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RÖVID INDOKOLÁS

A távközlési ágazat jogszabályi kerete felülvizsgálatának a verseny erősítését, a beruházások 
biztosítását és az elektronikus távközlés belső piacának megszilárdítását kell céloznia a 
liberalizációs folyamat folytatása érdekében. Ezenkívül figyelembe kell venni a 
fogyasztóvédelem és a hálózatbiztonság kérdéseit, valamint a kulturális szempontokat.

A rendkívül dinamikus piac és a távközlési ágazat hirtelen fejlődése miatt rugalmas 
megközelítést kell követni, amely lehetővé teszi a jövőbeli fejlemények figyelembevételét.

Emellett a következő generációs hálózatokra (NGN) vonatkozóan javasolt jogi keretek 
alkalmasságát illetően egy jövőre irányuló perspektíva kialakítása is szükséges. Ebben az 
összefüggésben éppen az NGN szélessávú hálózati infrastruktúrájának kiépítése jelent komoly 
helyszín- és versenypolitikai kihívást, hiszen a vállalkozások rá vannak utalva a nagymértékű 
tervezési és jogi biztonságra. Az, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak lehetősége van 
elrendelni a létesítmények közös használatát – így a tartóoszlopokhoz, alépítményekhez és 
épületekhez való hozzáférést is –, kedvez az üvegszálas hálózatokba való beruházásoknak és 
az új piaci résztvevők megjelenésének. A döntéshozatali folyamat keretében az intézkedések 
arányosságát és gazdaságosságát kell tekintetbe venni. Továbbá támogatható a hálózatok 
kockázat- és költségmegosztással történő kiépítése. Ezen felül a megfelelő deregularizáció 
érdekében a piacok meghatározása során meg kell állapítani, hogy versenyképesek-e a 
nemzeti szint alatti földrajzi területek.

Korábban több ízben is megállapítást nyert, hogy meg kell erősíteni a nemzeti szinten 
túlmutató koordinációs mechanizmusokat. E mechanizmusoknak azonban a már meglévő és 
kialakult struktúrákra kell épülnie, és a bennük rejlő lehetőségeket időszerűbben, 
hatékonyabban és szigorúbban kell kihasználniuk. Ilyen értelemben létre kell hozni a 
„nemzeti szabályozó hatóságok hálózatát” olyan feladatok elvégzésére, amelyeket nemzeti 
szinten nem lehet ellátni. Egy európai hatóságban testet öltő, közösségi szintű központosítás 
azonban azt a veszélyt rejti magában, hogy a nemzeti sajátosságok nem kapnak kellő 
figyelmet. A központi szabályozó szervek nemzeti szabályozó hatóságokkal szembeni efféle 
megerősítésére nem fedezhető fel kellő politikai vagy gazdasági indíték.

Meg kell továbbá állapítani, hogy a komitológiai eljárás nem alkalmas olyan szabályozás 
megalkotására vagy módosítására, amely a távközlési jog lényeges elemeit érinti. Emiatt a 
javaslatban számos esetben előírt komitológiai eljárást megfelelően korlátozni kell. 

A nemzeti piacok adottságainak elemzése és meghatározása során a nemzeti szabályozóknak 
a megállapítandó versenyügyi probléma megoldására önállóan kell tudniuk meghozni a 
mindenkor arányos intézkedést. Az irányelvre irányuló javaslat által a Bizottság számára 
előirányzott vétójog, azaz a Bizottság lehetősége a szabályozó hatóságok felszólítására, hogy 
ezek különleges kötelezettségeket rójanak ki a vállalkozásokra, központosított európai 
szabályozást vezetne be. Ez a beavatkozási lehetőség azt a veszélyt rejti magában, hogy a 
nemzeti adottságok nem kapnak kellő figyelmet, és a „létezik mindenkire szabott 
egyenmegoldás” elv érvényesül.

A Bizottság újabb vétójogának bevezetésére vonatkozó új kritériumok tekintetében azt a 
középutat kellene választani, amely szerint a „nemzeti szabályozó hatóságok hálózata” mint 
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fölérendelt grémium döntene a nemzeti szabályozó hatóság intézkedésének megfelelőségéről.

A hatékony és piacorientált frekvenciarendszerre vonatkozó célkitűzés megvalósítása 
érdekében a rádiófrekvencia-használati jogok elosztása során alapvetően a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvét kell követni. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a 
frekvenciakiosztás – az igen korlátozott páneurópai szolgáltatások kivételével – kizárólag a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, és a közérdekű célkitűzések, mint például a 
médiapluralizmus esetében lehetőséget kell adni bizonyos technológiák kikötésére. Ennek 
fényében az irányelvre irányuló javaslatnak megfelelő mozgásteret kell biztosítania a 
tagállamok számára a technológia- és szolgáltatássemlegesség általános előírása alóli 
kivételeket – például a rádiózás vonatkozásait – illetően.

A frekvenciakereskedelem lehetőséget nyújt a rádiófrekvenciák hatékony gazdasági 
hasznosításának biztosítására, ám a nemzeti szabályozó hatóságokat be kell vonni a 
frekvenciakereskedelemre vonatkozó döntésbe. A tagállamok feladata annak meghatározása, 
hogy a rádiófrekvenciák esetében valamely megerősített piaci szempontot – különösen a 
frekvenciakereskedelmet – tekintetbe veszik-e, és ha igen, milyen feltételekkel.

A nemzetközi grémiumok, így a CEPT, az RRC és a WRC határozatait megfelelően 
figyelembe kell venni annak biztosítására, hogy az uniós távközlési jog a 
frekvenciakoordináció egyéb eszközeivel összhangban álljon.

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektronikus távközlés gyorsan 
fejlődő ágazat, amelyet magas szintű 
technológiai fejlesztések és rendkívül 
dinamikus piacok jellemeznek. Az ilyen 
változó piacok és technológia miatt a 
szabályozás rendszeres felülvizsgálatára 
van szükség annak érdekében, hogy a 
verseny révén a lehető legtöbbet el 
lehessen érni az árak, a szolgáltatások és 
az infrastruktúra tekintetében. Ezen 
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irányelv végrehajtása során az újítás és a 
fogyasztók jövőbeni nagyobb sávszélesség 
és több szolgáltatás iránti keresletének 
megfelelni képes nagy sebességű 
következő generációs hálózatok kiépítése 
prioritást élvez annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós állampolgárok 
továbbra is teljes mértékben részt 
vegyenek a globális információs 
társadalomban.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A szabályozási keretnek meg kell 
felelnie az új befektetési és innovációs 
kihívásoknak, egyaránt elismerve a 
kapacitásbővítésbe és új infrastruktúrákba 
történő befektetések és a fenntartható 
verseny ösztönzésének szükségét a 
fogyasztók választási szabadságának 
bővítése, nem pedig korlátozása 
érdekében.

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság 2006. március 20-i, „A 
szélessávú szakadék áthidalása” című 
közleményében elismeri, hogy Európában 
területi különbségek vannak a szélessávú 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében. A sávszélesség növelésére 
irányuló beruházások kereskedelmi 
ösztönzése ráadásul gyakran elégtelennek 
bizonyult a jelenleg alacsony 
sávszélességgel ellátott területeken. A 
szélessávú szolgáltatásokba és új 
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technológiákba való beruházások 
biztosítása érdekében a fejletlen 
területeken, az irányelvnek összhangban 
kell állnia más politikai intézkedésekkel, 
például az állami támogatások 
politikájával, a strukturális alapokkal, és 
a tágabb iparpolitikai célokkal.

Indokolás

A szélessávhoz és az új technológiákhoz való hozzáférés regionális különbségeinek 
áthidalásával a jelenlegi jogszabályoknak is foglalkozniuk kell.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi 
szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Az említett célok – a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva – magukban foglalják olyan 
kulturális és médiapolitikai célok 
előmozdítását, mint a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus. 
Az életbiztonság védelméhez szükséges 
kört kivéve a kivételek nem 
eredményezhetik bizonyos szolgáltatások 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi 
szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi,
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Az említett célok – a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva – magukban foglalják olyan
kulturális és médiapolitikai célok 
előmozdítását, mint a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus. 
Az életbiztonság védelméhez szükséges 
kört kivéve a kivételek nem 
eredményezhetik bizonyos szolgáltatások 
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kizárólagos használatát, hanem oly módon 
kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek. Annak 
érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

kizárólagos használatát, hanem oly módon 
kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.

Indokolás

Amint a keretirányelv (5) preambulumbekezdése tartalmazza, az átvitel szabályozásának és a 
tartalom szabályozásának egymástól való elválasztása nem sértheti az ezek között meglévő 
kapcsolatok figyelembevételét, különösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében. A tagállamoknak ezért továbbra is biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy egyes egyedi használati jogok megadását bizonyos 
tartalomszolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségekhez kössék.

Módosítás 5

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.
Ezalatt a tagállamok a multimédián 
alapuló audio-, videó- és élő adások 
tekintetében figyelembe vehetik a 
műsorszórás és a professzionális vezeték 
nélküli mikrofonrendszerek kulturális 
jelentőségét.

Indokolás

A kulturális eseményekhez – például az olyan nemzetközi jellegű eseményekhez, mint az 
olimpiai játékok – kapcsolódó műsorszórás és médiatartalmak a megbízható átviteli 
frekvenciáktól függenek. 
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Módosítás 6

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. 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. Az 
alépítmények megosztását ki kell 
terjeszteni minden közösségi 
infrastruktúrára (víz, szennyvíz, 
elektromos áram, gáz), ezáltal az 
elektronikus távközlés infrastruktúrája 
terén egyenlő feltételeket lehet teremteni, 
és javítani lehet az alternatív 
infrastruktúrák kifejlődésének 
lehetőségeit.

Indokolás

A lehetőségek feltárása – például nem csak a már piacon lévő távközlési hálózatok, hanem 
minden más közösségi infrastruktúra (elektromos áram, gáz- és szennyvízvezetékek) terén –
hozzá fog járulni egy tisztességes feltételrendszer kialakulásához, ami lehetővé teszi új 
infrastruktúrák létrehozását, amennyiben nem csak egy piaci szereplő számára biztosítják a 
hozzáférést.
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Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A telefonhálózatok és -
szolgáltatások üzemeltetését 
hagyományosan széles körű nemzetközi 
együttműködés jellemezte a műszaki 
szabványok harmonizációja és az 
interoperabilitás biztosítása érdekében. Az 
internet interoperabilitását nyílt 
nemzetközi hálózatirányítási szabványok 
biztosítják, miközben az internetet 
felhasználó szolgáltatások fejlődése annak 
eredménye, hogy szabályozói beavatkozás 
nélkül lehetett új műszaki szabványokat és 
eljárásokat kidolgozni; ez a szabadság 
soha nem látott innovációt tett lehetővé az 
információs társadalom szolgáltatásainak 
és más nem üzleti szolgáltatások 
létrehozása során, ami hatalmas 
gazdasági és társadalmi haszonnal járt az 
európaiak számára. Minden fejlesztési 
hagyomány és a műszaki normák 
koordinációja haszonnal járt a 
társadalom adott területén. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak fel kell 
ismerniük az internetes szabványok és 
szolgáltatások sokszínűségének és 
innovációjának jelentőségét, valamint a 
szabályozói önmegtartóztatás fontosságát 
e célok elérése érdekében.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak nem szabad hatáskörüket az elektronikus hírközlési 
hálózatok harmonizálásának előmozdítása terén oly módon használniuk, amely gátolná az 
internetes innováció fejlődését.

Módosítás 8
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A fogyasztók választási 
szabadságának védelme, nem pedig 
aláásása érdekében támogatni kell a 
befektetéseket és a versenyt.

Indokolás

Az irányelvnek egyértelművé kell tennie, hogy a versenyt nem szabad a befektetés rovására 
feláldozni - például szabályozói szünnapokon keresztül.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A piacok további integrációja az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások és 
hálózatok belső piacán a jövőben a jogi 
keretek között előírt szabályozási eszközök 
alkalmazásának további egyeztetését teszi 
szükségessé.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata a legmegfelelőbb eszköz az európai távközlési 
piacok követelményeinek kielégítésére. 

Ez a módosítás ezen vélemény azon véleménnyel való koherenciáját szolgálja, amelyet az 
Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentéshez fűztek.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) Bevált az az eddig a belső piacon az 
egységes jogalkalmazás biztosítása
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érdekében követett megközelítés, amely a 
szabályozó hatóságok közötti információ-
és tapasztalatcserén alapul. Ezért e közös 
döntéshozatali eljárás célja a nemzeti 
szabályozó hatóságok közötti 
együttműködés elmélyítése. Tekintettel a 
nemzeti szabályozó hatóságok számára 
felvetődő problémák sokféleségére és az 
egyes tagállamokban gyakorta eltérő piaci 
feltételekre, csak olyan megoldás lehet 
alkalmas, arányos és a szubszidiaritás 
elvével összhangban álló, amely a 
decentralizáltan rendelkezésre álló 
szakértelmen alapul.

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata a legmegfelelőbb eszköz az európai távközlési 
piacok követelményeinek kielégítésére. 

Ez a módosítás e vélemény azon véleménnyel való koherenciáját szolgálja, amelyet az 
Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentéshez fűztek.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Létre kell hozni az európai 
elektronikus hírközlési piac felügyeletéért 
felelős nemzeti szabályozó hatóságok 
hálózatát (a hálózat), valamint személyi és 
tárgyi eszközökkel kell felszerelni a közös 
döntéshozatali eljárás zökkenőmentes 
végrehajtásának biztosításához. Csak az 
Európai Közösség finanszírozása 
biztosíthatja ennek során a közös 
döntéshozatal függetlenségét. A titkárság 
ennek során pusztán az egyesítéshez 
szükséges munkaeszközöket bocsátja 
rendelkezésre, anélkül, hogy maga részt 
venne a nemzeti szabályozó hatóságok 
döntéshozatalában.
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Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata a legmegfelelőbb eszköz az európai távközlési 
piacok követelményeinek kielégítésére. 

Ez a módosítás ezen vélemény azon véleménnyel való koherenciáját szolgálja, amelyet az 
Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentéshez fűztek.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az egyenlő bánásmód érdekében 
egyetlen spektrumfelhasználó sem 
mentesíthető a spektrumhasználat 
vonatkozásában megállapított rendes 
díjak megfizetésének kötelezettsége alól. 

törölve

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be, ahol a használati díj fizetésének kötelezettségét konkrét közérdekű 
célkitűzések teljesítésére vonatkozó kötelezettségek váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak 
a szárazföldi műsorszóró frekvenciák esetében.

Ez a megközelítés nehezen alkalmazható, hiszen például a parabolaantenna-tulajdonosokat 
arra kényszerítené, hogy regisztrálják az antennáikat, ami több millió regisztrálandó tétel 
kellemetlen adminisztrálását jelentené. 

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60a) Az ezen irányelv keretében folytatott 
tevékenységek során a hatékony kezelés és 
a spektrumhasználat Közösségen belüli 
harmonizálása érdekében tudomásul 
veszik a nemzetközi és nemzeti szervezetek 
– például a Nemzetközi Távközlési Unió 
(ITU) és a Postai és Távközlési 
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Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) 
– rádióspektrum-kezeléssel kapcsolatos 
munkáját. A tagállamok és a Bizottság 
ezen irányelv végrehajtása során 
elismerik az ITU rádiószabályzata alapján 
a tagállamok által kötött nemzetközi 
megállapodások tartalmát.

Indokolás

A spektrum- és földkörüli pályahasználatról szóló, a hatékony, racionális és költséghatékony 
hasznosításon alapuló, nemzetközileg kötelező erejű rendeletek létrehozásában az ITU által 
játszott fontos szerepet nem lehet figyelmen kívül hagyni. A hatékony spektrumhasználat 
biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy az üzemeltetők betartsák az ITU szabályzatán 
alapuló dokumentálási és koordinációs eljárásokat, illetve ezekre támaszkodjanak azzal a 
céllal, hogy a hálózat vagy rendszer sikeresen koordinálható és működtethető legyen.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
2. cikk – (e) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) „kapcsolódó eszközök”: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az 
alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;

(e) „kapcsolódó eszközök”: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra – beleértve más közösségi 
vagy magáninfrastruktúrákat, például a 
víz-, szennyvíz, gáz- és elektromosáram-
hálózatokat is – ezen belül különösen az 
alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;”.

Indokolás

A lehetőségek feltárása – például nem csak a már piacon lévő távközlési hálózatok, hanem 
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minden más közösségi infrastruktúra (elektromos áram, gáz- és szennyvízvezetékek) terén –
hozzá fog járulni egy tisztességes feltételrendszer kialakulásához, ami lehetővé teszi új 
infrastruktúrák létrehozását, amennyiben nem csak egy piaci szereplő számára biztosítják a 
hozzáférést.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
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, technikailag 
akadályozza a frekvenciák közös 
használatát, valamint amely egyébként
akadályozhat vagy többször ismételten
megszakíthat valamely, az alkalmazandó
nemzetközi, közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást
okozhat.

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy korlátozásokat írjanak elő nem csak abban az 
esetben, ha káros interferenciát tapasztaltak, hanem akkor is, ha annak előfordulását csak 
valószínűsítik. Az egyirányú és kétirányú (fogadó és küldő) szolgáltatások közötti zavarás 
problémájának súlyossága miatt elengedhetetlen védelmet nyújtani a káros zavarás ellen a 
nemzetközileg elfogadott frekvenciatervek – és különösen az ITU genfi terve (GE-O6) –
értelmében. A nemzeti jogrendszereknek képesnek kell lenniük a spektrum közös 
használatának biztosítására.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2002/21/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok függetlenül, 
pártatlanul és átlátható módon gyakorolják 
hatáskörüket. A nemzeti szabályozó 
hatóságok a közösségi jogi aktust 
végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében 
rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével 
kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek 
vagy fogadhatnak el utasításokat. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
határozatainak felfüggesztésére és 
felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint 
létrehozott fellebbezési testületek, illetve a 
nemzeti bíróságok rendelkeznek 
hatáskörrel.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok függetlenül, 
pártatlanul és átlátható módon, valamint 
időben gyakorolják hatáskörüket. A 
nemzeti szabályozó hatóságok a közösségi 
jogi aktust végrehajtó nemzeti jogszabály 
értelmében rájuk ruházott feladatok napi 
teljesítésével kapcsolatban más szervtől 
nem kérhetnek vagy fogadhatnak el 
utasításokat. A nemzeti szabályozó 
hatóságok határozatainak felfüggesztésére 
és felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint 
létrehozott fellebbezési testületek, illetve a 
nemzeti bíróságok rendelkeznek 
hatáskörrel.

Indokolás

Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóságok nem cselekednek időben, például a piac 
felülvizsgálatának tekintetében, az visszatarthatja a piaci versenyt és újítást.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„3a. cikk

Az európai elektronikus hírközlési piac 
felügyeletéért felelős nemzeti szabályozó 

hatóságok hálózata

A tagállamok a [.../.../EK] rendeletben1

meghatározott feltételek szerint közösen 
létrehozzák európai elektronikus 
hírközlési piac felügyeletéért felelős 
nemzeti szabályozó hatóságok hálózatát 
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(hálózat). 
1 Az európai elektronikus hírközlési piac 
felügyeletéért felelős nemzeti szabályozó 
hatóságok hálózatának létrehozásáról szóló 
rendelet.”

(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes. Jóváhagyása esetén az egész 
szövegben megfelelő változtatásra van 
szükség.)

Indokolás

Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságot a nemzeti szabályozó 
hatóságok hálózatával kell felváltani. Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti 
Hatóság óriási bürokráciát teremt, ellentétes a szubszidiaritás elvével, ellentmond az előzetes 
szabályozás versenyjoggal való felváltására irányuló hosszú távú célkitűzésnek és ráadásul 
nélkülözi a függetlenséget. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
nemzeti szinten létezzenek olyan hatékony 
mechanizmusok, amelyek keretében a 
nemzeti szabályozó hatóság határozata 
által érintett minden felhasználó, illetve 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató vagy elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a 
határozat ellen a felektől független 
jogorvoslati szervnél jogorvoslattal élhet. E 
szervnek, amely lehet bíróság, 
rendelkeznie kell a feladatai elvégzését 
lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A 
tagállamok gondoskodnak az ügyek érdemi 
elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony 
jogorvoslati mechanizmus álljon 
rendelkezésre.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
nemzeti szinten létezzenek olyan hatékony 
mechanizmusok, amelyek keretében a 
nemzeti szabályozó hatóság határozata 
által érintett minden felhasználó, illetve 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató vagy elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a 
határozat ellen a felektől független 
jogorvoslati szervnél jogorvoslattal élhet. E 
szervnek, amely lehet bíróság, 
rendelkeznie kell a feladatai elvégzését 
lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A 
tagállamok gondoskodnak az ügyek érdemi 
elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony 
jogorvoslati mechanizmus álljon 
rendelkezésre. A tagállamoknak 
korlátozniuk kellene az ilyen 
jogorvoslatok megfontolására 
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rendelkezésre álló időt.

Indokolás

Jelenleg a jogorvoslati eljárások több évig is eltarthatnak, amikorra már túl késő van az 
eredeti probléma kezeléséhez.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve akkor, ha ideiglenes 
intézkedéseket hoznak. Ideiglenes 
intézkedések akkor hozhatók, ha a 
határozat hatályának felfüggesztésére az 
intézkedést kérő félnek okozott súlyos, 
helyrehozhatatlan kár megelőzése és az 
érdekek kiegyenlítése érdekében van 
sürgősen szükség.

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve akkor, ha ideiglenes 
intézkedéseket hoznak. Ideiglenes 
intézkedések csak akkor hozhatók, ha a 
határozat hatályának felfüggesztésére az 
intézkedést kérő félnek okozott súlyos, 
helyrehozhatatlan kár megelőzése és az 
érdekek kiegyenlítése érdekében van 
sürgősen szükség.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ideiglenes intézkedések más okokból nem hozhatók. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok adatokat gyűjtenek a 
fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési 
kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás 
időtartamáról, az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghozott, ideiglenes 
intézkedéseket elrendelő határozatok 

3. A tagállamok adatokat gyűjtenek a 
fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési 
kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás 
időtartamáról, az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghozott, ideiglenes 
intézkedéseket elrendelő határozatok 
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számáról, valamint e határozatok 
indokolásáról. A tagállamok ezeket az 
adatokat évente a Bizottság és az Európai 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) rendelkezésére 
bocsátják

számáról, valamint e határozatok 
indokolásáról. A tagállamok ezeket az 
adatokat évente a Bizottság és hálózat
rendelkezésére bocsátják.

Indokolás

Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságot a nemzeti szabályozó 
hatóságok hálózatával kell felváltani. Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti 
Hatóság óriási bürokráciát teremt, ellentétes a szubszidiaritás elvével, ellentmond az előzetes 
szabályozás versenyjoggal való felváltására irányuló hosszú távú célkitűzésnek és ráadásul 
nélkülözi a függetlenséget. 

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2002/21/EK irányelv
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 

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.” A vállalkozások kötelesek 
továbbá előre jelezni, ha jelentősen 
korlátozni kívánják a versenytársaik 
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lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni.”

számára elérhető nagykereskedelmi 
szolgáltatásaikat. A nemzeti és a közösségi 
jog által szabályozott üzleti titkot 
tiszteletben kell tartani.

Indokolás

A jövőbeni hálózat- és szolgáltatásfejlesztések gyakran szigorúan bizalmasak, és ha a 
társaságokat arra kötelezzük, hogy közzétegyék a fejlesztéseikre vonatkozó információkat, az 
visszavetheti az innovációt. Azonban kívánatos, hogy a nagykereskedelmi szinten gyakorolt 
lehetséges hatásokról előzetes tájékoztatást nyújtsanak. Egyértelművé kell tenni, hogy az 
üzleti titkot nem szabad megsérteni.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
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) bekezdés a) és b) pontjában 
hivatkozott intézkedésekkel kapcsolatban 
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 hálózat 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.

Indokolás

Kiegyensúlyozottabb megoldást kell választani: ahelyett, hogy a Bizottság számára azonnali 
vétót biztosítanának a jogorvoslatokkal kapcsolatban, ki kell alakítani a jogorvoslat 
megfelelőségére és hatékonyságára vonatkozó, a jogorvoslatot javasló nemzeti szabályozó 
hatóság és a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának részvételével zajló „szabályozási 
párbeszédet”. E párbeszéd célja – amelynek során valamennyi résztvevőnek a piaci szereplők 
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véleményét is megfelelően figyelembe kell vennie –, hogy közös véleményre jussanak a 
tekintetben, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghatékonyabb jogorvoslat. 

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 4 bekezdés c) pontjában említett 
intézkedésekkel kapcsolatban a komoly 
kétségek Bizottság általi felvetése 
szabályozási párbeszédet indít a nemzeti 
szabályozó hatóság és a hálózat között, 
amelynek célja, hogy meghatározza a 
versennyel kapcsolatos adott probléma 
orvoslására legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszi a piaci résztvevők 
véleményét és az ilyen intézkedések belső 
piacon meglévő konzisztenciáját. E 
szabályozási párbeszéd semmi esetre sem 
haladhatja meg a (4) bekezdésben előírt 
kéthónapos időszakot. 
Amennyiben a szabályozó párbeszéd 
végén a hálózat kétharmados többséggel 
megerősíti az intézkedés megfelelőségét, a 
nemzeti szabályozó hatóság elfogadhatja 
az intézkedést. Amennyiben a hálózat nem 
ad megerősítést, a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságokat az 
intézkedéstervezet visszavonására felkérő 
határozat formájában előterjesztheti 
komoly kétségeit.
A nemzeti szabályozó hatóság jogosult 
arra, hogy a szabályozási párbeszéd 
bármely szakaszában visszavonja az 
intézkedéstervezetet.

Indokolás

Kiegyensúlyozottabb megoldást kell választani: ahelyett, hogy a Bizottság számára azonnali 
vétót biztosítanának a jogorvoslatokkal kapcsolatban, ki kell alakítani a jogorvoslat 
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megfelelőségére és hatékonyságára vonatkozó, a jogorvoslatot javasló nemzeti szabályozó 
hatóság és a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának részvételével zajló „szabályozási 
párbeszédet”. E párbeszéd célja – amelynek során valamennyi résztvevőnek a piaci szereplők 
véleményét is megfelelően figyelembe kell vennie –, hogy közös véleményre jussanak a 
tekintetben, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghatékonyabb jogorvoslat. 

Módosítás 24

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

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)
vagy (5a) 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.

Indokolás

Kiegyensúlyozottabb megoldást kell választani: ahelyett, hogy a Bizottság számára azonnali 
vétót biztosítanának a jogorvoslatokkal kapcsolatban, ki kell alakítani a jogorvoslat 
megfelelőségére és hatékonyságára vonatkozó, a jogorvoslatot javasló nemzeti szabályozó 
hatóság és a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának részvételével zajló „szabályozási 
párbeszédet”. E párbeszéd célja – amelynek során valamennyi résztvevőnek a piaci szereplők 
véleményét is megfelelően figyelembe kell vennie –, hogy közös véleményre jussanak a 
tekintetben, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghatékonyabb jogorvoslat. 

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. (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. 

törölve

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.

Indokolás

A Bizottság javaslata komoly precedenst jelentene a belső piaci jogszabályok körében, mivel 
egy uniós szerv váltaná le egy nemzeti hatóság határozatát. Ez teljes mértékben aláássa az 
EU-Szerződés ellenőrzési és egyensúlyrendszerét, amelynek értelmében a nemzeti hatóságok 
bírósági ellenőrzés mellett és esetleges bizottsági jogsértési eljárásokra is figyelemmel hajtják 
végre a közösségi jogot.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7a 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. 

törölve
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Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást

Indokolás

Továbbra is homályos, hogy a (2) bekezdésben mit értenek „nem alapvető elemek” alatt. Az 
ilyen javasolt „végrehajtási intézkedések” jelentős pénzügyi hatásokkal járhatnak a 
vállalkozások számára. Bármely potenciális változást az uniós szintű jogalkotási eljárásban 
teljes körű ellenőrzésnek kell alávetni vagy azokat a tagállamokra kell bízni.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„(4a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
célja a megfelelő szabályozási környezet 
létrehozása az új hozzáférési hálózatokba 
való versenyképes befektetés 
támogatására, amely egyedülálló 
lehetőségeket biztosít az innovációra és a 
deregulációhoz vezető platformalapú 
versenyre. Az említett szabályozási 
környezetnek többek között:
(a) a komoly befektetések 
jövedelmezőségéhez szükséges idővel 
megegyező időszakban kiszámítható;
(b) a platform-alapú verseny legnagyobb 
földrajzi kiterjesztését célozza;
(c) lehetővé teszi, hogy a gyorsabb 
földrajzi kiépítettségből versenyelőny 
származzon; ezzel ösztönzi a hálózatok 
kiépítését;
(d) a pénzügyi piaci forrásokat az új 
hozzáférési hálózatokba tett magas kezdeti 
befektetésre ösztönzi; valamint
(e) rugalmas kereskedelmi 
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megállapodásokat és kockázatmegosztást 
tesz lehetővé az új hozzáférési hálózatok 
működtetői között.”

Indokolás

A jelenlegi szabályozási rendszert a következő generációs hozzáférési hálózatok terjesztésével 
kapcsolatos befektetési kihívásokhoz kell igazítani. A szabályozásnak lehetővé kell tennie a 
piaci szereplők számára, hogy befektethessenek a következő generációs hozzáférési 
hálózatokba, és ezért figyelembe kell vennie az ezzel járó kockázatokat. 

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
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.
Ezáltal a tagállamok tiszteletben tartják a 
nemzetközi egyezményeket, és figyelembe 
vehetik a nyilvánosságpolitikai 
megfontolásokat. 

Indokolás

Mivel a frekvenciák átlépik az EU határait, ezért a zavarás elkerülése érdekében tiszteletben 
kell tartani a nemzetközileg kötelező erejű megegyezéseket.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 2 bekezdés
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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 – amely 
hozzájárul a méretgazdaságossághoz és a 
szolgáltatásoknak a fogyasztók javára 
történő átjárhatósága megvalósításához –
és a 676/2002/EK határozatnak
(rádióspektrum-határozat) megfelelően – a 
Közösség egészében előmozdítják a 
rádiófrekvenciák használatának 
harmonizációját.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk 
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára nyitva álló
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
rádiós hálózat vagy vezeték nélküli 
hozzáférési technológia használható 
legyen.

3. Ha a második albekezdés vagy a 9c. és 
9d. cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok a 
lehetőségek függvényében megkönnyítik,
hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára kiosztott
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
rádiós hálózat vagy vezeték nélküli 
hozzáférési technológia használható legyen
országos frekvenciakiosztási tervüknek és 
az ITU rádiószabályzatának megfelelően.

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni. 

Módosítás 31



PE404.782v02-00 26/54 AD\725956HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a rádiófrekvenciák közös 
használatának maximalizálásához,
amennyiben a frekvenciák használatára 
általános felhatalmazás vonatkozik;

(c) a rádiófrekvenciák használatához vagy 
az ITU rádiószabályzatához kapcsolódó 
nemzetközi megállapodás szerinti 
kötelezettségnek való megfeleléshez,

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni. 

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a hatékony spektrumhasználat 
fenntartásához, vagy

Indokolás

A rádióspektrum-politika általános gondolatmenetének a hatékony spektrumhasználat 
biztosítására kell törekednie.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

4. Ha a második albekezdés szerint 
elfogadott intézkedések másként nem 
rendelkeznek, a tagállamok a lehetőségek 
függvényében megkönnyítik, hogy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás használható legyen
országos frekvenciakiosztási tervüknek és 
az ITU rádiószabályzatának megfelelően. 
A tagállamok ugyanakkor jogosultak 
arányos és megkülönböztetésmentes 
korlátozásokat előírni az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások típusára.

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a közösségi 
jognak megfelelő közérdekû célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák
nem kellő kihasználásának elkerülése, a
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi
sokszínûség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

Az egy bizonyos elektronikus hírközlési
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja: a közösségi jognak megfelelő
közérdekű célok, például az életbiztonság,
általános vagy közérdekű szolgáltatások 
biztosítása, a társadalmi, a regionális vagy 
a területi kohézió, a rádiófrekvenciák
hatékony használata, a spektrum 
hatékony kezelése, figyelemmel a
nemzetközi kötelezettségekre és 
gyakorlatokra, valamint a kulturális és a 
nyelvi sokszínűség, illetőleg a 
médiapluralizmus előmozdítása.

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag 
akkor írható elő, ha azt életbiztonság 
védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény 
indokolja.

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más elektronikus kommunikációs
szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag akkor 
írható elő, ha az életbiztonság védelmét 
szolgáló szolgáltatás iránti igény vagy a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban meghatározott közérdekű cél, 
például a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása indokolja.

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
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szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben 
előírt korlátozások szükségességét.

5. A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben 
előírt korlátozások szükségességét. A 
tagállamok hatásköré tartozik, hogy 
meghatározzák bármilyen kivétel 
hatókörét és jellegét.

Indokolás

A kulturális és médiapolitika meghatározása tagállami feladat, amit megfelelő módon 
figyelembe kell venni.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a cikk törölve

Indokolás

A jelenlegi szabályok felülvizsgálatának erőltetése jelentős üzleti bizonytalanságot okoz, és 
nem veszi figyelembe számos üzemeltető üzleti helyzetét, akik beruházásaik során 15 éves 
vagy hosszabb időre szóló frekvenciahasználati jogot vettek alapul.

Módosítás 36
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
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. Adott esetben a tagállamok biztosítják, 
hogy – azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a végrehajtási 
intézkedések rendelkeznek – a 
vállalkozások a nemzeti eljárásoknak 
megfelelően 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. 

Indokolás

A spektrumkereskedelem a szubszidiaritás körébe tartozik, ezért a nemzeti szabályok 
vonatkoznak rá.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős 
nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat, illetve magát az átruházást a 
spektrumkijelölésért felelős, illetékes
nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
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harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

Indokolás

Az illetékes hatóság nem mindig azonos a keretirányelvben meghatározott nemzeti szabályozó 
hatósággal.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – a – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) azon sávok – ideértve a tagállamok 
tervei szerint bizonyos szolgáltatásoknak 
szánt sávokat is, amelyek műszaki 
fejlesztések révén maradéktalanul 
kiaknázzák a digitális frekvenciatöbbletet, 
kivéve azonban a tagállamok tervei szerint 
műsorterjesztési szolgáltatásoknak szánt 
frekvenciákat – meghatározása és a 
sávokra irányuló javaslat, 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;
(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, 

(d) (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, 
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valamint e kivétel hatályának és jellegének 
a felsorolt elvekkel történő 
összehangolására.

valamint e kivétel hatályának és jellegének 
a felsorolt elvekkel történő 
összehangolására. ideértve a 
műsorterjesztési szolgáltatásokat, 
valamint tekintettel a minden polgár 
számára az információs társadalomhoz 
való jobb hozzáférhetőség 
szükségességére; 

Indokolás

A komitológiai elfogadásra javasolt intézkedések az „irányelv nem alapvető elemeinél” jóval 
többre kiterjednek. Ugyanakkor a már létező rádióspektrum-határozat alapján már sok 
harmonizációs folyamat zajlott le, és bonyolítható még le sikeresen. Ezért törölni kellene a 
cikk b) és c) pontjait. A (23) preambulumbekezdésre hivatkozva, a médiapolitikák kidolgozása 
a tagállamok illetékességi körébe tartozik.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az 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 E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a 
Hatóság a(z) [.../.../EK] rendelet 10. 
cikkével összhangban segítséget nyújthat 
a Bizottságnak.”

törölve

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 d cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9d. cikk
A nemzetközi szabályok és rendelkezések 

hatása
1. A frekvenciák hatékonyabb 
kihasználásának és a hatékonyabb 
frekvenciagazdálkodásnak a Közösség 
teljes területén történő biztosítása 
érdekében, az irányelv végrehajtása során 
a tagállamok és a Bizottság figyelembe 
veszik az ITU előírásait és szabályait, 
különös tekintettel az időről időre 
módosított rádiószabályzatára. 
2. A Bizottság figyelemmel kíséri a 
harmadik országokban és a nemzetközi 
szervezetek – beleértve az ITU-t –
keretében a rádióspektrummal 
kapcsolatos olyan fejleményeket, amelyek 
hatást gyakorolhatnak ezen irányelv 
végrehajtására.
3. A tagállamok értesítik a Bizottságot 
minden olyan nehézségről, amelyet de 
jure vagy de facto a jelenlegi nemzetközi 
egyezmények, illetve a harmadik 
országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel – többek között az ITU-val 
– kötött egyezmények okoznak ezen 
irányelv végrehajtása tekintetében.
4. A Bizottság rendszeresen beszámol az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
(1), (2) és (3) bekezdés alkalmazásának 
eredményeiről, és adott esetben 
intézkedéseket javasolhat az ezen 
irányelvben foglalt elvek és célok 
érvényesítésének biztosítása végett. A 
tagállamok közötti közösségi szintű 
koordináció biztosítása érdekében szükség 
esetén közös ágazatpolitikai célokról kell 
megállapodni.
5. Az e cikk alapján elfogadott 
intézkedések nem sértik a Közösség és a 
tagállamok vonatkozó nemzetközi 
szerződések alapján fennálló jogait és 
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kötelezettségeit.

Indokolás

A hatékony spektrumhasználat biztosítása, illetve annak érdekében, hogy a hálózat vagy 
rendszer sikeresen koordinálható és működtethető legyen, elengedhetetlen, hogy a működtetők 
betartsák az ITU nemzetközileg kötelező erejű szabályzatán alapuló dokumentálási és 
koordinációs eljárásokat, illetve számíthassanak azokra. A kormányzatok saját és más 
kormányzatok által kijelölt frekvenciákkal kapcsolatos nemzetközi jogainak és 
kötelezettségeinek alapja a kiosztásoknak az ITU nemzetközi frekvenciajegyzékében történő 
nyilvántartása, vagy valamely ITU frekvenciatervnek való megfelelése.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (1) bekezdés helyébe a következő 
lép:

"1. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
ellenőrizzék valamennyi nemzeti 
számozási erőforrás kijelölését és a 
nemzeti számozási terv kezelését. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy [...] 
megfelelő számok és számozási 
tartományok álljanak rendelkezésre A 
nemzeti szabályozó hatóságok a nemzeti 
számozási erőforrásokra vonatkozóan 
tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kijelölési 
eljárásokat hoznak létre.”

Indokolás

A számozási rendszerek reformjának elmaradása uniós polgári, fogyasztói és üzleti érdekeket 
sért különösen egy olyan környezetben, ahol egyes nagyobb európai és nem európai országok 
számai de jure vagy de facto világszerte elérhetők. Mi több, a jelenlegi korlátozások (amelyek 
bár nem szerepelnek irányelvekben, de nemzeti szinten a napi gyakorlat részét képezik) 
ellentétes a nemzetközi piaci célokkal. 
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Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nemzeti szabályozó hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a számozási 
tervek és eljárások alkalmazása során a
nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatások minden szolgáltatója 
egyenlő bánásmódban részesüljön. A 
tagállamok gondoskodnak különösen arról, 
hogy az a vállalkozás, amelynek részére 
számtartományt jelöltek ki, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások más
szolgáltatóival szemben ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz 
hozzáférést biztosító számsorozatok 
tekintetében.

2. A nemzeti szabályozó hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a számozási 
tervek és eljárások alkalmazása során a
számok minden szolgáltatója és 
felhasználója Európa-szerte egyenlő 
bánásmódban részesüljön. A tagállamok 
gondoskodnak különösen arról, hogy az a 
vállalkozás, amelynek részére 
számtartományt jelöltek ki, más
szolgáltatókkal és felhasználókkal
szemben ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz 
hozzáférést biztosító számsorozatok 
tekintetében.

Indokolás

A számozási rendszerek reformjának elmaradása uniós polgári, fogyasztói és üzleti érdekeket 
sért különösen egy olyan környezetben, ahol egyes nagyobb európai és nem európai országok 
számai de jure vagy de facto világszerte elérhetők. Mi több, a jelenlegi korlátozások (amelyek 
bár nem szerepelnek irányelvekben, de nemzeti szinten a napi gyakorlat részét képezik) 
ellentétes a nemzetközi piaci célokkal. 

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. 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 

4. 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 
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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.

intézkedéseket hozhat.

Indokolás

A bizottsági módosítás a kiskereskedelmi szabályozásnak a tarifaelvek előírása révén történő 
kiterjedéséhez vezetne. A keretszabályzat rendszerének megsértését jelenti, ez utóbbi ugyanis 
csak akkor írja elő a kiskereskedelmi szolgáltatások árainak szabályozását, ha a 
kiskereskedelmi piacon az egyetemes szolgáltatási irányelve 17. cikke értelmében jelentős 
piaci erő (SMP) létezik. Egy minden eddigi helyébe lépő új díjszabás-megállapító illetékesség 
bevezetése a szabályozók számára a jobb szabályozásra törekvés elvének megsértését jelenti, 
de sérti azon átfogó elvet is, hogy a szabályozásnak elvileg a nagykereskedelmi szintre kell 
korlátozódnia. 

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
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 az 
arányosság elvének maradéktalan 
figyelembevétele mellett 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.
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 bekezdés

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 figyelembe kell venniük a 
vállalkozás biztonsági érdekeit és az 
általános biztonsági szempontokat, 
akárcsak annak szükségességét, hogy a 
felhasználók közötti káros interferenciák 
megelőzésébe bevont vállalkozás feladatai 
pontosan körül legyenek határolva. Az 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
és arányosnak is kell lenniük.

Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok e 
cikk rendelkezéseivel összhangban 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
kötelezettségeket írnak elő egy üzemeltető 
számára, akkor a szükségesnek ítélt 
körben, a hálózat szabályos működésének 
biztosítása céljából a szolgáltató és/vagy a 
hozzáférés kedvezményezettjei által 
betartandó műszaki vagy üzemeltetési 
feltételeket állapíthatnak meg. A 
hozzáféréssel rendelkezőktől elvárható, 
hogy megfeleljenek adott, hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes feltételeknek, 
azt biztosítandó, hogy a szűkében levő 
forrásokat gazdaságosan használják fel, 
különösen a hálózatkiépítés terén. A 
konkrét műszaki normák, illetve előírások 
betartására irányuló kötelezettségeknek 
összhangban kell lenniük a 17. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően megállapított 
szabványokkal és előírásokkal.” 

Indokolás

Hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni az érintett felek indokolt biztonsági érdekeit.

Módosítás 46
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) (3a) Azokon a területeken, ahol 
hozzáférést kértek, az (1) bekezdés szerinti 
intézkedések arányossága biztosítása 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok megvizsgálják a távközlési 
vezetékek hordozására képes összes 
alépítmény – köztük a távközlési 
szolgáltatók, az energiaszolgáltatók, a 
helyi közösségek és a szennyvízcsatornák 
– rendelkezésre állását.

Indokolás

A lehetőségek feltárása – például nem csak a már piacon lévő távközlési hálózatok, hanem 
minden más közösségi infrastruktúra (elektromos áram, gáz- és szennyvízvezetékek) terén –
hozzá fog járulni egy tisztességes feltételrendszer kialakulásához, ami lehetővé teszi új 
infrastruktúrák létrehozását, amennyiben nem csak egy piaci szereplő számára biztosítják a 
hozzáférést.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről
háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak.

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről évente 
egyszer összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak.

Indokolás

A fölösleges bürokrácia és a plusz adminisztrációs teher elkerülése érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak évente egyszer kell jelentést készíteniük.
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Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
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.

4. A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a nemzeti 
szabályozó hatóságok, valamint az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) – 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. A technikai végrehajtó intézkedések 
nem akadályozzák a tagállamokat abban, 
hogy az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések megvalósítása 
érdekében további követelményeket 
írjanak elő.

Indokolás

A Hatóság nem lehet illetékes olyan biztonsági ügyekben, amelyeknek az ENISA hatáskörébe 
kellene tartozniuk.

A tagállamoknak meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogy egyedi esetekben a harmonizált 
alapfeltételeknél magasabb követelményeket állapítsanak meg az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott célok elérése érdekében.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a
nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak 

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságok 
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legyenek a 13a. cikk végrehajtása 
érdekében kötelező utasításokat kiadni a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások részére.

jogosultak legyenek a 13a. cikk 
végrehajtása érdekében kötelező 
utasításokat kiadni a nyilvános hírközlő 
hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
részére.

Indokolás

Számos nemzeti szabályozó hatóságnak nincs hatásköre biztonsági kérdésekben.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13b cikk − 2 bekezdés – bevezető rész

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 az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságok 
jogosultak legyenek kötelezni a nyilvános 
hírközlő hálózatokat szolgáltató és a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat:

Indokolás

Számos nemzeti szabályozó hatóságnak nincs hatásköre biztonsági kérdésekben.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a
nemzeti szabályozó hatóságok 
rendelkezzenek a szabályok be nem 
tartásának kivizsgálásához szükséges 
hatáskörökkel.

3. A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságok 
rendelkezzenek a szabályok be nem 
tartásának kivizsgálásához szükséges 
hatáskörökkel.
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Indokolás

Számos nemzeti szabályozó hatóságnak nincs hatásköre biztonsági kérdésekben.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – a a pont (új)
2002/21/EK irányelv
17 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A 17. cikk (2) bekezdése (3) 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

„Ilyen szabványok illetve előírások 
hiányában a tagállamok ösztönzik a 
Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), a 
Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT), a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) vagy a 
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 
(IEC) által elfogadott nemzetközi 
szabványok vagy ajánlások 
alkalmazását.”

Indokolás

A CEPT az európai spektrumhasználati feltételeket dolgozza ki, ezt pedig figyelembe kell 
venni, különösen akkor, ha nincs ETSI-szabvány.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdések (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megállapítandó kötelezettségek 
arányosságának felmérésekor a nemzeti 
szabályozó hatóságok figyelembe veszik a 
saját államukban a versenyképesség 
különféle, földrajzi területenként eltérő 
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feltételeit. 
Ha egy földrajzi területet versenyképesnek 
ítélnek, a nemzeti szabályozó hatóságok a 
piac igényeinek megfelelően eltörlik a 
fölösleges kötelezettségeket. E tekintetben 
a nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelembe veszik az infrastruktúrára 
jellemző versenyképesség megőrzésének 
szükségességét.

Indokolás

A rendszeres előzetes szabályozást kizárólag a haladási nehézségekkel jellemzett gazdasági 
helyzetekre kell korlátozni. Ezért, amennyiben bizonyos régiókban érdemi versengés alakult 
ki, a szabályozást ennek megfelelően fel kell oldani.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont
2002/19/EK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a 
technológiai fejlődéssel összhangban 
módosításokat hajthat végre a II. 
mellékleten. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14. cikk (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 E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a
Hatóság segítséget nyújthat a 
Bizottságnak.

5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a 
technológiai fejlődéssel összhangban 
módosításokat hajthat végre a II. 
mellékleten. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14. cikk (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 E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a
nemzeti szabályozó hatóságok segítséget
nyújthatnak a Bizottságnak.
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Az (1) bekezdés f) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

‘(f) helymegosztást vagy más formában 
közös eszközhasználatot biztosítsanak, így 
különösen biztosítsák az alépítmények, az 
épületek, az épületeke való 
becsatlakozások, az antennák, az 
antennatartók, az ellenőrzőaknák és az 
utcai szekrények közös használatát;”.

Indokolás

Az eszközök közös használatával a keretirányelv 12. cikke már foglalkozik. Ezért a 12. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szükségtelen.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 a pont (új)
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 13. cikk a következőképpen 
módosul:

(a) Az (1) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:

„Ha egy nemzeti szabályozó hatóság új 
generációs hozzáférésű hálózatokhoz való 
hozzáférést szabályoz, kötelezheti a 
hozzáférést kérő üzemeltetőket, hogy 
vállaljanak ésszerű részt a befektető 
vállalkozó által vállalt kockázatból. A 
kockázatmegosztó szerződések említhetik 
az előzetes fizetést, amely bizonyos 
régiókban az adott mennyiségű hozzáférés 
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utáni kockázati felárat fedezi, vagy 
lehetnek hosszú távú hozzáférési 
szerződések is, amelyek adott időszakokra 
minimális mennyiségeket írnak elő.” 
(b) Az (3) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az új nagy sebességű hálózatokba 
történő beruházások ösztönzésének 
előmozdítása érdekében a hozzáférési 
díjak megállapításakor a hozzáférést 
biztosító üzemeltető olyan megtérülésre 
jogosult, amely legalább a beruházáshoz 
kapcsolódó tőkeköltségekkel és a 
beruházás kockázataival arányos.”

Indokolás

Az NGN-ekkel kapcsolatos szabályzás figyelembe veheti a befektetési döntéssel járó 
kockázatot. A kockázatmegosztást vagy előrefizetéses alapon történő hozzáféréssel, vagy 
olyan hosszú távú hozzáférési szerződésekkel lehet megoldani, amelyek minimális vásárlási 
mennyiséget írnak elő. A minimális mennyiségek megadása nélküli szerződések ártöbbletet 
tartalmazhatnak, amely a befektető számára a befektetési kockázatot fedezi, abból kiindulva, 
hogy a befektető viseli a teljes befektetési kockázatot. A hosszú távú hozzáférési szerződések 
tükrözhetik a befektetési költségeknek az új piacokon való amortizálódásához szükséges idő 
hosszát.

Az elkövetkező évek legfontosabb feladata, hogy megfelelő ösztönzőket biztosítson a 
tartalomban gazdag internetes szolgáltatások innovációját támogató, nagy sebességű 
hálózatokra irányuló befektetések számára. E hálózatokban hatalmas lehetőség rejlik a 
tekintetben, hogy előnyöket biztosíthatnak az EU fogyasztói számára. Ezért létfontosságú, 
hogy ne ütközzön akadályba az e hálózatok létrehozásába történő fenntartható beruházás, 
miközben lényeges a verseny fokozása és a fogyasztók választási szabadságának növelése.

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a káros zavarás súlyos kockázatának 
elkerülése; vagy

(a) bármely zavarás súlyos kockázatának, 
illetve a verseny torzulásának elkerülése;
vagy
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Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”. 

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő 
jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Elsődleges fontosságú, hogy a spektrum felosztása ne vezessen a verseny torzulásához a 
piacon. 

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5. cikk – 1 bekezdés – ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a hatékony spektrumhasználat 
fenntartása és biztosítása.

Indokolás

A rádióspektrum-politika általános gondolatmenetének a hatékony spektrumhasználat 
biztosítására kell törekednie.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – második 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 

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok
elfogadott egyedi kritériumok és eljárások
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 



AD\725956HU.doc 45/54 PE404.782v02-00

HU

összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 
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.

összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 
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.

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő 
jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használati jogokat illető döntéshozatal 
során kellően figyelembe kell venni azt, 
hogy a befektetés után megfelelő 
hosszúságú amortizációs időszakra van 
szükség.

Indokolás

Számos platform és szolgáltatás esetén a befektetést egy több mint tíz, de minden esetre 
legalább öt éves amortizációs időszaknak kell követnie. Nem kivételes esemény, hogy jelentős 
veszteséget kelljen elkönyvelni a működés első néhány éve alatt. Túlzás lenne a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára azt a merev követelményt támasztani, hogy ötévenként 
hivatalosan ellenőrizzenek le minden spektrumengedélyt.

Módosítás 61
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A használati jogra vonatkozó határozatot 
a teljes kérelemnek a nemzeti szabályozó 
hatósághoz való beérkezését követően a 
lehető leghamarabb kell meghozni,
kézbesíteni és nyilvánosságra hozni; a 
határidő három hét olyan számok esetében, 
amelyeket a nemzeti számozási terv 
meghatározott célra osztott ki, és hat hét 
olyan rádiófrekvenciák esetében, 
amelyeket a nemzeti frekvenciaterv az 
elektronikus hírközlés céljára osztott ki. 
Ez utóbbi határidőt a rádiófrekvenciák, 
illetve a műholdpozíciók használatára 
irányadó nemzetközi megállapodásokra 
figyelemmel kell alkalmazni.

3. A használati jogra vonatkozó határozatot 
a teljes kérelemnek a nemzeti szabályozó 
hatósághoz való beérkezését követően a 
lehető leghamarabb kell meghozni, közölni
és nyilvánosságra hozni; a határidő három 
hét olyan számok esetében, amelyeket a 
nemzeti számozási terv keretében
meghatározott célból osztottak ki, és hat 
hét olyan rádiófrekvenciák esetében, 
amelyeket a nemzeti frekvenciaterv
keretében meghatározott célból osztottak
ki. Ez utóbbi határidőt a rádiófrekvenciák, 
illetve a műholdpozíciók használatára 
irányadó nemzetközi megállapodásokra 
figyelemmel kell alkalmazni.

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő 
jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha az érdekeltekkel a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 6. cikkének 
megfelelően folytatott konzultációt 
követően arról születik döntés, hogy a
kivételes gazdasági értéket képviselő 
számok használatára vonatkozó jogok 
megadására versenyeztetési vagy 
összehasonlító kiválasztási eljárás 

4. (A módosítás a magyar nyelvű 
változatot nem érinti).
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keretében kerüljön sor, a tagállamok a 
legfeljebb háromhetes határidőt legfeljebb 
további három héttel 
meghosszabbíthatják.

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő 
jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK 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. A tagállamok 
figyelembe veszik a hagyatéki 
befektetéseket és a verseny szintjét. 

Indokolás

Biztosíték arra, hogy a hagyatéki befektetéseket kellőképpen figyelembe veszik. Máskülönben 
a korábbi befektetések értéke csökken. Ez súlyosan torzítaná a piacot, és kedvezőtlenül hatna 
a jövőbeli befektetési döntésekre.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 

6. A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 



PE404.782v02-00 48/54 AD\725956HU.doc

HU

cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny.
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 
visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.”

cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny.

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő 
jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 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 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

1. A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések és a rádióspektrum-
határozat sérelme nélkül végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el:

Indokolás

Az integrált politikai megközelítés és a harmonizációs intézkedések következetes kezelése 
érdekében elengedhetetlen a rádióspektrum-határozatra való utalás.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól 
vagy egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogoktól függ;

(a) azon páneurópai hálózati vagy 
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia-
sávok meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól 
vagy egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogoktól függ;

Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban a 
fékek és ellensúlyok alapelvével. Fontos biztosítani, hogy a tagállamok frekvenciákkal 
kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű központosított eljárások. 
Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
megadására szolgáló eljárások 
harmonizálása céljából;

(c) a páneurópai hálózati vagy 
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia-
vagy a számhasználatra vonatkozó 
általános felhatalmazások vagy egyedi 
jogok megadására szolgáló eljárások 
harmonizálása céljából;

Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban a 
fékek és ellensúlyok alapelvével. Fontos biztosítani, hogy a tagállamok frekvenciákkal 
kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű központosított eljárások. 
Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.

Módosítás 68
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
tekintetében a II. mellékletben 
meghatározott feltételek harmonizálása 
céljából;

törölve

Indokolás

A szubszidiaritás elve gondoskodik arról, hogy a tagállamok hogyan határozzák meg az 
általános felhatalmazásokhoz kapcsolódó feltételeket és az egyedi használati jogokat.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) az azon vállalkozások kiválasztására 
szolgáló eljárások megállapítása céljából, 
amelyek számára a nemzeti hatóságok – az 
adott esetnek megfelelően a 6b. cikk 
rendelkezéseivel összhangban – egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat adnak.

(f) az olyan páneurópai hálózati vagy 
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
kiválasztására szolgáló eljárások 
megállapítása céljából, amelyek számára a 
nemzeti hatóságok – az adott esetnek 
megfelelően a 6b. cikk rendelkezéseivel 
összhangban – egyedi rádiófrekvencia-
vagy számhasználati jogokat adnak.

Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban a 
fékek és ellensúlyok alapelvével. 

Módosítás 70
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
szerinti műszaki végrehajtási intézkedés 
előírhatja, hogy a Hatóság a(z) […/…/EK] 
rendelet 12. cikkével összhangban 
javaslatot tegyen azon vállalkozások 
kiválasztására, amelyek számára egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat kell adni.

1. A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
szerinti műszaki végrehajtási intézkedés 
előírhatja, hogy a rádióspektrum-
politikával foglalkozó csoport (RSPG) a(z) 
[…/…/EK] rendelet 12. cikkével 
összhangban javaslatot tegyen azon
páneurópai hálózati vagy elektronikus 
kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozások kiválasztására, amelyek 
számára egyedi rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogokat kell adni.

Ilyen esetekben az intézkedésben – a 
spektrum, illetve a számozási erőforrások 
optimális kihasználásának biztosítása 
érdekében – meg kell határozni azt a 
határidőt, amelyen belül a Hatóságnak el 
kell végeznie a kiválasztást, eleget kell 
tennie a kiválasztásra alkalmazandó 
eljárásnak, szabályoknak és feltételeknek, 
továbbá meg kell állapítania a jogosultak 
által a rádiófrekvencia- és/vagy 
számhasználatért fizetendő díjakat. A 
kiválasztási eljárásnak nyíltnak, 
átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek 
és objektívnak kell lennie.

Ilyen esetekben az intézkedésben – a 
spektrum, illetve a számozási erőforrások 
optimális kihasználásának biztosítása 
érdekében – meg kell határozni azt a 
határidőt, amelyen belül a rádióspektrum-
politikával foglalkozó csoportnak el kell 
végeznie a kiválasztást, eleget kell tennie a 
kiválasztásra alkalmazandó eljárásnak, 
szabályoknak és feltételeknek, továbbá 
meg kell állapítania a jogosultak által a 
rádiófrekvencia- és/vagy számhasználatért 
fizetendő díjakat. A kiválasztási eljárásnak 
nyíltnak, átláthatónak, 
megkülönböztetésmentesnek és 
objektívnak kell lennie.

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 RSPG
véleményét – intézkedést fogad el azon egy 
vagy több páneurópai hálózati vagy 
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó 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 
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előírt eljárással összhangban jár el.

Indokolás

A spektrumpolitika terén a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport számára, és nem a 
Hatóságnak kellene hatáskört biztosítani. 

A 6b. cikk nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével. Fontos biztosítani, hogy a 
tagállamok frekvenciákkal kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű 
központosított eljárások. Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 13 pont
2002/20/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül a tagállamok a 2009. december 31-
én hatályos felhatalmazásokat legkésőbb 
2010. december 31-ig hozzáigazítják ezen
irányelv 5., 6. és 7. cikkéhez, valamint I. 
mellékletéhez.

1. A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül tagállamok a jelen irányelv 
hatálybalépésekor hatályos általános
felhatalmazásokat és használati jogokat ...-
ig* hozzáigazíthatják az irányelv 5., 6. és 
7. cikkéhez, valamint I. mellékletéhez.
* Az irányelv hatálybalépését követő két éven 
belül.

Indokolás

A jelenlegi szabályok felülvizsgálatának erőltetése jelentős üzleti bizonytalanságot okoz, és 
nem veszi figyelembe számos üzemeltető üzleti helyzetét, akik beruházásaik során 15 éves 
vagy hosszabb időre szóló frekvenciahasználati jogot vettek alapul.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II. Melléklet
2002/20/EK irányelv
II. Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve
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Indokolás

A 6a. cikk (1) bekezdése d) pontjának törléséből fakadó módosítás.
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