezéseket 
tartalmazzon, amelyek biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok feladataik 
ellátása során védve legyenek az eléjük 
kerülő kérdések független elbírálásának 
veszélyeztetésére alkalmas külső 
beavatkozással vagy politikai nyomással 
szemben. E külső befolyás miatt a nemzeti 
törvényhozó szerv nem alkalmas a 
keretszabályozás szerinti nemzeti 
szabályozó hatóság feladatainak ellátására.
Ebből a célból, hogy ne merülhessen fel 
ésszerű kétség a nemzeti szabályozó 
hatóság pártatlansága és külső tényezőktől 
való befolyásolhatatlansága felől, előre 
meg kell határozni, milyen alapon
menthető fel tisztségéből a nemzeti 
szabályozó hatóság vezetője. Minden ilyen 
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a nemzeti szabályozó hatóságok saját 
költségvetéssel rendelkezzenek, amely 
lehetővé teszi különösen elegendő számú 
szakképzett alkalmazott felvételét. Az 
átláthatóság biztosítása érdekében ezt a 
költségvetést évente nyilvánosságra kell 
hozni.

felmentés okait nyilvánosan be kell 
jelenteni, kivéve ha azok ronthatják az 
intézményről kialakult képet. Fontos, hogy 
a nemzeti szabályozó hatóságok saját 
költségvetéssel rendelkezzenek, amely 
lehetővé teszi különösen elegendő számú 
szakképzett alkalmazott felvételét. Az 
átláthatóság biztosítása érdekében ezt a 
költségvetést évente nyilvánosságra kell 
hozni.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az a közösségi mechanizmus, 
amelynek révén a Bizottság 
megkövetelheti, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok az előzetes szabályozással 
szabályozni kívánt piacok 
meghatározásával és a jelentős piaci erővel 
rendelkező gazdasági szereplők 
megállapításával kapcsolatban tervezett 
intézkedésüket visszavonják, 
nagymértékben hozzájárult az egységes 
szemléletmód kialakításához azon 
körülmények azonosításában, amelyek 
fennállása esetén előzetes szabályozás 
alkalmazható és amelyek fennállása esetén 
a gazdasági szereplők e szabályozás 
hatálya alá tartoznak. Nincs ugyanakkor 
ugyanilyen mechanizmus az alkalmazható 
korrekciós intézkedésekre vonatkozóan. A 
Bizottság által végzett piacfigyelés, 
illetőleg különösen a keretirányelv 7. 
cikkében előírt eljárás kapcsán szerzett 
tapasztalatok szerint a korrekciós 
intézkedések nemzeti szabályozó 
hatóságok általi alkalmazásában – hasonló 
piaci feltételek fennállása esetén is –
meglévő következetlenségek aláássák az 
elektronikus hírközlés belső piacát, nem 
biztosítanak egyenlő versenyfeltételeket a 

(11) Az a közösségi mechanizmus, 
amelynek révén a Bizottság 
megkövetelheti, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok az előzetes szabályozással 
szabályozni kívánt piacok 
meghatározásával és a jelentős piaci erővel 
rendelkező gazdasági szereplők 
megállapításával kapcsolatban tervezett 
intézkedésüket visszavonják, 
nagymértékben hozzájárult az egységes 
szemléletmód kialakításához azon 
körülmények azonosításában, amelyek 
fennállása esetén előzetes szabályozás 
alkalmazható és amelyek fennállása esetén 
a gazdasági szereplők e szabályozás 
hatálya alá tartoznak. Nincs ugyanakkor 
ugyanilyen mechanizmus az alkalmazható 
korrekciós intézkedésekre vonatkozóan. A 
Bizottság által végzett piacfigyelés, 
illetőleg különösen a keretirányelv 7. 
cikkében előírt eljárás kapcsán szerzett 
tapasztalatok szerint a korrekciós 
intézkedések nemzeti szabályozó 
hatóságok általi alkalmazásában – hasonló 
piaci feltételek fennállása esetén is –
meglévő következetlenségek aláássák az 
elektronikus hírközlés belső piacát, nem 
biztosítanak egyenlő versenyfeltételeket a 



PE404.823v02-00 8/40 AD\724548HU.doc

HU

különböző tagállamokban székhellyel 
rendelkező gazdasági szereplők számára, 
és megakadályozzák a fogyasztók oldalán a 
határokon átnyúló versenytől és 
szolgáltatásoktól remélt előnyök 
érvényesülését. Lehetővé kell tenni, hogy a
Bizottság jogosult legyen kötelezni a 
nemzeti szabályozó hatóságot a korrekciós 
intézkedés tervezetének visszavonására. A 
keretszabályozás következetes közösségi 
alkalmazása érdekében elő kell írni, hogy a 
Bizottság a döntésének meghozatala előtt 
köteles konzultálni a Hatósággal.

különböző tagállamokban székhellyel 
rendelkező gazdasági szereplők számára, 
és megakadályozzák a fogyasztók oldalán a 
határokon átnyúló versenytől és 
szolgáltatásoktól remélt előnyök 
érvényesülését. A Bizottság feljogosítható 
tárgyalások folytatására a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal a korrekciós 
intézkedés tervezetének visszavonásáról. A 
keretszabályozás következetes közösségi 
alkalmazása érdekében elő kell írni, hogy a 
Bizottság a tárgyalások megkezdése előtt 
köteles konzultálni a Hatósággal.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Hasonlóképpen, hogy ebben a gyorsan 
változó ágazatban ne alakulhasson ki 
joghézag, abban az esetben, ha az 
ismételten bejelentett intézkedéstervezet 
még mindig akadályozná az egységes piac 
működését vagy ellentétes lenne a 
közösségi joggal, a Bizottságnak 
jogosultnak kell lennie arra, hogy – a 
Hatósággal való konzultációt követően – a 
kérdéses nemzeti szabályozó hatóságot
egy adott korrekciós intézkedés 
meghatározott időn belül történő
meghozatalára kötelezze.

(13) Hasonlóképpen, hogy ebben a gyorsan 
változó ágazatban ne alakulhasson ki 
joghézag, abban az esetben, ha az 
ismételten bejelentett intézkedéstervezet 
még mindig akadályozná az egységes piac 
működését vagy ellentétes lenne a 
közösségi joggal, a Bizottságnak 
jogosultnak kell lennie arra, hogy – a 
Hatósággal való konzultációt követően – a 
kérdéses nemzeti szabályozó hatóságnak
egy adott korrekciós intézkedés 
meghatározott időn belül történő
meghozatalát javasolja. Ha a kérdéses 
nemzeti szabályozó hatóság nem fogadja 
el a javaslatot, világos és átlátható 
indoklást kell közzétennie.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A közösségi konzultációs 
mechanizmus rövid határidőket tartalmaz, 
ezért a Bizottságnak jogosultnak kell 
lennie végrehajtási intézkedések 
elfogadására egyrészről a Bizottság és a 
nemzeti szabályozó hatóságok közötti 
információcsere eljárásainak 
egyszerűsítése céljából, például a stabil 
piacok tekintetében vagy azon esetek 
tekintetében, amikor egy korábban 
bejelentett intézkedést csupán kisebb 
mértékben kívánnak módosítani, 
másrészről – bizonyos esetekben az 
eljárások egyszerűsítése céljából – az 
értesítési eljárás alóli mentesítés 
bevezetése tekintetében.

(14) A közösségi konzultációs 
mechanizmus rövid határidőket tartalmaz, 
ezért a Bizottság a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal konzultálva elfogadhat
végrehajtási intézkedéseket egyrészről a 
Bizottság és a nemzeti szabályozó 
hatóságok közötti információcsere 
eljárásainak egyszerűsítése céljából, 
például a stabil piacok tekintetében vagy 
azon esetek tekintetében, amikor egy 
korábban bejelentett intézkedést csupán 
kisebb mértékben kívánnak módosítani, 
másrészről – bizonyos esetekben az 
eljárások egyszerűsítése céljából – az 
értesítési eljárás alóli mentesítés 
bevezetése tekintetében.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az Európai Unió Alapjogi Chartája és 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 
fogyatékkal élők jogairól szóló 
egyezménye célkitűzéseivel összhangban a 
keretszabályozásnak biztosítania kell, hogy 
valamennyi felhasználó – beleértve a 
fogyatékkal élő végfelhasználókat, az idős 
korú és a szociális szempontból rászoruló 
felhasználókat is – könnyen magas 
színvonalú, megfizethető
szolgáltatásokhoz férjen. Az Amszterdami 
Záróokmányhoz csatolt 22. nyilatkozat 
értelmében a Szerződés 95. cikke szerinti 
intézkedések kidolgozása során a 
közösségi intézmények kötelesek 
figyelembe venni a fogyatékkal élők 
szükségleteit.

(15) Az Európai Unió Alapjogi Chartája és 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 
fogyatékkal élők jogairól szóló 
egyezménye célkitűzéseivel összhangban a 
keretszabályozásnak biztosítania kell, hogy 
valamennyi felhasználó – beleértve a 
fogyatékkal élő végfelhasználókat, az idős 
korú és a szociális szempontból rászoruló 
felhasználókat is – könnyen hozzáférjen az 
elektronikus távközlési szolgáltatásokhoz. 
Az Amszterdami Záróokmányhoz csatolt 
22. nyilatkozat értelmében a Szerződés 95. 
cikke szerinti intézkedések kidolgozása 
során a közösségi intézmények kötelesek 
figyelembe venni a fogyatékkal élők 
szükségleteit.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A rádióspektrum-használat 
optimumának meghatározása egyre 
kevésbé igazodik országhatárokhoz. A 
spektrumjogokhoz jutás rendszerének 
széttagoltsága korlátozza a beruházásokat 
és az innovációt, és sem a szolgáltatóknál, 
sem a berendezések gyártóinál nem teszi
lehetővé a méretgazdaságosság 
kihasználását, ami akadályozza a 
rádióspektrumot használó elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások belső piacának 
fejlődését.

(19) A rádióspektrum-használat 
optimumának meghatározása egyre 
kevésbé igazodik országhatárokhoz. A 
spektrumjogokhoz jutás rendszerének 
széttagoltsága korlátozza a beruházásokat 
és az innovációt, és sem a szolgáltatóknál, 
sem a berendezések gyártóinál nem teheti
lehetővé a méretgazdaságosság 
kihasználását, ami akadályozza a 
rádióspektrumot használó elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások belső piacának 
fejlődését.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg, 
amennyiben ez nem ássa alá a származási 
ország elvét.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a kivételek kihatnak az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások belső 
piacának fejlődésére, kívánatos, hogy a
Bizottságnak – figyelemmel az Európai 
Közösség rádióspektrum-politikájának 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 
7-i 676/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban (rádióspektrum-
határozat) a rádiófrekvenciák rendelkezésre 
állására és hatékony kihasználására 
vonatkozóan meghatározott összehangolt 
műszaki feltételekre – lehetősége legyen 
harmonizálni a technológia- és a 
szolgáltatássemlegesség elve alóli, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint 
a médiapluralizmus biztosítását célzó 
kivételektől eltérő kivételek alkalmazási 
körét és mibenlétét.

(26) Mivel a kivételek kihatnak az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások belső 
piacának fejlődésére, a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal egyetértésben –
figyelemmel az Európai Közösség 
rádióspektrum-politikájának 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 
7-i 676/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban (rádióspektrum-
határozat) a rádiófrekvenciák rendelkezésre 
állására és hatékony kihasználására 
vonatkozóan meghatározott összehangolt 
műszaki feltételekre – harmonizálhatja a 
technológia- és a szolgáltatássemlegesség 
elve alóli, a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
biztosítását célzó kivételektől eltérő 
kivételek alkalmazási körét és mibenlétét.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A belső piac működésének 
előmozdítása és a határokon átnyúló 
szolgáltatások kialakításának támogatása 
érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani
arra, hogy a Hatóságra a számkiosztás 
területén egyedi feladatokat ruházzon. 
Annak érdekében továbbá, hogy a 
tagállamok állampolgárai, ideértve az úton 
lévőket és a fogyatékkal élőket is, bizonyos 
szolgáltatásokat ugyanazokon a könnyen 
megjegyezhető számokon, hasonló árakon 
érjenek el valamennyi tagállamban, 
indokolt, hogy a Bizottság a műszaki 
végrehajtási intézkedések elfogadása 
körében, a szükségesnek mutatkozó 
mértékben jogosult legyen a díjkalkuláció 
elveinek vagy mechanizmusának 

(29) A belső piac működésének 
előmozdítása és a határokon átnyúló 
szolgáltatások kialakításának támogatása 
érdekében a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal egyetértésben 
feljogosítható arra, hogy a Hatóságra a 
számkiosztás területén egyedi feladatokat 
ruházzon. Annak érdekében továbbá, hogy 
a tagállamok állampolgárai, ideértve az 
úton lévőket és a fogyatékkal élőket is, 
bizonyos szolgáltatásokat ugyanazokon a 
könnyen megjegyezhető számokon, 
hasonló árakon érjenek el valamennyi 
tagállamban, indokolt, hogy a Bizottság a 
műszaki végrehajtási intézkedések 
elfogadása körében, a szükségesnek 
mutatkozó mértékben jogosult legyen a 
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szabályozására. díjkalkuláció elveinek vagy 
mechanizmusának szabályozására.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci 
erővel rendelkező gazdasági szereplőket az 
általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell 
erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell 
tenni, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok eseti alapon előírhassák az 
alépítmények, a tartóoszlopok és az 
antennatartók megosztását, az épületekbe 
való bejutást, valamint az építési munkák 
jobb összehangolását. A létesítményeken 
való osztozás fokozása jelentősen javíthatja 
a versenyt, és csökkentheti a 
vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő 
infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező 
pénzügyi és környezeti összköltséget.

(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci 
erővel rendelkező gazdasági szereplőket az 
általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell 
erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Amennyiben 
nem áll fenn infrastrukturális verseny, 
lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok eseti alapon 
előírhassák az alépítmények, a 
tartóoszlopok és az antennatartók 
megosztását, az épületekbe való bejutást, 
valamint az építési munkák jobb 
összehangolását. A létesítményeken való 
osztozás fokozása jelentősen javíthatja a 
versenyt, és csökkentheti a 
vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő 
infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező 
pénzügyi és környezeti összköltséget.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci 
erővel rendelkező gazdasági szereplőket az 
általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő 

(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci 
erővel rendelkező gazdasági szereplőket az 
általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő 
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hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell 
erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell 
tenni, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok eseti alapon előírhassák az 
alépítmények, a tartóoszlopok és az 
antennatartók megosztását, az épületekbe 
való bejutást, valamint az építési munkák 
jobb összehangolását. A létesítményeken 
való osztozás fokozása jelentősen javíthatja 
a versenyt, és csökkentheti a 
vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő 
infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező 
pénzügyi és környezeti összköltséget.

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell 
erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Amennyiben 
a szabályozás miatt szűkül az 
infrastrukturális verseny, lehetővé kell 
tenni, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok eseti alapon előírhassák az 
alépítmények, a tartóoszlopok és az 
antennatartók megosztását, az épületekbe 
való bejutást, valamint az építési munkák 
jobb összehangolását. A létesítményeken 
való osztozás fokozása jelentősen javíthatja 
a versenyt, és csökkentheti a 
vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő 
infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező 
pénzügyi és környezeti összköltséget.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az elektronikus hírközlő hálózatokon 
keresztül megvalósuló megbízható és 
biztonságos információközlés egyre inkább 
központi kérdés a gazdaság és a társadalom 
egésze számára. A rendszerek 
összetettsége, a műszaki hibák és az emberi 
tévedések, a balesetek és a támadások mind 
következményekkel járhatnak a fizikai 
infrastruktúra azon elemeinek működésére 
és rendelkezésre állására nézve, amelyek 
fontos szolgáltatásokat – beleértve az 
elektronikus kormányzati szolgáltatásokat 
is – tesznek elérhetővé az Európai Unió 
polgárai számára. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ezért gondoskodniuk kell a 
nyilvános hírközlő hálózatok integritásának 
és biztonságának fenntartásáról. A 
Hatóságnak – egyebek mellett szakértői 
tevékenységgel és tanácsadással, valamint 
a bevált gyakorlati megoldások cseréjének 

(32) Az elektronikus hírközlő hálózatokon 
keresztül megvalósuló megbízható és 
biztonságos információközlés egyre inkább 
központi kérdés a gazdaság és a társadalom 
egésze számára. A rendszerek 
összetettsége, a műszaki hibák és az emberi 
tévedések, a balesetek és a támadások mind 
következményekkel járhatnak a fizikai 
infrastruktúra azon elemeinek működésére 
és rendelkezésre állására nézve, amelyek 
fontos szolgáltatásokat – beleértve az 
elektronikus kormányzati szolgáltatásokat 
is – tesznek elérhetővé az Európai Unió 
polgárai számára. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ezért gondoskodniuk kell a 
nyilvános hírközlő hálózatok integritásának 
és biztonságának fenntartásáról. A 
Hatóságnak – egyebek mellett szakértői 
tevékenységgel és tanácsadással, valamint 
a bevált gyakorlati megoldások cseréjének 
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elősegítésével – hozzá kell járulnia az 
elektronikus hírközlés biztonságának 
fokozásához. Mind a Hatóságnak, mind a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik ellátásához 
szükséges eszközökkel, beleértve a 
hálózatok és a szolgáltatások biztonsága 
mértékének meghatározásához elegendő 
mennyiségű információhoz, valamint a 
hálózatok és a szolgáltatások működésére 
nézve jelentős hatással járó, múltbéli, valós 
biztonsági eseményekkel kapcsolatos, 
átfogó és megbízható adatokhoz való 
hozzájutásra vonatkozó jogosultságot is. 
Minthogy a megfelelő mértékű biztonság 
biztosítása nem egyszeri feladat, hanem 
folyamatos megvalósítást, ellenőrzést és 
korszerűsítést igényel, az elektronikus 
hírközlő hálózatokat üzemeltető és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozásokat a meghatározott
kockázatnak megfelelően – figyelembe 
véve az ezen intézkedések területén elért 
legújabb eredményeket – intézkedések 
megtételére kell kötelezni az integritás és a 
biztonság fenntartása érdekében.

elősegítésével – hozzá kell járulnia az 
elektronikus hírközlés biztonságának 
fokozásához. Mind a Hatóságnak, mind a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik ellátásához 
szükséges eszközökkel, beleértve a 
hálózatok és a szolgáltatások biztonsága 
mértékének meghatározásához elegendő 
mennyiségű információhoz, valamint a 
hálózatok és a szolgáltatások működésére 
nézve jelentős hatással járó, múltbéli, valós 
biztonsági eseményekkel kapcsolatos, 
átfogó és megbízható adatokhoz való 
hozzájutásra vonatkozó jogosultságot is. 
Minthogy a megfelelő mértékű biztonság 
biztosítása nem egyszeri feladat, hanem 
folyamatos megvalósítást, ellenőrzést és 
korszerűsítést igényel, az elektronikus 
hírközlő hálózatokat üzemeltető és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozásokat a meghatározott
kockázatokkal arányos – figyelembe véve 
az ezen intézkedések területén elért 
legújabb eredményeket – intézkedések 
megtételére kell kötelezni az integritás és a 
biztonság fenntartása érdekében.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Azokon a területeken, ahol közösen 
megállapított biztonsági követelményeket 
kell megállapítani, a Bizottságnak 
hatáskörrel kell rendelkeznie olyan 
műszaki végrehajtási intézkedések 
elfogadására, amelyek célja a belső piaci 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
megfelelő mértékű biztonságának elérése.
A Hatóságnak szaktanácsadással kell 
hozzájárulnia a megfelelő technikai és 
szervezeti biztonsági intézkedések 
harmonizációjához. A nemzeti szabályozó 

(33) Amennyiben egy vagy több tagállam 
belső piacán az ipar által tett 
önszabályozási kezdeményezések nem 
eredményeznek megfelelő biztonsági 
szintet, azokon a területeken, ahol közösen 
megállapított biztonsági követelményeket 
kell megállapítani, a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal való egyetértésben a 
Bizottság hatáskört kaphat olyan műszaki 
végrehajtási intézkedések elfogadására, 
amelyek célja a belső piaci elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások megfelelő 
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hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra, hogy a keretirányelv 
alapján elfogadott műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel kapcsolatban kötelező 
erejű utasításokat adjanak ki. Feladataik 
ellátása érdekében a nemzeti hatóságoknak 
arra is hatáskörrel kell rendelkezniük, hogy 
ellenőrzéseket végezzenek, és nem 
teljesítés esetén szankciókat 
alkalmazzanak.

mértékű biztonságának elérése.
Amennyiben műszaki végrehajtási 
intézkedésekre van szükség, nemzeti 
szintű költség-visszatérítési rendszert kell 
bevezetni. Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek 
(ENISA) szaktanácsadással kell 
hozzájárulnia a megfelelő technikai és 
szervezeti biztonsági intézkedések 
harmonizációjához. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra, hogy a keretirányelv 
alapján elfogadott műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel kapcsolatban kötelező 
erejű utasításokat adjanak ki. Feladataik 
ellátása érdekében a nemzeti hatóságoknak 
arra is hatáskörrel kell rendelkezniük, hogy 
ellenőrzéseket végezzenek, és nem 
teljesítés esetén szankciókat 
alkalmazzanak.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Annak érdekében, hogy a piaci 
szereplők számára kiszámíthatóak 
legyenek a szabályozási feltételek, 
határidőt kell kitűzni a piac-
felülvizsgálatokra. Fontos, hogy a 
piacelemzés rendszeres jelleggel, ésszerű 
és alkalmas határidőhöz igazodva 
történjen. A határidőnek figyelembe kell 
vennie, hogy az adott piacon végeztek-e 
már korábban piacelemzést; a határidőt 
kellő időben be kell jelenteni. Ha a nemzeti 
szabályozó hatóság a határidőn belül nem 
végzi el a piacelemzést, az veszélyeztetheti 
a belső piacot, és azt eredményezheti, hogy 
a rendes jogsértési eljárások esetleg nem 
érik el időben a kívánt joghatást. Ezért
gondoskodni kell arról, hogy a 
Bizottságnak módjában álljon felkérni a 

(36) Annak érdekében, hogy a piaci 
szereplők számára kiszámíthatóak 
legyenek a szabályozási feltételek, 
határidőt kell kitűzni a piac-
felülvizsgálatokra. Fontos, hogy a 
piacelemzés rendszeres jelleggel, ésszerű 
és alkalmas határidőhöz igazodva 
történjen. A határidőnek figyelembe kell 
vennie, hogy az adott piacon végeztek-e 
már korábban piacelemzést; a határidőt 
kellő időben be kell jelenteni. Ha a nemzeti 
szabályozó hatóság a határidőn belül nem 
végzi el a piacelemzést, az veszélyeztetheti 
a belső piacot, és azt eredményezheti, hogy 
a rendes jogsértési eljárások esetleg nem 
érik el időben a kívánt joghatást. Ezért a
nemzeti szabályozó hatóságokkal 
egyetértésben a Bizottságnak módjában



PE404.823v02-00 16/40 AD\724548HU.doc

HU

Hatóságot a kérdéses nemzeti szabályozó 
hatóság feladatainak ellátásában –
különösen egy intézkedéstervezetet, az 
érintett piac elemzését és a Bizottság által 
kiróható kötelezettségeket tartalmazó 
vélemény kibocsátásával – való 
segítségnyújtásra.

állhat felkérni a Hatóságot a kérdéses 
nemzeti szabályozó hatóság feladatainak 
ellátásában – különösen egy 
intézkedéstervezetet, az érintett piac 
elemzését és a Bizottság által kiróható 
kötelezettségeket tartalmazó vélemény 
kibocsátásával – való segítségnyújtásra.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Az európai hatókörű általános 
felhatalmazással, spektrumhasználati 
jogokkal és számhasználati jogokkal 
szembeni jogi és adminisztratív akadályok 
felszámolása várhatóan támogatni fogja a 
technológiafejlesztést és az új 
szolgáltatások kidolgozását, és hozzájárul a 
verseny javításához. A rádiófrekvenciák 
rendelkezésre állására és hatékony 
kihasználására vonatkozó műszaki 
feltételeknek a rádióspektrum-határozat 
alapján történő összehangolásán túlmenően 
a belső piaci célkitűzések szükségessé 
tehetik az egyes sávokra vonatkozó 
jogokkal és engedélyekkel, a 
számhasználati jogokkal, valamint az 
általános felhatalmazással összefüggő 
kiválasztási eljárások és feltételek 
összehangolását vagy harmonizálását is. Ez 
különösen igaz azokra az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra, amelyek 
jellegüknél fogva belső piaci dimenzióval 
rendelkeznek vagy határokon átnyúló 
lehetőségeket rejtenek magukban, így 
például a műholdas szolgáltatásokra, mert 
ezek fejlesztését akadályoznák a
spektrumkijelölés tagállamok közötti 
ellentmondásai. A Bizottságnak ezért a 
felsorolt célok elérése érdekében – a 
Hírközlési Bizottság segítségével és a 
Hatóság véleményének kiemelt 

(53) Az európai hatókörű általános 
felhatalmazással, spektrumhasználati 
jogokkal és számhasználati jogokkal 
szembeni jogi és adminisztratív akadályok 
felszámolása várhatóan támogatni fogja a 
technológiafejlesztést és az új 
szolgáltatások kidolgozását, és hozzájárul a 
verseny javításához. A rádiófrekvenciák 
rendelkezésre állására és hatékony 
kihasználására vonatkozó műszaki 
feltételeknek a rádióspektrum-határozat 
alapján történő összehangolásán túlmenően 
a belső piaci célkitűzések szükségessé 
tehetik az egyes sávokra vonatkozó 
jogokkal és engedélyekkel, a 
számhasználati jogokkal, valamint az 
általános felhatalmazással összefüggő 
kiválasztási eljárások és feltételek 
összehangolását vagy harmonizálását is. Ez 
különösen igaz azokra az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra, amelyek 
jellegüknél fogva belső piaci dimenzióval 
rendelkeznek vagy határokon átnyúló 
lehetőségeket rejtenek magukban, így 
például a műholdas szolgáltatásokra, mert 
ezek fejlesztését akadályoznák a
spektrumkijelölésnek a tagállamok, az EU 
és a harmadik országok közötti 
ellentmondásai, tekintetbe véve a 
rádiófrekvencia spektrum-gazdálkodással 
foglalkozó nemzetközi szervezetek, például 
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figyelembevételével – hatáskörrel kell 
rendelkeznie műszaki végrehajtási 
intézkedések elfogadására. A Bizottság 
által elfogadott végrehajtási intézkedések 
kötelezhetik a tagállamokat teljes 
területüket illetően spektrum- és/vagy 
számhasználati jogok rendelkezésre 
bocsátására, és szükség esetén a már 
esetleg meglévő országos használati jogok 
visszavonására. Ilyen esetekben a 
tagállamok nemzeti eljárással a kérdéses 
spektrumsávban vagy számtartományban 
nem adhatnak ki új spektrumhasználati 
jogokat.

a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a 
Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) határozatait. A 
Bizottságnak ezért a felsorolt célok elérése 
érdekében – a Hírközlési Bizottság 
segítségével és a Hatóság véleményének 
kiemelt figyelembevételével – hatáskörrel 
kell rendelkeznie műszaki végrehajtási 
intézkedések elfogadására. A Bizottság 
által elfogadott végrehajtási intézkedések 
kötelezhetik a tagállamokat teljes 
területüket illetően spektrum- és/vagy 
számhasználati jogok rendelkezésre 
bocsátására, és szükség esetén a már 
esetleg meglévő országos használati jogok 
visszavonására. Ilyen esetekben a 
tagállamok nemzeti eljárással a kérdéses 
spektrumsávban vagy számtartományban 
nem adhatnak ki új spektrumhasználati 
jogokat.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv létrehozza az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az 
elektronikus hírközlő hálózatokra, a 
kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok feladatait, és 
eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak 
a Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

(1)  Ez az irányelv az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra, az elektronikus 
hírközlő hálózatokra, a kapcsolódó 
eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét hozza létre. 
Megállapítja a nemzeti szabályozó 
hatóságok feladatait, és eljárásokat alakít ki 
a keretszabályozásnak a Közösség 
egészében történő harmonizált 
alkalmazására.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.

s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó nemzetközi, közösségi vagy 
nemzeti jogi rendelkezéseknek 
megfelelően működő rádiótávközlési 
szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban 
súlyos minőségromlást okoz.”

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.”

s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek és a nemzetközi 
frekvenciaterveknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.”

Indokolás

A műsorszóró és a kétirányú (fogadó és küldő) szolgáltatások közötti zavarás problémájának 
súlyossága miatt elengedhetetlen, hogy a digitális műsorszóró szolgáltatásokat a nemzetközi 
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frekvenciatervek – és különösen az ITU genfi terve(GE-06) – értelmében megvédjék a káros 
zavarástól. A káros zavarás fogalmát ennek megfelelően kell módosítani.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és 
a különös irányelvek rendelkezéseinek, 
illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kötelesek továbbá adatokat 
szolgáltatni azokról a jövőbeni hálózat- és 
szolgáltatásfejlesztésekről, amelyek 
hatással lehetnek a versenytársaknak 
nyújtott nagykereskedelmi 
szolgáltatásokra. Ezek a vállalkozások
kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a 
nemzeti szabályozó hatóság által előírt 
határidőn belül és részletességgel 
szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság 
által kért adatszolgáltatásnak az említett 
feladat elvégzésével arányosnak kell 
lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és 
a különös irányelvek rendelkezéseinek, 
illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kérésre az adatokat kötelesek 
gyorsan, a nemzeti szabályozó hatóság 
által előírt határidőn belül és 
részletességgel szolgáltatni. A nemzeti 
szabályozó hatóság által kért 
adatszolgáltatásnak az említett feladat 
elvégzésével arányosnak kell lennie. A 
nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni, és be kell tartania az üzleti 
titokra vonatkozó közösségi és nemzeti 
jogot.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok nem szabnak 
feltételeket más tagállamok elektronikus 
hírközlésre vonatkozó rendelkezéseit 
illetően.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt. A 
határozathoz – az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 
intézkedés nem fogadható el.

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság ajánlhatja az 
érintett nemzeti szabályozó hatóság 
intézkedéstervezetének visszavonását. A 
Bizottság a határozat kiadása előtt a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi a 
Hatóság által a(z) […/…/EK] rendelet 5. 
cikkével összhangban benyújtott 
véleményt. Az ajánláshoz– az 
intézkedéstervezet módosítására vonatkozó 
konkrét javaslatokkal együtt – csatolni kell 
annak részletes és tárgyilagos elemzését, 
hogy a Bizottság miért véli úgy, hogy a 
tervezett intézkedés nem fogadható el.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
7 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező
bizottsági határozat kibocsátásától 
számított három hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

(6) A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 
intézkedéstervezet visszavonására irányuló
bizottsági javaslat kibocsátásától számított 
három hónapon belül a nemzeti szabályozó 
hatóság módosítja vagy visszavonja az 
intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az intézkedéstervezetet a 
(6) bekezdéssel összhangban 
módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikkével és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkével összhangban – határozatban 
konkrét kötelezettség meghatározott 
határidőn belül történő előírására kötelezi 
a nemzeti szabályozó hatóságot. 
Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben előírt politikai célok szerint jár el. 
A Bizottság – különösen a kirovandó 
kötelezettség(ek) részletes kidolgozása 
során – a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 6. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt.

törölve
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
7 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

törölve

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
8 cikk – 4 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) meggyőződnek egyrészt a hálózatot és 
az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
biztosító vállalatok, másrészt az érintett 
ágazatok között a hálózaton és a 
szolgáltatások keretében továbbított 
tartalmak törvényes mivoltának védelme 
és előmozdítása érdekében folytatott 
együttműködésről.

Indokolás

Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságot vagy a helyébe lépő koordináló 
szervet koordinálási feladattal kell megbízni annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a 
szerzői jogok hihetetlenül gyakorivá váló megsértése elleni küzdelem terén folytatott 
együttműködést az elektronikus hírközlési szolgáltatók között. 
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a 
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék.

(1) A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a 
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék, és 
hogy a rádióspektrum nemzeti szabályozó 
hatóságok révén történő kiosztása és 
kijelölése biztosítja a tényleges versenyt, 
tekintetbe véve a megfelelő nemzeti 
frekvenciaterveket és a rádiófrekvencia 
spektrum-gazdálkodással foglalkozó 
nemzetközi szervezetek korábbi 
határozatait.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – összhangban a 
rádiófrekvenciák eredményes és hatékony 
használatának szükségességével, a 
676/2002/EK határozatnak (rádióspektrum-
határozat) megfelelően – a Közösség 
egészében előmozdítják a rádiófrekvenciák 
használatának harmonizációját.

(2) A tagállamok – összhangban a 
rádiófrekvenciák eredményes és hatékony 
használatának szükségességével, a 
676/2002/EK határozatnak (rádióspektrum-
határozat) megfelelően – a Közösség 
egészében – ahol megvalósítható –
előmozdítják a rádiófrekvenciák 
használatának harmonizációját, tekintetbe 
véve az érintett nemzeti frekvenciaterveket 
és a rádiófrekvencia spektrum-
gazdálkodással foglalkozó nemzetközi 
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szervezetek korábbi határozatait.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
9 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) akadályozza meg a verseny torzítását

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban 
egy adott korlátozás betartásához.

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban 
egy adott korlátozás betartásához ideértve 
azokat a korlátozásokat is, amelyek célja 
biztosítani például a kulturális és nyelvi 
sokszínűséghez, valamint a 
médiapluralizmushoz hasonló kulturális 
és médiapolitikai célok előmozdítását.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A kulturális és nyelvi sokszínűséghez, 
valamint a médiapluralizmushoz hasonló 
kulturális és médiapolitikai célok 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének, természetének és 
időtartamának meghatározása tagállami 
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hatáskör, korlátait az adott tagállam 
nemzeti joga szabja meg.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
9 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes
hozzájárulásával átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

A tagállamok más sávok tekintetében is 
rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások 
más vállalkozásokra átruházhatnak, illetve 
más vállalkozásoknak haszonbérbe 
adhatnak egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogokat.

A tagállamok más sávok tekintetében is 
rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások
a nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
hozzájárulásával más vállalkozásokra 
átruházhatnak, illetve más 
vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak 
egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
9 c cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, az e cikkben felsorolt elvek 
megvalósítása tekintetében a Bizottság 
megfelelő végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el:

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, az e cikkben felsorolt elvek 
megvalósítása tekintetében a Bizottság a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal 
egyetértésben megfelelő végrehajtási
intézkedésekre tehet javaslatot:

a) azon sávok meghatározásának a) azon sávok meghatározásának 
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harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;

harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;

b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, korlátozásainak, 
visszavonásának és átmeneti szabályainak 
összehangolására;

b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, korlátozásainak, 
visszavonásának és átmeneti szabályainak 
összehangolására;

c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására;

c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására;

d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a
technológiasemlegesség elve alóli, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus biztosítását 
célzó kivételektől eltérő kivétel 
meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására.

d) a szolgáltatás- vagy 
technológiasemlegesség elve alóli kivétel 
meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására. Az 
összes kivételnek meg kell felelnie a 9.cikk 
(3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – a pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

(2) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal 
egyetértésben megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedésekre tehet 
javaslatot.



AD\724548HU.doc 27/40 PE404.823v02-00

HU

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát.

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát úgy, hogy az említett 
jogok élvezői az aktuális piaci árnak 
megfelelő és arányos kárpótlást kapnak.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
és arányosnak kell lenniük.

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak, 
megkülönböztetés-mentesnek és 
arányosnak kell lenniük és azokat a 
2002/21/EK irányelv 7a. cikke (4) 
bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint kell meghozni.  

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
13a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
megtegyenek minden szükséges lépést
hálózataik integritásának biztosítására.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
megtegyék a megfelelő lépéseket
hálózataik integritásának biztosítására. A 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendszeresen 
konzultáljanak a vállalkozásokkal annak 
biztosítása érdekében, hogy megtették a 
megfelelő lépéseket a biztonság és az 
integritás garantálása végett.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
13a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 

törölve
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által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) 
bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, 
így különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre 
vonatkozóan alaki és eljárási 
követelményeket állapíthat meg. Ezek a 
végrehajtási intézkedések ezen irányelv 
nem alapvető elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányulnak, ezért a 
22. cikk (3) bekezdésében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
13 b cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak 
legyenek kötelezni a nyilvános hírközlő 
hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok szükség 
esetén jogosultak legyenek kötelezni a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat:

Indokolás

További adminisztratív terhet jelent az a javaslat, mely szerint a nemzeti szabályozó 
hatóságokat kötelező érvényű utasítások kiadására, biztonsági auditvizsgálatok elvégzésére 
kapnának hatalmazást, valamint arra, hogy tájékoztatást kérjenek a hálózatüzemeltetőktől, 
ezért minimálisra kell csökkenteni alkalmazási körét, hogy hosszú távon ne akadályozza az új 
technológiák piacra jutását.

Módosítás 42
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
13 b cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben a Bizottság a 13a. cikk (4) 
bekezdése értelmében műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogad el –
költség-visszatérítési rendszer jön létre a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások részére.

Indokolás

További adminisztratív terhet jelent az a javaslat, mely szerint a nemzeti szabályozó 
hatóságokat kötelező érvényű utasítások kiadására, biztonsági auditvizsgálatok elvégzésére 
kapnának hatalmazást, valamint arra, hogy tájékoztatást kérjenek a hálózatüzemeltetőktől, 
ezért minimálisra kell csökkenteni alkalmazási körét, hogy hosszú távon ne akadályozza az új 
technológiák piacra jutását.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont – d pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 7. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt –
határozatban transznacionális piacokat 
határozhat meg.

(4) A Bizottság – a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal folytatott konzultációt 
követően – határozatban transznacionális 
piacokat határozhat meg.

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság 

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.



AD\724548HU.doc 31/40 PE404.823v02-00

HU

alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – c pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
16 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 6. cikke alapján 
kibocsátott véleményt – határozatban egy 
vagy több vállalkozást jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősíthet, és a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 
8. cikke és 9–13a cikke, illetőleg a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke alapján 
ezekre a vállalkozásokra egy vagy több 
egyedi kötelezettséget róhat. Ennek során 
a Bizottság a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára a 8. cikkben előírt 
politikai célok szerint jár el.

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 6. cikke alapján 
kibocsátott véleményt – javasolhatja a 
nemzeti szabályozó hatóságnak, hogy egy 
vagy több vállalkozást jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősítsen, és a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 
8. cikke és 9–13a cikke, illetőleg a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke alapján 
ezekre a vállalkozásokra egy vagy több 
egyedi kötelezettséget rójon. Ennek során 
a Bizottság a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára a 8. cikkben előírt 
politikai célok szerint jár el.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint 
a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül, ha a 
Bizottság megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott szabályozási feladatok 
nemzeti szabályozó hatóságok általi 

(1) Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint 
a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül, ha a 
Bizottság megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott szabályozási feladatok 
nemzeti szabályozó hatóságok általi 
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végrehajtásában meglévő eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetik, akkor 
a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság esetleges véleményét –
ajánlást adhat ki vagy határozatot fogadhat 
el ezen irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek harmonizált 
alkalmazásáról.

végrehajtásában meglévő eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetik, akkor 
a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság esetleges véleményét –
ajánlást adhat ki ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek harmonizált 
alkalmazásáról.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben előírt határozat 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

törölve

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerint elfogadott 
intézkedések körében a Bizottság 
harmonizált vagy összehangolt elveket 
állapíthat meg különösen a következő 
kérdésekre vonatkozóan:

törölve

a) a szabályozási elvek következetes 
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végrehajtása, beleértve az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;
b) a szám-, a név- és a címkiosztás egyes 
vonatkozásai, beleértve a 
számtartományokat, a számok és az 
azonosítók hordozhatóságát, a szám- és a 
címfordítási rendszereket és a »112« 
hívószámon elérhető segélyhívó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést is;
c) a fogyasztókkal kapcsolatos kérdések, 
beleértve az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és készülékek fogyatékkal 
élő végfelhasználók általi 
hozzáférhetőségét is;
d) a szabályozó hatóságok számvitele.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 23 pont
2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
21 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv és a különös irányelvek szerint 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértésének jogkövetkezményeit, és 
minden szükséges intézkedést megtesznek 
az említett irányelvek végrehajtásának 
biztosítása érdekében. Az előírt 
jogkövetkezményeknek hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok ezeket a 
rendelkezéseket legkésőbb [a módosító 
jogi aktus végrehajtására megállapított 
határidő]-ig bejelentik a Bizottságnak, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot a 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról.

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv és a különös irányelvek szerint 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértésének jogkövetkezményeit, és 
minden szükséges intézkedést megtesznek 
az említett irányelvek végrehajtásának
biztosítása érdekében. Az előírt 
jogkövetkezményeknek a célnak 
megfelelőnek, hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
legkésőbb [a módosító jogi aktus 
végrehajtására megállapított határidő]-ig 
bejelentik a Bizottságnak, és 
haladéktalanul értesítik a Bizottságot a 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról.
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Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv)
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 4. cikkének megfelelően arra 
felhatalmazott más vállalkozások kérik –
kötelesek a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtása végett egymással az 
összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatások 
nyújtását és együttműködési képességét a 
Közösség egészében biztosítsák. Az 
üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan 
feltételek mellett kötelesek kínálni a 
hozzáférést és az összekapcsolást, amelyek 
összhangban vannak a nemzeti szabályozó 
hatóság által az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján 
előírt kötelezettségekkel.”

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 4. cikkének megfelelően arra 
felhatalmazott más vállalkozások kérik –
kötelesek a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtása végett egymással az 
összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatások 
nyújtását és együttműködési képességét a 
Közösség egészében biztosítsák. Az 
üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan 
feltételek mellett kínálják a hozzáférést és 
az összekapcsolást, amelyek összhangban 
vannak a nemzeti szabályozó hatóság által 
az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján előírt 
kötelezettségekkel. Az összekapcsolás 
feltételei azonban nem vezethetnek 
indokolatlan korlátozásokhoz az 
együttműködési képességgel kapcsolatban.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv)
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A piaci folyamatok és a technológiai 
fejlődés fényében a Bizottság az I. 
melléklet módosítása céljából végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el. Ezek az 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14. cikk 

(2) A piaci folyamatok és a technológiai 
fejlődés fényében a Bizottság az I. 
melléklet módosítása céljából – a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal való konzultációt 
követően – végrehajtási intézkedéseket
javasolhat.
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(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást. 
Az e bekezdésben előírt rendelkezések 
előkészítésében az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) segítséget 
nyújthat a Bizottságnak.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – -a pont (új)
2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv)
12 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„(ba) rádióhozzáférési hálózatok 
megosztására vonatkozó egyezmények 
megkötése annak érdekében, hogy ezek 
kiterjedjenek távoli és/vagy profitot nem 
termelő területekre is, ezáltal a 
szolgáltatások tekintetében több választási 
lehetőséget ajánlva és nyújtva az egyes 
tagországok területén, mind az ügyfelek, 
mind pedig a környezet javát szolgálva.”

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv)
13 a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet 

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, értesítenie 
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nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:

kell a Bizottságot erről, az alábbiak 
szerepeltetésével:

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 pont
2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv)
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A következő fogalommeghatározást
szintén alkalmazni kell:

(2) A következő meghatározásokat szintén 
alkalmazni kell:

»általános felhatalmazás«: a tagállam által 
létrehozott jogi keretszabályozás, amely 
ennek az irányelvnek megfelelően 
biztosítja az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
jogokat, és az elektronikus hírközlő 
hálózatok, az illetve elektronikus hírközlési 
szolgáltatások valamennyi típusára vagy 
egyes típusaira alkalmazandóan 
ágazatspecifikus kötelezettségeket állapít 
meg.

»általános felhatalmazás«: a tagállam által 
létrehozott jogi keretszabályozás, amely 
ennek az irányelvnek megfelelően 
biztosítja az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
jogokat, és az elektronikus hírközlő 
hálózatok, az illetve elektronikus 
hírközlési szolgáltatások valamennyi 
típusára vagy egyes típusaira 
alkalmazandóan ágazatspecifikus 
kötelezettségeket állapít meg.

„globális telekommunikációs 
szolgáltatások” több különböző országban 
és gyakran több kontinensen nyújtott 
üzleti adatfeldolgozási és hangátviteli 
szolgáltatásokat jelent multinacionális 
vállalatok számára. Ezek jellemzően 
határokon átívelő és Európán belül 
páneurópai szolgáltatások.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 a pont (új)
2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv)
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
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egészül ki:
„(3a) Az új globális telekommunikációs 
szolgáltatások egy leegyszerűsített 
értesítési folyamat hatálya alá tartoznak, 
amelynek keretében az elektronikus 
kommunikációs szolgáltatási 
tevékenységeket „globális 
telekommunikációs szolgáltatásokként” 
regisztrálják.”

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv)
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a káros zavarás súlyos kockázatának 
elkerülése; vagy

a) a káros zavarás súlyos kockázatának, a 
verseny torzulásának elkerülése; vagy

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv)
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 
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hogy a rádiófrekvenciák használatára 
irányuló egyedi jogok rádiós vagy 
televíziós tartalomszolgáltatók részére való 
megadása a közösségi joggal összhangban 
egy, valamely közérdekű cél eléréséhez 
szükséges, a tagállam által előre 
meghatározott kötelezettség teljesítése 
szempontjából alapvetően fontos.

hogy a rádiófrekvenciák használatára 
irányuló egyedi jogok rádiós vagy 
televíziós tartalomszolgáltatók részére való 
megadása a közösségi joggal összhangban 
egy, valamely közérdekű cél eléréséhez 
szükséges, a tagállam által előre 
meghatározott kötelezettség teljesítése 
szempontjából alapvetően fontos.  A 
tagállamoknak indokolniuk kell a 
rádiófrekvenciák használatára irányuló 
egyedi jogok engedélyezését.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv)
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok nem korlátozhatják a 
megadandó használati jogok számát, 
kivéve akkor, ha ez a 7. cikknek 
megfelelően a rádiófrekvenciák hatékony 
kihasználásához szükséges.

(5) A tagállamok nem korlátozhatják a 
megadandó használati jogok számát, 
kivéve akkor, ha ez a 7. cikknek 
megfelelően a rádiófrekvenciák hatékony 
kihasználásához szükséges. Az öröklött 
befektetések – ideértve az olyan eseteket 
is, amikor egy inkumbens a hálózatot az 
előző távközlési közszolgáltatótól örökölte 
– esetében megfelelő mértékben 
figyelembe kell venni a 
versenykörülményeket is.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv)
6 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések sérelme nélkül 

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében – a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal való konzultációt követően –
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végrehajtási intézkedéseket fogadhat el: az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül végrehajtási 
intézkedéseket javasolhat:

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv)
6 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – intézkedést fogad el azon 
egy vagy több vállalkozás kiválasztására 
vonatkozóan, amelynek egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogok adhatók ki. Az intézkedésben meg 
kell határozni azt a határidőt, amelyen 
belül a nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelesek kiadni ezeket a jogokat. Ennek 
érdekében a Bizottság a 14a. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással 
összhangban jár el.”

(2) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal való konzultációt követően
intézkedést javasolhat azon egy vagy több 
vállalkozás kiválasztására vonatkozóan, 
amelynek egyedi rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogok adhatók ki.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – g pont
 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv)
Melléklet – A rész –19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) A rész a következő 19. ponttal egészül 
ki:
„19) Megfelelés a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet és a 
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet végrehajtó nemzeti 
intézkedéseknek.”

törölve
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