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RÖVID INDOKOLÁS

A hatékony, egységes távközlési piac létrehozása rendkívül fontos politikai prioritás az EU-
ban. A Bizottság első, 2006 júniusában kiadott jelentése rögzítette a keretirányelv 
módosítására vonatkozó javaslatokat. Ez a széles körű és átfogó felülvizsgálati folyamat 
számos fontos, megoldandó problémára derített fényt.

Ezen akadályok leküzdésének támogatása céljából a Bizottság egy új, független Hatóság 
felállítását javasolja, amely szorosan együttműködne a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
Bizottsággal. Az új Hatóságnak, amelynek az Európai Parlament felé kell elszámolnia, részét 
képezi egy szabályozói tanács, amelynek tagjait az összes uniós tagállam nemzeti szabályozó 
hatóságainak vezetői adják, és amely felváltja az Európai Szabályozók Csoportját (ERG). A 
Hatóság különösen a következő kulcsfeladatokat látja el:

szaktanácsokkal látja el a Bizottságot az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának 
biztosítása érdekében

szabályozói felügyeletet biztosít a piacok meghatározásában, a piacelemzésében és a 
korrekciós intézkedések alkalmazásában 

transznacionális piacok meghatározása

tanácsadást biztosít a rádióspektrum-használat harmonizációjával kapcsolatosan, és 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik a számozással kapcsolatos igazgatásban 

elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások tekintetében uniós szintű
szakértői tudásközpontként működik 

biztosítja a hálózat- és információbiztonságot (azaz átveszi az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) feladatait) 

A Bizottság ezen javaslatát a Tanács egyértelműen elutasítja. Az alábbiakban a nemzeti 
szabályozó hatóságok közös testülete alternatív modelljének (hálózatának) létrehozására 
teszünk javaslatot. A hálózat a nemzeti szabályozó hatóságok jogi személyiséggel nem 
rendelkező szövetsége, azaz konkrétan nem része a közvetett vagy közvetlen közösségi 
igazgatásnak A Bizottság javaslatától eltérően a hangsúly azon van, hogy létrehozzunk egy 
közös döntéshozatali eljárást a nemzeti jogszabályok hatálya alá eső nemzeti szabályozó 
hatóságok számára. A nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának kialakításával nem jönne 
létre sem EK-szintű hatóság, sem nem delegálnának a közösségi intézmények bizonyos 
döntéshozatali hatásköröket. A hálózat szabályozási hatásköreit e rendeleten túlmenően meg 
kell határozni és rögzíteni kell a keretirányelvben.

Saját kezdeményezés alapján, vagy – amennyiben az erre vonatkozó irányelvek ezt kifejezetten 
tartalmazzák –, a hálózat állásfoglalásokat és közös álláspontokat fogad el hatáskörének azon a 
területein, melyeket a keretirányelv a nemzeti szabályozó hatóságok számára kijelöl. Ezzel 
kapcsolatosan a közös álláspontoknak ugyanolyan kötelező erővel kell rendelkezniük a 
szabályozó hatóságok számára, mint a bizottsági ajánlásnak, azaz azokat a mindenkori 
döntéshozatal során a legmesszebbmenőkig figyelembe kell venni. A hálózatnak olyan többségi 
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döntéshozatali eljárással kellene határozatokat hoznia, amely során minden egyes nemzeti 
szabályozó hatóság egy szavazattal rendelkezne. A hálózatot a bizottsági javaslatban 
kidolgozottaknak megfelelő fő feladatokkal kell megbízni. A hálózat éves beszámolási 
kötelezettséggel tartozna az Európai Parlament felé.

Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának 
függetlensége a tagállamok pénzügyi és anyagi forrásaitól, lehetővé kell tenni a hálózat 
közösségi finanszírozását. A hálózat nem rendelkezik jogi személyiséggel, ami kizárja az 
eszközök bármiféle közvetlen kiutalását. Éppen ezért a Közösségnek „közvetett” 
finanszírozást kell alkalmaznia elsősorban az anyagi eszközök megfelelő igazgatási források 
formájában történő rendelkezésre bocsátása révén. Az igazgatási feladatok jogi személyiség 
nélküli biztosítása a Nemzeti Szabályozó Hatóságok Titkárságának (Office of the Network of 
National Regulatory Authorities) létrehozása formájában történne.

A nemzeti szabályozó hatóságok eljárásközpontú szabályozási megközelítéshez kapcsolódó 
széleskörű döntéshozatali mozgástere alapján szükségvan a piaci szabályozási eljárások 
minimális koordinációs szintjére. A belső piacra való bejutás akadályainak leépítésére 
vonatkozó feladathoz olyan hatékony, alulról felfelé építkező szabályozási megközelítésre van 
szükség, amely hatékony, informatív módon foglalkozik a piacra való bejutás tényleges 
akadályaival, és erre építve összehangolja a nemzeti szabályozó hatóságok közötti 
segítségnyújtási intézkedéseket. A belső piaci akadályok esetleges okait leghatékonyabban a 
helyi nemzeti szabályozó hatóságok tudják megszüntetni, melyek kötelessége ezután, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának javasolt, közösségi szinten meghatározott eljárása 
keretében összehangolják a problémák megoldását. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás: 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az európai elektronikus hírközlési
és piacfelügyeleti hatóság létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az európai elektronikus hírközlési
piac felügyeletéért felelős nemzeti 
hatóságok hálózatának létrehozásáról

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. A módosító javaslat elfogadása 
a szöveg egészében változtatásokat tesz 
szükségessé.)
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Módosítás: 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004. március 10-i, az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 
létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendelete
(a továbbiakban az „ENISA rendelet”) 
2004-ben egy öt éves időtartamra 
felállította az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget azzal a 
céllal, hogy biztosítsa a magas szintű és 
hatékony hálózat- és információbiztonság 
megteremtését a Közösségen belül, 
valamint, hogy kifejlessze a hálózat- és 
információbiztonság kultúráját az európai 
unióbeli polgárok, fogyasztók, 
vállalkozások és a közszektor szervezetei 
érdekében, elősegítve ezáltal a belső piac 
zavartalan működését.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004. március 10-i, az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 
létrehozásáról szóló 460/2004/EK rendelete
(a továbbiakban az „ENISA rendelet”) 
2004-ben egy öt éves időtartamra 
felállította az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget azzal a 
céllal, hogy biztosítsa a magas szintű és 
hatékony hálózat- és információbiztonság 
megteremtését a Közösségen belül, 
valamint, hogy kifejlessze a hálózat- és 
információbiztonság kultúráját az európai 
unióbeli polgárok, fogyasztók, 
vállalkozások és a közszektor szervezetei 
érdekében, elősegítve ezáltal a belső piac 
zavartalan működését. Ennek 
következtében az ENISA céljaival, 
szerkezetével és felépítéseével kapcsolatos 
bármilyen módosítás a jövőbeli ENISA-
rendelet felülvizsgálatának tárgyát képezi.

Indokolás

A hatóság Bizottság által javasolt céljai és feladatai elkülönülnek az ENISA alapvető
feladataitól. A legutóbbi 2007-es értékelés megerősíti az ENISA további működésének 
szükségességét, ezért az új hatóság vagy bármilyen más európai hálózat létrehozása nem sérti 
az ENISA további működését.

Módosítás: 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(7) Ezért egy olyan testület létrehozásához, 
amely egyesíti a nemzeti szabályozó 
hatóságok képviselte szakértelmet és 
tapasztalatot, és egyértelműen 
meghatározott kompetenciákkal 
rendelkezik, egy szilárdabb intézményi 
alapra van szükség, mivel e testületnek a 
tagjai által is elismert valós hatáskörrel kell 
rendelkeznie, és mivel teljesítményének min
ősége meghatározó a szabályozott ágazat 
szempontjából is.

(7) Ezért egy olyan testület létrehozásához, 
amely egyesíti a nemzeti szabályozó 
hatóságok képviselte szakértelmet és 
tapasztalatot, és egyértelműen 
meghatározott kompetenciákkal 
rendelkezik, egy szilárdabb intézményi 
alapra van szükség az Európai 
Szabályozók Csoportjának 
továbbfejlesztéséből kiindulva, mivel e 
testületnek a tagjai által is elismert valós 
hatáskörrel kell rendelkeznie, és mivel 
teljesítményének minősége meghatározó a 
szabályozott ágazat szempontjából is.

Módosítás: 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ez egy új közösségi testületnek, a 
nemzeti elektronikus hírközlési 
piacfelügyeleti hatóságok hálózatának 
létrehozását teszi szükségessé (a 
továbbiakban a „Hálózat”). A Hálózatnak 
kiemelt figyelmet kell fordítania annak 
biztosítására, hogy a fogyasztók továbbra 
is maradéktalanul ki tudják használni az 
információs társadalom, az innováció és a 
következő generációs hálózatok előnyeit, 
serkentenie kell a beruházást és kiemelt 
helyen kell kezelnie az infrastrukturális 
versenyt, továbbá elő kell segítenie az 
információs társadalomhoz történő jobb 
hozzáférést, különösen a szélessávú mobil 
szolgáltatásokkal vidéki területeken.

Indokolás

A módosítás célja annak hangsúlyozása, hogy az uniós távközlési keretszabályozás 
felülvizsgálata elsőroban a célok előmozdítását a fizikai szolgáltatásnyújtás naprakésszé 
tévelével szolgálja, míg a szervezési vonatkozások másodlagos fontosságúak. Szükség van a 
rendeletnek a következő generációs hálózatokba történő beruházások ösztönzésével 
kompatibilissá és azok számára kedvezővé tételével kapcsolatos sürgető kérdések felvetésére a 
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szélessávú hozzáférés ritkábban lakott területeken történő támogatása érdekében.

Módosítás: 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság 2007. június 1-i, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
címzett közleménye „Az Európai Hálózat- 
és Információbiztonsági Ügynökség 
(ENISA) értékeléséről” közreadott egy 
külső szakértői jelentésben szereplő
értékelést az Ügynökség megalapítása óta 
nyújtott teljesítményéről, valamint az 
ENISA igazgatási tanácsának ajánlásait 
az ENISA-rendeletet illetően, és útjára 
indított egy nyilvános konzultációt. E 
szakértői jelentés legfontosabb 
megállapításai megerősítették az ENISA 
életre hívását indokló politikai alap és az 
eredeti célok érvényességét, és különösen 
a valódi belső piacként működő
elektronikus hírközlési piac kiépítéséhez 
való hozzájárulása hasznosságát.

törölve

Módosítás: 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(11) Ugyanakkor a szakértői jelentés 
rámutatott több problémára is, ideértve 
különösen az ENISA szervezeti 
felépítésével kapcsolatos kérdéseket, 
operatív munkatársainak szakmai 
összetételét és számát, valamint bizonyos 
logisztikai nehézségeket is. Az ENISA f
őbb feladatainak be kell épülniük a 
Hatóság alaptevékenységébe, amely a 
célok és feladatok pontosabb 
meghatározása alapján biztosítja az adott 
célok és feladatok hatékonyabb, célratör
őbb és költségtakarékosabb, a jobb 
szabályozás elveivel összeegyeztethető
telesítését egyetlen, az elektronikus hírközl
ő hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások közösségi keretszabályozása 
hatálya alá tartozó ügyekben megfelelő
hatáskörrel bíró hatóság által.

törölve

Indokolás

Az ENISA-nak a Hálózattal történő, a Bizottság által javaslot összeolvadása nem megfelelően 
indokolt ahhoz, hogy az jelenleg elfogadható legyen, mert a távközlési szabályozói hálózat és 
az ENISA célkitűzései különbözőek. Ezenkívül a nemzeti távközlési szabályozó hatóságok több 
tagállamban nem szükségszerűen rendelkeznek az ENISA tevékenységi körébe tartozó 
jogkörökkel. Az összeolvadásnak valószínűleg mind az ENISA, mind a Hálózat működése 
számára kedvezőtlen hatásai lennének. A Hatóságot nem kell olyan biztonsági hatáskörrel 
felruházni, amelyet az ENISA már hatékonyan elvégez.

Módosítás: 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(12) Ez szükségessé teszi egy új közösségi 
testület, az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a
továbbiakban a „Hatóság”) létrehozását, 
amely a Bizottságnak és a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyújtott 
támogatásával hatékonyan hozzájárul a bels
ő piac kiépítésének befejezéséhez. A 
Hatóság referenciapontként működik, és 
függetlensége, az általa nyújtott tanácsok és 
az általa terjesztett információk színvonala, 
eljárásainak és működési módszereinek 
átláthatósága, valamint a számára kijelölt 
feladatok ellátásában tanúsított gondossága 
bizalmat kelt.

(12) A Hálózat a Bizottságnak és a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyújtott 
támogatásával hatékonyan hozzájárul a bels
ő piac kiépítésének befejezéséhez. A 
Hatóság referenciapontként működik, és 
függetlensége, az általa nyújtott tanácsok és 
az általa terjesztett információk színvonala, 
eljárásainak és működési módszereinek 
átláthatósága, valamint a számára kijelölt 
feladatok ellátásában tanúsított gondossága 
bizalmat kelt.

Módosítás: 8

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Hatóságot oly módon kell 
létrehozni, hogy illeszkedjen a Közösség 
meglévő intézményi rendszerébe és a 
hatáskörök jelenlegi megosztásába.
Technikai kérdésekben függetlenséget kell 
élveznie, és megfelelő jogi, igazgatási és 
pénzügyi autonómiával kell rendelkeznie. 
E célból szükséges és célszerű olyan jogi 
személyiséggel rendelkező közösségi 
testületként létrehozni, amelynek 
megbízatása az e rendelet által rá ruházott 
feladatok végrehajtása.

(15) A Hálózatot oly módon kell 
létrehozni, hogy illeszkedjen a Közösség 
meglévő intézményi rendszerébe és a 
hatáskörök jelenlegi megosztásába.

Módosítás: 9

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(19) A Hatóság támogatja a Bizottságot a 
számhordozhatóságra vonatkozó közösségi 
kötelezettségek bármely kibővítése 
tekintetében. A kibővítés különösen 
vonatkozhat a hordozandó információk 
körére vagy azoknak a hálózatoknak a 
fajtájára (vezetékes vagy mobil), amelyek 
között a számok és az információk 
hordozása történik. Az e kötelezettségre 
vonatkozó módosítások során figyelembe 
kell venni a felhasználóknál jelentkező
költségvonzatot és a vállalkozások 
átállítással kapcsolatos költségeit, valamint 
a tagállamok e téren felhalmozódott 
tapasztalatait.

(19) A Hálózat támogatja a Bizottságot és
a tagállamokat a számhordozhatóságra 
vonatkozó közösségi kötelezettségek 
bármely kibővítése tekintetében. A kib
ővítés különösen vonatkozhat a 
hordozandó információk körére vagy 
azoknak a hálózatoknak a fajtájára
(vezetékes vagy mobil), amelyek között a 
számok és az információk hordozása 
történik. Az e kötelezettségre vonatkozó 
módosítások során figyelembe kell venni a 
felhasználóknál jelentkező költségvonzatot 
és a vállalkozások átállítással kapcsolatos 
költségeit, valamint a tagállamok e téren 
felhalmozódott tapasztalatait.

Módosítás: 10

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Hatóságnak indokolt rendelkeznie a 
megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy 
szabályozói feladatait hatékonyan, és 
mindenekelőtt függetlenül végezhesse.
Ezért, miként országos szinten, a 
szabályozói tanáccsal szemben is 
követelmény, hogy minden piaci érdektől 
függetlenül járjon el, így tehát nem kérhet 
és nem fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől. 

(33) A Hálózatnak indokolt rendelkeznie a 
megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy 
szabályozói feladatait hatékonyan 
végezhesse.  

Módosítás: 11

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(34) A Hatóság zökkenőmentes működése 
megkívánja, hogy annak igazgatóját 
érdemei, illetve igazolt ügyintézői és vezet
ői képességei, továbbá az elektronikus 
hírközlő hálózatokkal, elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokkal és piacokkal 
kapcsolatos hozzáértése és tapasztalatai 
alapján jelöljék ki, valamint, hogy feladatait 
a Hatóság belső működésének szervezését 
illetően teljes függetlenséggel és
rugalmassággal végezze. Az igazgatónak 
biztosítania kell a Hatóság feladatainak 
hatékony, független módon való
végrehajtását.

(34) A Hálózat zökkenőmentes működése 
megkívánja, hogy annak igazgatóját 
érdemei, illetve igazolt ügyintézői és vezet
ői képességei, továbbá az elektronikus 
hírközlő hálózatokkal, elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokkal és piacokkal 
kapcsolatos hozzáértése és tapasztalatai 
alapján jelöljék ki, valamint, hogy feladatait 
a Hálózat belső működésének szervezését 
illetően rugalmassággal végezze. Az 
igazgatónak biztosítania kell a Hálózat
feladatainak hatékony végrehajtását.

Módosítás: 12

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Gondoskodni kell arról, hogy a 
Hatóság határozatai által érintett felek 
élhessenek a szükséges jogorvoslatokkal. 
Megfelelő fellebbezési mechanizmust kell 
kialakítani ahhoz, hogy a Hatóság 
határozatai ellen egy kifejezetten e célra 
létrehozott fellebbezési tanácshoz lehessen 
jogorvoslatért fordulni, amelynek 
határozatai ellen ugyanakkor keresetet 
lehessen indítani a Bíróság előtt. 

törölve

Módosítás: 13

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Biztosítani kell a Hatósághoz való 
zökkenőmentes áthelyezését az ENISA 
azon folyó tevékenységeinek, amelyek a 
Hatóság megbízatási körébe tartoznak. 

törölve
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Módosítás: 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a keretirányelv és a különös 
irányelvek alkalmazási körében, és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával a II. és III. fejezetben 
felsorolt feladatok végrehajtása révén 
hozzájárul az elektronikus hírközlő
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások belső piacának jobb m
űködéséhez, ideértve különösen a belső
közösségi határokon átnyúló elektronikus 
hírközlés fejlesztését és a hálózat- és 
információbiztonság magas és hatékony 
szintjét.

2. 2. A Hálózat a keretirányelv és a 
különös irányelvek alkalmazási körében, 
és a nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával tevékenykedik. A
Hálózat a II. és III. fejezetben felsorolt 
feladatok végrehajtása révén hozzájárul az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások belső
piacának jobb működéséhez, ideértve 
különösen a belső közösségi határokon 
átnyúló elektronikus hírközlés fejlesztését.

Indokolás

A Hatóságot nem kell olyan biztonsági hatáskörrel felruházni, amelyet az ENISA (Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség) már hatékonyan elvégez.

Módosítás: 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság felkérésére vagy saját 
kezdeményezésként véleményt ad ki és 
segíti a Bizottságot kiegészítő műszaki 
támogatás biztosításával az elektronikus 
hírközlést érintő bárminemű kérdésben;

a) az Európai Parlament vagy a Bizottság 
felkérésére vagy saját kezdeményezésként 
véleményt ad ki és segíti az Európai 
Parlamentet és a Bizottságot kiegészítő m
űszaki támogatás biztosításával az 
elektronikus hírközlést érintő bárminemű
kérdésben;

Indokolás

A bizottsági javaslat indokolása meghatározza, hogy a Hatóságot olyan szervként kell 
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létrehozni, amely „az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással”. Ezért biztosítani kell az 
utóbbi és a Hatóság közötti szorosabb kapcsolatot.

Módosítás: 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) tanácsot és segítséget nyújt a 
Bizottságnak vagy egy tagállam által 
kijelölt illetékes testületeknek bármely, a 
megbízatása körébe tartozó hálózat- és 
információbiztonsági kérdésben;

törölve

Indokolás

A Hatóságot nem kell olyan biztonsági hatáskörrel felruházni, amelyet az ENISA (Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség) már hatékonyan elvégez.

Módosítás: 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) egyedi határozatokat hoz az európai 
telefonszámozási tartományba (ETNS) 
tartozó számokra vonatkozó használati jog 
megadásáról, valamint a rádióspektrum 
használati jogáért fizetendő díjak 
beszedéséről;

törölve

Indokolás

Az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) már rendelkezik megfelelő szabályokkal.

Módosítás: 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(g) segíti a Bizottságot azoknak a 
vállalkozásoknak a kiválasztásában, 
amelyek számára rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogok biztosítandók;

törölve

Indokolás

A rádiófrekvencia- és számhasználati jogok kérdésével már eredményesen foglalkozik a 
rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport (RSPG), a rádiófrekvencia-bizottság (RSC) és a 
Hírközlési Bizottság (CoCom).

Módosítás: 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) beszedi és újra elosztja a 
rádiófrekvencia- és számhasználati 
jogokért fizetett használati díjakat;

törölve

Indokolás

A spektrumhoz jutás kérdéseivel már eredményesen foglalkozik a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó csoport (RSPG).

Módosítás: 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) ajánlásokat ad a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára határokon átnyúló 
jogvitákkal kapcsolatban, valamint az 
elektronikus szolgáltatások hozzáférhet
őségét érintő kérdésekben. 

törölve

Módosítás: 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság kérésére a Hatóság
véleményt ad ki az elektronikus hírközléssel 
kapcsolatos bármely kérdésről.

1. Az Európai Parlament vagy a Bizottság 
kérésére a Hálózat véleményt ad ki az 
elektronikus hírközléssel kapcsolatos, a 3.
bekezdés hatálya alá tartozó kérdésekről. 
A Bizottság az elektronikus hírközléssel 
kapcsolatban más kérdésekről is 
véleményt kérhet, feltéve, hogy a kérés 
indokolt és arányos, valamint hogy a 
kéréssel egy időben az Európai Parlament 
és a Tanács értesítést és ellenőrzési lehet
őséget kap.

Indokolás

A bizottsági javaslat indokolása meghatározza, hogy a Hatóságot olyan szervként kell 
létrehozni, amely „az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással”. Ezért biztosítani kell az 
utóbbi és a Hatóság közötti szorosabb kapcsolatot. A Bizottság véleményére irányuló 
kéréseknek megfontoltnak és indokoltnak kell lenniük.

Módosítás: 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a nyilvános elektronikus hírközlő
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások biztonsága és egysége, 
ideértve a biztonság és/vagy egység 
megsértésével kapcsolatos kérdéseket is a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 13. 
cikkének a) pontjával, valamint a 
2002/58/EK irányelv (elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv) 4. 
cikkével összhangban;

törölve

Indokolás

A biztonsági kérdésekkel az ENISA (Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség) 
már hatékonyan foglalkozik.

Módosítás: 23
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) adott nemzeti piacok elemzése a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. 
cikkével összhangban;

(e) az illetékes nemzeti szabályozó 
hatóságokkal együttműködve adott 
nemzeti piacok elemzése a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikkével 
összhangban;

Indokolás

A piaci felülvizsgálatot a leghatékonyabban a nemzeti szabályozó hatóságok tudják elvégezni, 
ezért szükség van az együttműködésre. 

Módosítás: 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) számozási kérdések a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 10. cikkével 
összhangban, és a számokhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés a 
Közösségben a 2002/22/EK (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 28. cikkével 
összhangban;

törölve

Indokolás

A hatáskört meg kell hagyni a tagállamoknak.

Módosítás: 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(o) a rádiófrekvenciákkal kapcsolatos 
területeken hozott intézkedések a 
676/2002/EK határozat (rádióspektrum 
határozat) 4. és 6. cikkével összhangban;

törölve

Indokolás

A spektrumhoz jutás kérdéseivel már eredményesen foglalkozik a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó csoport (RSPG).

Módosítás: 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(p) a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének a) és b) pontjával 
összhangban:

törölve

(i) rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokkal kapcsolatos harmonizált 
feltételek;

(ii) koordinált vagy harmonizált alapon 
kibocsátott használati jogok módosítása 
vagy visszavonása;
(iii) azoknak a vállalkozásoknak a 
kiválasztása, amelyek számára egyedi 
frekvencia- vagy számhasználati jogok 
biztosíthatók olyan szolgáltatások 
nyújtásához, amelyek adott esetben 
határokon átnyúló szolgáltatásokká 
válhatnak.

Indokolás

A spektrumhoz jutás kérdéseivel már eredményesen foglalkozik a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó csoport (RSPG).

Módosítás: 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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4a. A Hálózat minden véleményét 
eljuttatja az Európai Parlament részére, 
és az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás keretében a Hálózat 
tájékoztatja az Európai Parlamentet 
végleges javaslatairól.

Indokolás

A bizottsági javaslat indokolása meghatározza, hogy a Hatóságot olyan szervként kell 
létrehozni, amely „az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással”. Ezért biztosítani kell az 
utóbbi és a Hatóság közötti szorosabb kapcsolatot. 

Módosítás: 28

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a Hatóság a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke (7) 
bekezdésével összhangban felkérést kap a 
Bizottságtól egy adott tagállamon belüli 
adott érintett piac elemzésére, véleményt 
ad a Bizottság számára és ellátja a 
Bizottságot a szükséges információkkal, 
ideértve a nyilvános konzultáció és a 
piacelemzés eredményeit. Ha a Hatóság
úgy találja, hogy a szóban forgó piacon 
nem hatékony a verseny, véleménye, egy
nyilvános konzultációt követően, tartalmaz 
egy intézkedéstervezetet is, amelyben
megnevezi azt (azokat) a vállalkozást
(vállalkozásokat), amely(eke)t nézete
szerint az adott piacon jelentős piaci erővel 
rendelkező szereplőként kellene kijelölni, 
továbbá a megfelelő előírandó 
kötelezettségeket.

1. Amennyiben a Hálózat a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke (7) 
bekezdésével összhangban felkérést kap a 
Bizottságtól egy adott tagállamon belüli 
adott érintett piac elemzésére, 
piacelemzést végez az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóságokkal együttműködve. 
A Hálózat és az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság közös véleményt ad a 
Bizottság számára, amelyet végül a 
Hálózat ellenőriz és ellátja a Bizottságot a 
szükséges információkkal, ideértve a 
nyilvános konzultáció és a piacelemzés 
eredményeit. Ha a Hálózat és a nemzeti 
szabályozó hatóságok úgy találják, hogy a 
szóban forgó piacon nem hatékony a 
verseny, véleményük, egy nyilvános 
konzultációt követően, tartalmaz egy 
intézkedéstervezetet is, amelyben
megnevezik azt (azokat) a vállalkozást
(vállalkozásokat), amely(eke)t nézeteik
szerint az adott piacon jelentős piaci erővel 
rendelkező szereplőként kellene kijelölni, 
továbbá a megfelelő előírandó 
kötelezettségeket.
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Indokolás

A piaci felülvizsgálat a leghatékonyabban a nemzeti szabályozó hatóságok közvetlen 
bevonásával hajtható végre. A felülvizsgálatot a Hatóságnak kell felügyelnie és az 
ajánlásokért is az felelős. 

Módosítás: 29

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság kérésére a Hatóság ellátja a 
Bizottságot minden, a 1. bekezdésben 
említett feladatok végrehajtása céljából 
rendelkezésére álló információval.

3. A Bizottság kérésére a Hálózat és a 
nemzeti szabályozó hatóság ellátja a 
Bizottságot minden, az 1. bekezdésben 
említett feladatok végrehajtása céljából 
rendelkezésére álló információval.

Indokolás

A piaci felülvizsgálat a leghatékonyabban a nemzeti szabályozó hatóságok közvetlen 
bevonásával hajtható végre. A felülvizsgálatot a Hatóságnak kell felügyelnie és az 
ajánlásokért is az felelős. 

Módosítás: 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 1. vagy 3. bekezdés szerinti 
véleményének kiadása előtt a Hatóság 
konzultál a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal és a nemzeti 
versenyhatóságokkal, továbbá nyilvános 
konzultációt folytat e rendelet 42. cikkével 
összhangban.

törölve

Módosítás: 31

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság határozatokat hozhat az 
európai telefonszámozási tartományba 
[ETNS] tartozó számok használati 
jogának megadásával kapcsolatban a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 10. 
cikkével összhangban. A Hatóság felelős a 
3883-as előtétszámot kapott tagállamok 
nevében az európai telefonszámozási 
tartomány [ETNS] kezeléséért és 
fejlesztéséért.

törölve

Indokolás

Az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) már rendelkezik megfelelő szabályokkal.

Módosítás: 32

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság végzi a harmonizált 
számozási tartományok igazgatásával és
kezelésével kapcsolatos feladatokat a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 10. 
cikkének 4. bekezdésével összhangban.

törölve

Indokolás

Az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) már rendelkezik megfelelő szabályokkal.

Módosítás: 33

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1. A Hatóság kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság számára, és tanulmányokat,
valamint felülvizsgálatokat végez az 
elektronikus hírközlés céljára a 
Közösségben használt rádiófrekvenciákról,
különösen azoknak műszaki és gazdasági 
vetületeiről.

1. A Hálózat kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság számára és szorosan együttm
űködik a hírközlési bizottsággal, a 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoporttal (az RSPG) és/vagy a 
rádióspektrum-bizottsággal (az RSC) az 
adott esetnek megfelelően a hatáskörébe
tartozó ügyekkel kapcsolatban, különös 
tekintettel azokra, amelyek érintik az 
elektronikus hírközlés céljára a 
Közösségben használt rádiófrekvenciákat,
vagy amelyekre ez a használat kihat. A 
Hálózat az adott esettől függően szorosan 
együttműködik az RSPG-vel és az RSC-
vel.

Indokolás

A Hálózat illetékességi körének összeegyeztetheőnek kell lennie a frekvenciapolitikában 
érintett, már létező testületek tevékenységeivel, nevezetesen frekvencia tekintetében az RSC-
vel és az RSPG-vel, valamint sok más távközlési kérdésben, köztük a műszaki és gazdasági 
kérdésekben a hírközlési bizottsággal.

Módosítás: 34

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság évente jelentést ad ki a 
várható frekvenciafejlesztésről az 
elektronikus hírközlési ágazatban és 
ágazatpolitikában, mely jelentésben 
meghatározza az esetleges tennivalókat és 
kihívásokat.

4. Az RSPG-vel együtt a Hálózat 
nyilvántartást vezet a várható 
frekvenciafejlesztésről az elektronikus 
hírközlési ágazatban. Megfelelő id
őközönként, vagy a Bizottság kérésére a 
Hálózat jelentésben meghatározza az 
esetleges tennivalókat és kihívásokat.

Indokolás

Az éves jelentések készítésének kötelezettsége túlságosan nagy terhet jelent. Jelentéseket akkor 
kell készíteni, amikor a Hatóság alkalmasnak találja, illetve az előírtak szerint kérés alapján. 
A rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport (RSPG) alkalmasabbnak tűnik erre a 
feladatra. 
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Módosítás: 35

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Abban az esetben, ha a Hatóság egy, a 
fenti 1. bekezdés értelmében kibocsátott 
véleménye a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) 
bekezdése hatálya alá eső használati jogra 
vonatkozó közös kiválasztási eljárás 
végrehajtására vonatkozik, az adott 
vélemény különösen:

törölve

a) meghatározza azokat az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat, amelyeknek a 
Közösségen belüli határokon átnyúló 
alapokon való nyújtása esetében előnyös 
lenne az olyan frekvencia- vagy 
számhasználat, amely esetében a 
használati jogokat közös kiválasztási 
eljárás révén adják meg, egységes 
feltételrendszer alapján;

b) meghatározza azokat a számokat vagy 
számtartományokat, amelyek a fenti 
szolgáltatásokhoz használhatók;

c) értékeli a szolgáltatások iránt a 
Közösségen belül ténylegesen vagy
potenciálisan megnyilvánuló kereslet 
szintjét, valamint
d) meghatároz bármely korlátozást, 
amelyet a közös kiválasztási eljárás 
keretében megadott használati jogok 
számára nézve megfelelőnek ítél, tovább 
meghatározza az azoknak a 
vállalkozásoknak a kiválasztására 
alkalmazandó eljárást, amely 
vállalkozásoknak a szóban forgó 
használati jogok megadandók figyelembe 
véve adott esetben a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 7. cikkében 
rögzített elveket.

Indokolás
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A hatáskört meg kell hagyni a tagállamoknak.

Módosítás: 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve

Javaslat vállalkozások kiválasztására
A Hatóság a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) 
bekezdésével összhangban

a) befogadja és feldolgozza a 
vállalkozásoktól beérkező, rádiófrekvencia- 
és számhasználati jogok megadására 
vonatkozó kérelmeket, és beszedi a 
vállalkozásokra a közös kiválasztási 
eljárás keretében kiszabott igazgatási 
díjakat;

b) lefolytatja a közös kiválasztási eljárást, 
és javaslatot tesz arra (azokra) a 
vállalkozás(ok)ra, amelyeknek egyedi 
használati jogok adhatók a vonatkozó 
rendelkezésekkel összhangban;

c) jelentést terjeszt a Bizottság elé, 
amelyben részletesen ismerteti a 
beérkezett kérelmeket és azoknak általa 
végzett értékelését, továbbá javaslatot tesz 
az(oka)ra a vállalkozás(ok)ra, amely(ek) a 
legalkalmasabb(ak) egyedi használati jog 
számára (számukra) való megítélésére, és 
indokolja választását hivatkozva a 
vonatkozó végrehajtó intézkedésben 
rögzített kiválasztási követelményekre.

Indokolás

A rádiófrekvencia- és számhasználati jogok kérdésével már eredményesen foglalkozik a 
rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport (RSPG), a rádiófrekvencia-bizottság (RSC) és a 
Hírközlési Bizottság (CoCom).
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Módosítás: 37

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – első bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felkérésére a Hatóság
véleményt terjeszt a Bizottság elé a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének b) pontjában előírt 
közös kiválasztási eljárás alapján megadott 
rádióspektrum- és számhasználati jogok 
visszavonásáról.

A Bizottság vagy az RSPG felkérésére a
Hálózat véleményt terjeszt a Bizottság és 
az RSPG elé a 2002/20/EK irányelv
(engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) 
pontjában előírt közös kiválasztási eljárás 
alapján megadott rádióspektrum- és 
számhasználati jogok visszavonásáról.

Indokolás

A Hatóságnak koordináló szerepet kell játszania a frekvenciagazdálkodás terén, együtt kell m
űködnie a Bizottsággal és rádióspektrum-politikával foglalkozó csoporttal (RSPG) is.

Módosítás: 38

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve

Hálózat- és információbiztonság

A 4. cikk (3) bekezdésének (b) pontjában, 
valamint a 19. cikk (4) és (5) 
bekezdésében foglalt feladatokon felül a 
Hatóság hozzájárul a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kifejlesztéséhez, különösen azáltal, hogy: 
a) elősegíti a Bizottság és a tagállamok 
közötti együttműködést a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
problémák megelőzésére, kezelésére és az 
azokra való reagálásra szolgáló közös 
módszerek kidolgozásában;
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b) tanácsokkal látja el a Bizottságot a 
hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos kutatásokról, valamint a 
kockázatmegelőző technológiák hatékony 
felhasználásáról; előmozdítja a 
kockázatértékelési tevékenységet, az 
együttműködtethető kockázatkezelési 
megoldásokat és a megelőzés-kezelési 
megoldásokkal kapcsolatos kutatásokat a 
köz- és a magánszektorban működő
szervezeteken belül, valamint

c) hozzájárul a harmadik országokkal, 
illetve adott esetben nemzetközi 
szervezetekkel folytatott együttműködésre 
irányuló közösségi erőfeszítésekhez a 
hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos kérdésekre vonatkozó 
egységes globális szemlélet terjesztése 
érdekében.

Módosítás: 39

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve

Közös kiválasztási eljárás keretében 
kiadott rádiófrekvencia- és 

számhasználati jogokért fizetendő
használati, valamint igazgatási díjak 

beszedése és újraelosztása

1. Amennyiben közös kiválasztási eljárás 
keretében kiadott rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jog tekintetében a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének b) bekezdése alapján 
a vállalkozásokra használati díjat szabnak 
ki, a Hatóság felelős a használati díj 
beszedéséért és újraelosztásáért.
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A használati díjak a Hatósághoz való 
beérkezésükkor az érintett tagállamok és a 
Hatóság között kerülnek újraelosztásra a 
Bizottság által a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) 
bekezdése alapján megállapítandó 
arányban és időhatárokon belül.
Amennyiben a Bizottság nem szabja meg 
az időhatárt és az arányt, a használati 
díjakat a használati jogok kiadására 
kötelezett tagállamokban a kiválasztási 
eljárás elindítását megelőző teljes évben 
nyilvántartott lakosok száma alapján kell 
újraelosztani.

2. A Hatóság felelős a frekvencia- vagy 
számhasználati jogok megadására 
irányuló közös kiválasztási eljárást követ
ően az egységes feltételek kiválasztott 
vállalkozások által való teljesítésének 
ellenőrzése során a nemzeti szabályozó 
hatóságoknál felmerülő igazgatási 
költségek fedezése céljából a kiválasztott 
vállalkozásokra kivetett igazgatási díjak 
beszedéséért és újraelosztásáért.

A fenti 1. bekezdésben meghatározott 
igazgatási díjakat a Hatóság a 
beérkezésükkor újra elosztja az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok között a 
nemzeti szabályozó hatóságok által 
megadott adatok alapján.

Indokolás

A spektrumhoz jutás kérdéseivel már eredményesen foglalkozik a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó csoport (RSPG).

Módosítás: 40

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1. A Hatóság a Közösség elektronikus 
hírközlési politikájára is figyelemmel 
ösztönzi az elektronikus hírközlő
hálózatokkal és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokkal, ideértve a hálózat- és 
információbiztonságot is, kapcsolatos 
szabályozási tevékenységekről és azok 
fejlesztéséről folytatott információcserét 
mind a tagállamok között, mind pedig a 
tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a Bizottság között.

1. A Hálózat a Közösség elektronikus 
hírközlési politikájára is figyelemmel 
ösztönzi az elektronikus hírközlő
hálózatokkal és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozási 
tevékenységekről és azok fejlesztéséről 
folytatott információcserét mind az 
Európai Parlament és a tagállamok 
között, mind pedig a tagállamok, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
között.

Indokolás

A bizottsági javaslat indokolása meghatározza, hogy a Hatóságot olyan szervként kell 
létrehozni, amely „az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással”. Ezért biztosítani kell az 
utóbbi és a Hatóság közötti szorosabb kapcsolatot. A Hatóságot nem kell olyan biztonsági 
hatáskörrel felruházni, amelyet az ENISA (Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség) már hatékonyan elvégez.

Módosítás: 41

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság összegyűjti a megfelelő
információkat, különösen a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 13. cikkének a) 
bekezdésével összhangban, a jelenlegi és 
jövőbeli kockázatok elemzéséhez. A 
Hatóság különösen elemzi európai szinten 
azokat az kockázatokat, amelyeknek 
hatásuk lehet az elektronikus hírközlő
hálózatok terhelhetőségére és hozzáférhet
őségére, továbbá a rajtuk keresztül 
hozzáférhető és továbbított információk 
hitelességére, sértetlenségére és 
bizalmasságára, és az elemzés 
eredményeiről tájékoztatja a tagállamokat 
és a Bizottságot.

törölve

Indokolás

A biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel már valójában az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) foglalkozik.
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Módosítás: 42

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Hatóság hozzájárul a tudatosság 
növeléséhez és egyebek közt a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
kérdésekre vonatkozó naprakész, 
tárgyilagos és átfogó információk elérhet
őségéhez valamennyi felhasználó 
számára, többek között a mindenkori 
irányadó gyakorlat kicserélésének 
ösztönzésével – beleértve a felhasználók 
figyelmeztetésére szolgáló módszereket is 
–, valamint a köz- és a magánszektorból 
induló kezdeményezések közötti egymást 
erősítő hatás [szinergia] elérésére 
törekedve.

törölve

Indokolás

A biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel már valójában az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) foglalkozik.

Módosítás: 43

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adlib Express Watermark



AD\725955HU.doc 29/52 PE404.779v02-00

HU

2. A Hatóság felelős egy a Közösségben 
való barangolás (roaming) esetében a 
mobiltelefon-szolgáltatást igénybe vevő
ügyfelek számára nyújtott hang- és 
adatszolgáltatások árait tartalmazó 
adatbázis kezeléséért és rendelkezésre 
bocsátásáért, amely adott esetben 
tartalmazza a Közösség legkülső régióiban 
indított és fogadott roaming hívások 
költségeit is. A Hatóság figyelemmel 
kíséri, és évente jelentésben teszi közzé 
ezeknek az áraknak az alakulását.

törölve

Indokolás

A mobil és adatátviteli barangolási szolgáltatásokba való beavatkozást kizárólag korrekciós 
intézkedésnek szánták, és nem állandó jellegű intézkedésnek. A folyamatos nyomon követés a 
Bizottság hatáskörébe tartozik, az ellenőrzés kérhető, de rendeletileg nem előírható.

Módosítás: 44

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság a Bizottság felkérésére 
felvállalhat további konkrét feladatokat is.

A Hálózat az Európai Parlament vagy a 
Bizottság felkérésére felvállalhat további 
konkrét feladatokat is az elektronikus 
hírközléssel kapcsolatos valamennyi 
ügyben.

Indokolás

A bizottsági javaslat indokolása meghatározza, hogy a Hatóságot olyan szervként kell 
létrehozni, amely „az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással”. Ezért biztosítani kell az 
utóbbi és a Hatóság közötti szorosabb kapcsolatot. 

Módosítás: 45

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság testületei A Hálózat szervezeti felépítése
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A Hatóságot a következők alkotják: A Hálózat igazgatót nevez ki, létrehozza a
titkárságát, költségvetést állít fel, és 
meghatározza saját székhelyét.

a) igazgatási tanács;

b) szabályozói tanács;

c) igazgató;
d) hálózatbiztonsági főtisztviselő;

e) érdekeltek állandó csoportja;

f) fellebbezési tanács.

Módosítás: 46

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk törölve

Igazgatási tanács
1. Az igazgatási tanács tizenkét tagból áll. 
Hatot a Bizottság, hatot pedig a Tanács 
nevez ki. Az igazgatási tanács tagjait úgy 
kell kiválasztani, hogy biztosítva legyen a 
legmagasabb szintű hatáskör és 
függetlenség, valamint széles körre 
kiterjedő vonatkozó szakértelem. A tagok 
megbízatása öt évre szól, és egyszer 
megújítható.
2. Az igazgatási tanács elnököt és 
elnökhelyettest jelöl ki saját tagjai közül. 
Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az 
elnököt, ha az akadályoztatva van 
feladatai ellátásában. Az elnök és az 
alelnök megbízatása két és fél évre szól, és 
megújítható. Az elnök, illetőleg az alelnök 
megbízatása azonban minden esetben 
véget ér az igazgatási tanácsban betöltött 
tagság megszűnésével.
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3. Az igazgatási tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az igazgatási tanács eltérő
döntése hiányában az üléseken részt vesz 
a Hatóság igazgatója. Az igazgatási 
tanács évente legalább kétszer rendes 
ülést tart. Ezenkívül elnöke 
kezdeményezésére, a Bizottság kérésére 
vagy saját tagjai legalább egyharmadának 
kérésére is összeül. Az igazgatási tanács 
bárkit felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az igazgatási 
tanács tagjai – az eljárási szabályzatra is 
figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe vehetik. Az igazgatási 
tanács titkársági feladatait a Hatóság 
látja el.
4. Az igazgatási tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz. Minden 
tag egy szavazattal rendelkezik.

5. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
Az eljárási szabályzat részletesebben 
meghatározza a szavazás rendjét, így 
különösen azt, hogy egy tag milyen 
feltételek szerint járhat el egy másik tag 
nevében, valamint azt, hogy adott esetben 
milyen szabályok vonatkoznak a 
határozatképességre.

Indokolás

Az igazgatási tanács veszélyeztetheti a szabályozók függetlenségét, egy olyan felesleges 
bürokratikus közeg, amelyet meg kell szüntetni.

Módosítás: 47

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve

Az igazgatási tanács feladatai
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1. Az igazgatási tanács a szabályozói 
tanáccsal folytatott egyeztetést követően, a 
29. cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót.

2. Az igazgatási tanács a 31. cikk (2) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
hálózatbiztonsági főtisztviselőt.
3. Az igazgatási tanács a 27. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
szabályozói tanács tagjait.

4. Az igazgatási tanács a 33. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
fellebbezési tanács tagjait.

5. Az igazgatási tanács minden évben 
szeptember 30-a előtt, a Bizottsággal 
folytatott egyeztetést követően és – a 28. 
cikk (3) bekezdésével összhangban – a 
szabályozói tanács előzetes 
jóváhagyásával elfogadja és eljuttatja az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz a Hatóság következő évi 
munkaprogramját. A munkaprogramot az 
éves költségvetési eljárás sérelme nélkül 
kell elfogadni.

6. Az igazgatási tanács a 36–38. cikkel 
összhangban gyakorolja költségvetési 
hatáskörét.

7. Az igazgatási tanács, miután ehhez 
megszerezte a Bizottság beleegyezését, 
határoz arról, hogy elfogad-e akár 
hagyatékot, adományt vagy más közösségi 
forrásból származó támogatást.

8. Az igazgatási tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató és a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő felett.
9. Az igazgatási tanács szükség esetén a 
49. cikk (2) bekezdése szerint megállapítja 
a Hatóság személyzeti politikáját.

10. Az igazgatási tanács a 47. cikkel 
összhangban elfogadja a Hatóság 
irataihoz való hozzáférésre vonatkozó 
külön rendelkezéseket.
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11. Az igazgatási tanács elfogadja, majd 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Számvev
őszéknek legkésőbb június 15-ig 
továbbítja a Hatóság tevékenységéről 
szóló éves jelentést. A jelentésben a 28. 
cikk (4) bekezdésével összhangban a 
szabályozói tanács által jóváhagyott külön 
szakaszban kell kitérni a Hatóság tárgyévi 
szabályozási tevékenységeire.

12. Az igazgatási tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

13. Az igazgatási tanács véleményt terjeszt 
a Bizottság elé a Hatóság által 16. 
cikkben meghatározott feladatai végzése 
során a vállalkozásokra kivethető
igazgatási díjakról.

Módosítás: 48

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve

A szabályozói tanács

1. A szabályozói tanácsot a szabályozási 
keret mindennapi alkalmazásáért az egyes 
tagállamokban felelős független nemzeti 
szabályozó hatóság vezetője 
(tagállamonként egy-egy tag), az igazgató, 
valamint a Bizottság képviseletében egy 
szavazati joggal nem rendelkező tag 
alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettes tagot is 
kijelölnek.

2. A szabályozói tanács elnöki tisztét az 
igazgató tölti be.
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3. A szabályozói tanács saját tagjai közül 
elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes 
helyettesíti az elnököt, ha az 
akadályoztatva van feladatai ellátásában. 
Az elnökhelyettes megbízatása két és fél 
évre szól, és megújítható. Az 
elnökhelyettes megbízatása azonban 
minden esetben véget ér a szabályozói 
tanácsban betöltött tagsága megsz
űnésével.

4. A szabályozói tanács tagjainak egyszerű
többségével dönt. Minden tag, illetve 
helyettes tag (az igazgató kivételével), 
valamint a Bizottság képviselője egy 
szavazattal rendelkezik.

5. A szabályozói tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.
6. Az e rendelettel rá ruházott feladatok 
ellátásában a szabályozói tanács 
függetlenül jár el, így nem kérhet és nem 
fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.

7. A szabályozói tanács titkársági 
feladatait a Hatóság látja el.

Módosítás: 49

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve

A szabályozói tanács feladatai
1. A 4–23. cikkben említett vélemények, 
ajánlások és határozatok elfogadása előtt 
a szabályozói tanács – hatáskörén belül – 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozói tanács ezenkívül 
iránymutatást ad az igazgatónak az 
igazgatói feladatok végrehajtásához.
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2. A szabályozói tanács véleményt bocsát 
ki a 26. cikk (1) bekezdésével és a 29. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozói 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz. Az igazgató e 
vélemény elkészítésében, illetve az erre 
vonatkozó szavazásban nem vesz részt.

3. A szabályozói tanács – összhangban a 
26. cikk (5) bekezdésével és a 30. cikk (4) 
bekezdésével és igazodva a 37. cikk szerint 
megállapított költségvetés-tervezethez – 
jóváhagyja a Hatóság következő évi 
tevékenységeit meghatározó munkatervét.

4. A szabályozói tanács jóváhagyja az éves 
jelentés szabályozási tevékenységekről 
szóló külön szakaszát, amelyről a 26. cikk 
(11) bekezdése és a 30. cikk (9) bekezdése 
rendelkezik.

Módosítás: 50

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve

Az igazgató

1. A Hatóságot annak igazgatója vezeti, 
aki feladatait függetlenül látja el. Az 
igazgató – a Bizottságot, az igazgatási 
tanácsot, illetőleg a szabályozói tanácsot 
megillető hatáskör sérelme nélkül – nem 
kérhet, és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezett
ől.
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2. Az igazgatót – az elektronikus hírközlő
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások terén elért érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – a 
szabályozói tanáccsal való egyeztetést 
követően az igazgatási tanács nevezi ki, a 
Bizottság által előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül. 
Kinevezése előtt az igazgatási tanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

3. Az igazgató megbízatása öt évre szól. A 
megbízatás leteltét megelőző kilenc hónap 
folyamán a Bizottság értékelést készít. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az 
alábbiakat méri fel: 

a) az igazgató teljesítménye;

b) a következő években a Hatóságra váró 
feladatok és követelmények.
4. Az igazgatási tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt a Hatóságra váró feladatok és 
követelmények indokolják – a szabályozói 
tanáccsal való egyeztetést követően az 
igazgató megbízatását egyetlen 
alkalommal, legfeljebb további három 
évre megújíthatja.

Ha az igazgatási tanácsnak szándékában 
áll megújítani az igazgató megbízatását, 
erről tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal 
megbízatásának megújítása előtt az 
igazgató felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre.
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5. Az igazgató csak az igazgatási tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozói 
tanáccsal folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az igazgatási 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

6. Az Európai Parlament és a Tanács 
felszólíthatja az igazgatót, hogy feladatai 
ellátásáról nyújtson be jelentést.

Módosítás: 51

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve

Az igazgató feladatai

1. Az igazgató felelős a Hatóság 
képviseletéért, és az ő feladata annak 
igazgatása.

2. Az igazgató előkészíti az igazgatási 
tanács tevékenységét. Az igazgató részt 
vesz – szavazati jog nélkül – az igazgatási 
tanács munkájában.

3. Az igazgató – a szabályozói tanács 
jóváhagyásának függvényében – 
elfogadja a 4-23. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

4. Az igazgató minden évben elkészíti, 
majd az adott év június 30-ig a 
szabályozói tanács és a Bizottság elé 
terjeszti a Hatóság következő évi 
munkaprogramjának tervezetét.

Az igazgató elfogadás céljából szeptember 
1-je előtt az igazgatási tanács elé terjeszti 
a munkaprogramot.
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5. Az igazgató felel azért, hogy a 
szabályozói tanács és adott esetben a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő
iránymutatásával, az igazgatási tanács 
adminisztratív ellenőrzése alatt 
megvalósuljon a Hatóság éves 
munkaprogramja.
6. Az igazgató megfelelő intézkedésekkel – 
különösen belső ügyviteli utasítások 
elfogadásával és közlemények 
közzétételével – gondoskodik arról, hogy a 
Hatóság e rendelettel összhangban m
űködjék.

7. Az igazgató a 37. cikk értelmében 
becslést készít a Hatóság bevételeiről és 
kiadásairól, és a 38. cikk értelmében 
végrehajtja a Hatóság költségvetését
8. Az igazgató minden évben elkészíti a 
Hatóság tevékenységéről szóló éves 
jelentés tervezetét, külön-külön 
szakaszban kitérve a Hatóság szabályozási 
tevékenységeire, illetőleg a pénzügyi és az 
igazgatási kérdésekre.

9. A Hatóság alkalmazottai tekintetében 
az igazgató gyakorolja a 49. cikk (3) 
bekezdése szerinti hatáskört.

Módosítás: 52

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
A hálózatbiztonsági főtisztviselő
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1. A hálózatbiztonsági főtisztviselő felelős 
a Hatóság hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
feladatainak koordinálásáért. A 
hálózatbiztonsági főtisztviselő az igazgató 
hatáskörében dolgozik, és az igazgatónak 
tartozik beszámolással. A 
hálózatbiztonsági főtisztviselő elkészíti a 
hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó évi 
munkaprogram tervezetét.

2. A hálózatbiztonsági főtisztviselőt az 
igazgatási tanács nevezi ki öt éves id
őtartamra, érdemei, szakértelme, illetve a 
hálózat- és információbiztonság terén 
szerzett szakmai tapasztalatai alapján, a 
Bizottság által előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül.

3. A hálózatbiztonsági főtisztviselő csak az 
igazgatási tanács által hozott határozat 
útján, az igazgatóval folytatott egyeztetést 
követően menthető fel tisztségéből. Az 
igazgatási tanács erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz.

4. Az igazgatási tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt a Hatóságra váró feladatok és
követelmények indokolják – az 
igazgatóval folytatott egyeztetést követően 
a hálózatbiztonsági főtisztviselő
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Módosítás: 53

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve

Érdekeltek állandó csoportja
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1. A hálózatbiztonsági főtisztviselő
létrehozza az érdekeltek állandó 
csoportját, amely az érdekelt feleket, 
különösen az információs és 
kommunikációs technológiai ágazatot, 
fogyasztói csoportokat és a hálózat- és 
információbiztonsággal foglalkozó 
tudományos köröket képviselő szakértőkb
ől tevődik össze. A hálózatbiztonsági f
őtisztviselő az igazgatóval folytatott 
egyeztetést követően meghatározza a 
csoport eljárásrendjét, különös tekintettel 
a tagok számára, a csoport összetételére, a 
tagok kijelölésére és a csoport működésére 
vonatkozó eljárásokra.

2. A csoport elnöki tisztét a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő tölti be. 
Tagjainak megbízatása két és fél évre szól. 
A csoport tagjai nem lehetnek az 
igazgatási tanács vagy a szabályozói 
tanács tagjai.

3. A Bizottság képviselői jogosultak részt 
venni a csoport ülésein, továbbá annak 
munkájában.

4. A csoport tanáccsal láthatja el a 
hálózatbiztonsági főtisztviselőt annak az e 
rendeletben meghatározott feladatai 
ellátása során, a Hatóság 
munkaprogramja adott részeire vonatkozó 
javaslata elkészítésében, továbbá annak 
érdekében, hogy az érdekeltek és a 
Hatóság között biztosítva legyen a 
kommunikáció a munkaprogrammal 
kapcsolatos mindennemű kérdésben.

Módosítás: 54

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve

A fellebbezési tanács
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1. A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
helyettesből áll, akiket a nemzeti 
szabályozó hatóságoknál, a 
versenyhatóságoknál vagy más nemzeti 
vagy közösségi intézményeknél vezető
beosztást betöltő vagy betöltött, az 
elektronikus hírközlési ágazatban kellő
tapasztalattal rendelkező munkatársak 
közül kell kiválasztani. A fellebbezési 
tanács tagjai közül elnököt jelöl ki.

2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást 
követően, a szabályozói tanáccsal 
folytatott egyeztetést követően – az 
igazgatási tanács nevezi ki.

3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. A megbízatás 
megújítható. A fellebbezési tanács tagjai 
függetlenül hozzák meg döntéseiket, 
semmilyen utasítás nem kötheti őket. A 
fellebbezési tanács tagjai a Hatóságnál, 
annak igazgatási tanácsában vagy a 
szabályozói tanácsban más feladatot nem 
láthatnak el. A fellebbezési tanács tagja 
megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 
nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos 
hivatali mulasztást követett el, és az 
igazgatási tanács – miután egyeztetett a
szabályozói tanáccsal – ilyen értelmű
határozatot hoz.

4. Nem vehet részt a fellebbezési 
eljárásban a fellebbezési tanács olyan 
tagja, akinek bármely személyes érdeke f
űződik az eljáráshoz, aki korábban az 
eljárás egyik felének képviseletét ellátta, 
illetőleg aki részt vett a fellebbezés alatt 
álló határozat meghozatalában.
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A fellebbezési tanács minden tagja köteles 
értesíteni a fellebbezési tanácsot, ha 
valamely tagtársáról – az (1) bekezdésben 
említett okok egyike vagy bármely más ok 
miatt – úgy véli, hogy nem helyénvaló 
részt vennie egy adott fellebbezési 
eljárásban. A fellebbezési eljárás feleinek 
bármelyike az (1) bekezdésben szereplő
bármely indokra hivatkozva, illetőleg 
elfogultság gyanúja esetén a fellebbezési 
tanács bármely tagja ellen kifogással 
élhet. A tagok állampolgársága nem 
szolgálhat kifogás alapjául, továbbá nincs 
helye kifogásnak a fellebbezési eljárás 
olyan fele részéről, aki a kifogást 
megalapozó tény ismeretében további 
eljárási cselekményt tett.
5. A fellebbezési tanács a (4) bekezdésben 
meghatározott esetekben teendő
intézkedésekről az érintett tag részvétele 
nélkül határoz. A szóban forgó határozat 
meghozatala céljából a fellebbezési tanács 
az érintett tag helyett annak helyettese 
részvételével ülésezik, kivéve akkor, ha a 
helyettes is hasonló helyzetben találja 
magát. Ez esetben az elnök a 
rendelkezésre álló helyettes tagok közül 
jelöl ki helyettest.

Módosítás: 55

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve

Fellebbezés

1. A fellebbezési tanács felelős a 8. cikk 
(1) bekezdésében leírt területeket illetően 
a Hatóság által hozott határozatok vagy 
intézkedések ellen benyújtott fellebbezések 
ügyében való határozathozatalért.
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2. A fellebbezési tanács határozatait hat 
tagja közül legalább négy tagjának min
ősített többségével hozza. A fellebbezési 
tanács szükség esetén bármikor 
összehívható.

3. Az (1) bekezdés szerint benyújtott 
fellebbezés nincs felfüggesztő hatállyal. A 
fellebbezési tanács azonban 
felfüggesztheti a kifogásolt határozat 
alkalmazását, ha megítélése szerint a 
körülmények ezt megkövetelik.

4. A fellebbezést annak indokolásával 
együtt írásban kell eljuttatni a 
Hatósághoz két hónapon belül attól 
számítva, hogy az érintett vállalkozást 
értesítették a szóban forgó határozatról 
vagy intézkedésről, illetőleg – ha erre nem 
került sor – attól számítva, hogy a 
Hatóság közzétette intézkedését vagy 
határozatát. A fellebbezési tanács a 
benyújtástól számítva két hónapon belül 
határoz a fellebbezésről.
5. Ha a fellebbezés elfogadható, a 
fellebbezési tanács megvizsgálja, hogy 
alapos-e. A fellebbezési tanács a feleket 
felkérheti – valahányszor a fellebbezési 
eljáráshoz szükséges –, hogy az általa 
kibocsátott értesítésekről vagy a 
fellebbezési eljárás többi fele által tett 
nyilatkozatokról meghatározott határidőn 
belül nyújtsák be észrevételeiket. A 
fellebbezési eljárásban érintett felek 
jogosultak álláspontjukat szóban előadni.

6. A fellebbezési tanács e cikk 
alkalmazása során a Hatóság valamennyi 
hatáskörét gyakorolhatja, vagy a illetékes 
testületéhez utalhatja az ügyet. Ez 
utóbbira nézve a fellebbezési tanács 
határozata kötelező.

7. A fellebbezési tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

Módosítás: 56
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Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Kereset benyújtása az Elsőfokú 

Bírósághoz és a Bírósághoz

1. A fellebbezési tanács határozatai, illet
őleg – ha a fellebbezési tanács nem 
jogosult jogorvoslatot gyakorolni – a 
Hatóság határozatai a Szerződés 230. 
cikkével összhangban indított keresettel 
megtámadhatók az Elsőfokú Bíróság vagy 
a Bíróság előtt.

2. Ha a Hatóság elmulasztja a 
döntéshozatalt, a Szerződés 232. cikkével 
összhangban mulasztás miatti kereset 
indítható az Elsőfokú Bíróságnál vagy a 
Bíróságnál.
3. A Hatóság köteles meghozni az Els
őfokú Bíróság, illetőleg a Bíróság 
ítéletének végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

Módosítás: 57

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a–e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Hatóság által nyújtott 
szolgáltatásokért a Hatóságnak fizetendő
díjak;

a) az éves finanszírozás egyharmadát 
közvetlenül közösségi támogatás 
formájában fizetik ki az Európai 
Közösségek költségvetésének megfelelő
fejezete alapján a költségvetési hatóság
által előírtak szerint, a 2006. május 6-i 
intézményközi megállapodás 47. pontjával 
összhangban;
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b) a kérelmezők által a 17. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően fizetett 
használati díjak arányos része;

b) az éves bevétel kétharmada a nemzeti 
szabályozó hatóságok közvetlen 
hozzájárulásából származik. A tagállamok 
kötelesek biztosítani, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendelkezzenek 
elégséges pénzügyi forrásokkal és humán 
erőforrásokkal a BERT által számukra 
kijelölt feladatok teljesítéséhez, lehetővé 
téve a humán erőforrások megfelelő
finanszírozását. A tagállamoknak meg 
kell határozniuk a költségvetési tételt, 
amelyet a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ezután használniuk kell 
ahhoz, hogy éves költségvetésükből 
forrásokat biztosítanak a BERT számára. 
A költségvetéseket közzé kell tenni.

c) az Európai Közösségek általános 
költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó 
szakaszban) előirányzott közösségi 
támogatás;

d) a 26. cikk (7) bekezdése szerinti 
bármely hagyaték, adomány vagy 
támogatás;

e) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása.

Indokolás

A Hatóságnak nem szabad díjbeszedési joggal rendelkeznie. A Bizottságtól való tényleges 
függetlenség biztosítása érdekében a Hatóságot nagyrészt a tagállamoknak kell 
finanszírozniuk.

Módosítás: 58

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság kiadásai személyzeti, 
igazgatási, infrastrukturális és működési 
költségekből állnak.

2. A Hálózat kiadásai személyzeti, 
igazgatási, infrastrukturális és működési 
költségekből állnak, ideértve a független 
titkárság létrehozásával összefüggő
kiadásokat is.
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Indokolás

A Hatóságnak rendelkeznie kell egy titkársággal, amely a működéssel kapcsolatos összes 
adminisztratív feladatot ellátja.

Módosítás: 59

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az igazgatási tanács véleményt bocsát 
ki a Hatóság végleges beszámolójáról.

törölve

Módosítás: 60

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóságra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően az igazgatási tanács
fogadja el. A szóban forgó szabályok 
eltérhetnek a 2343/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelettől, ha a Hatóság sajátos 
működési igényei úgy kívánják, ehhez 
azonban a Bizottság előzetes 
hozzájárulására van szükség.

A Hálózatra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően a Hálózat fogadja 
el. A szóban forgó szabályok eltérhetnek a 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági 
rendelettől, ha a Hálózat sajátos működési 
igényei úgy kívánják, ehhez azonban a 
Bizottság előzetes hozzájárulására van 
szükség.

Módosítás: 61

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. cikk törölve
Csalás elleni intézkedések
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1. Csalás, vesztegetés és egyéb jogellenes 
cselekmények elleni fellépés céljából az 
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) 
által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 
1999. május 25-i 1073/1999/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet előírásai 
megszorítás nélkül alkalmazandók a 
Hatóságra.

2. A Hatóság köteles csatlakozni az 
Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Közösségek 
Bizottsága között létrejött, az Európai 
Csaláselleni Hivatal (OLAF) belső
vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i 
intézményközi megállapodáshoz, és 
haladéktalanul elfogadni a Hatóság 
összes alkalmazottjára vonatkozó megfelel
ő rendelkezéseket.

3. A finanszírozási határozatokban és a 
megállapodásokban, valamint a belőlük 
következő végrehajtási aktusokban 
kifejezetten ki kell kötni, hogy a Számvev
őszék és az OLAF szükség esetén helyszíni 
ellenőrzésnek vetheti alá a Hatóság által 
kifizetett pénzösszegek 
kedvezményezettjeit, valamint a Hatóság 
azon munkatársait, akik az említett 
pénzösszegek allokációjáért felelnek.

Módosítás: 62

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozói tanács, az igazgató 
javaslata alapján engedélyezheti az 
érdekelt felek számára, hogy a Hatóság 
egyes tevékenységeiben megfigyelőként 
részt vegyenek.

törölve

Módosítás: 63

Rendeletre irányuló javaslat
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47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság által az 1049/2001/EK 
rendelet 8. cikke értelmében hozott 
határozatok tárgyában panasz nyújtható 
be az ombudsmanhoz vagy eljárás 
indítható a Bíróság előtt, a Szerződés 
195., illetve 230. cikkében megállapított 
feltételekkel összhangban.

törölve

Módosítás: 64

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. cikk törölve

Jogállás
1. A Hatóság jogi személyiséggel 
rendelkező közösségi szerv.

2. A Hatóságot valamennyi tagállamban 
az a legteljesebb jogképesség illeti meg, 
amellyel a nemzeti jog szerint jogi személy 
rendelkezhet. A Hatóság jogosult 
különösen ingó és ingatlan vagyont 
szerezni, illetőleg azt elidegeníteni, 
valamint bírósági eljárásban félként részt 
venni.
3. A Hatóságot igazgatója képviseli.

4. A Hatóság székhelye: […]. Végleges 
elhelyezéséig a Hatóság a Bizottság 
helyiségeiben működik.

Módosítás: 65

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. cikk törölve
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Munkatársak

1. A Hatóság alkalmazottaira, az igazgatót 
és a hálózatbiztonsági főtisztviselőt is 
beleértve, az Európai Közösségek tisztvisel
őinek személyzeti szabályzata, az Európai 
Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint 
az Európai Közösségek intézményei által 
az említett szabályzat, illetve feltételek 
alkalmazása céljából közösen elfogadott 
szabályok alkalmazandók.

2. Az igazgatási tanács – a Bizottsággal 
egyetértésben, az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 110. 
cikkében foglaltaknak megfelelően – 
elfogadja a szükséges végrehajtó 
intézkedéseket.
3. Alkalmazottai tekintetében a Hatóság 
gyakorolja az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 
által a kinevezésre jogosult hatóságra 
ruházott hatáskört, valamint az Európai 
Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek által a 
szerződéskötésre jogosult hatóságra 
ruházott hatáskört.
4. Az igazgatási tanács elfogadhat olyan 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy kirendelt tagállami szakértőket 
alkalmazzanak a Hatóságnál.

Módosítás: 66

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. cikk törölve

Kiváltságok és mentességek
A Hatóságra alkalmazni kell az Európai 
Közösségek kiváltságairól és mentességeir
ől szóló jegyzőkönyvet.
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Módosítás: 67

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51. cikk törölve

A Hatóság felelőssége

1. Szerződésen kívüli felelősség alapján a 
Hatóság – a tagállamok jogában meglévő
közös általános jogelveknek megfelelően – 
megtéríti az általa okozott, illetőleg az 
alkalmazottai által feladataik ellátása 
során okozott összes kárt. Az ilyen károk 
megtérítésével kapcsolatos jogviták az 
Európai Közösségek Bíróságának
joghatósága alá tartoznak.

2. A Hatóság alkalmazottainak a 
Hatósággal szembeni személyes pénzügyi 
és fegyelmi felelőssége tekintetében a 
Hatóság munkatársaira alkalmazandó 
vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Módosítás: 68

Rendeletre irányuló javaslat
54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54a. cikk

A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata 
tevékenységéről éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek.

Módosítás: 69

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A Hatóság tényleges működése kezdetétől 
számított öt éven belül, és azt követően 
minden ötödik évben a Bizottság általános 
jelentést tesz közzé a Hatóság m
űködésének eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, valamint az e rendeletben 
lefektetett eljárásokról. Az értékelés 
kiterjed a Hatóság által elért eredményekre 
és annak munkamódszereire, összevetve 
azokat céljaival, megbízatásával és az e 
rendeletben és a Hatóság éves 
munkaprogramjaiban meghatározott 
feladataival. Az értékelés figyelembe veszi a 
nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek 
álláspontját is. A jelentést és bármely azt 
kísérő javaslatot a Tanács és az Európai 
Parlament elé kell terjeszteni.

A Hálózat tényleges működése kezdetétől 
számított öt éven belül a Bizottság általános 
jelentést tesz közzé a hálózat működésének 
eredményeként szerzett tapasztalatokról, 
valamint az e rendeletben lefektetett 
eljárásokról. Az értékelés kiterjed a
Hálózat által elért eredményekre és annak 
munkamódszereire, összevetve azokat 
céljaival, megbízatásával és az e rendeletben 
és a Hálózat éves munkaprogramjaiban 
meghatározott feladataival. Az értékelés 
figyelembe veszi a nemzeti és közösségi 
szinten érdekelt felek álláspontját is. A 
jelentést és bármely azt kísérő javaslatot a 
Tanács és az Európai Parlament elé kell 
terjeszteni.

Ha az (1) bekezdés értelmében készített 
értékelő jelentésből kiderül, hogy a belső
piac működésével összefüggő objektív 
indokok megkövetelik a hálózat 
munkájának meghatározott időtartamra 
való meghosszabbítását, az Európai 
Parlament és a Tanács az Európai 
Közösségekről szóló szerződés 251. cikke 
értelmében eljárva a szükséges minimális, 
két évet meg nem haladó időszakra egy 
alkalommal meghosszabbíthatja a hálózat 
tényleges működését. 

A Hálózat indulását követően legkésőbb 
öt évvel megszünteti működését, kivéve, 
ha az Európai Parlament és a Tanács, a 
Bizottság tárgyilagos indoklására 
alapozva, az Európai Közösségekről szóló 
szerződés 251. cikke értelmében eljárva 
meghatározott időtartamra meg nem 
hosszabbítja a hálózat tényleges m
űködését.

Indokolás

A rendeletnek tükröznie kell az előzetes távközlési rendelet átmeneti jellegét, amely rendelet 
helyét végül az álatlános versenyre vonatkozó jogszabály fog átvenni. Egy megszűnési 
záradék bevezetése gyakorlatias lépés lenne a dereguláció felé, egyben pedig a 
befektetésösztönző politikai célkitűzésekkel egybehangzó jelzés a piac számára.
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Módosítás: 70

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56. cikk törölve

Átmeneti rendelkezések

1. A Hatóság 2011. március 14-én 
átvállalja a felelősséget az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség által az adott időpont előtt 
végzett összes tevékenységért, valamint 
minden olyan tevékenységért, amely e 
rendelet hatálya alá esik.
2. Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 
tulajdonát képező bármely ingóság 
tulajdonjoga a fenti 1. bekezdésben 
említett időpontban átszáll a Hatóságra az 
adott időponttól számított hatállyal.

Indokolás

A biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel már valójában ENISA foglalkozik, és nincs szükség 
arra, hogy ezek a Hatóság feladatkörébe tartozzanak.
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