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RÖVID INDOKOLÁS

Egy hatékony, egységes európai telekommunikáció-piac kifejlesztésének ösztönzése 
érdekében a Bizottság egy új, független hatóság létrehozását javasolja, amely szorosan 
együttműködne a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a Bizottsággal. Az új hatóságnak, 
amely az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással, részét képezi egy szabályozói tanács, 
amelynek tagjait az összes EU-tagállam nemzeti szabályozó hatóságainak vezetői adják.

Az új hatóság szakértői tanácsokat adna a Bizottságnak, következetesen alkalmazná az EU-s 
jogszabályokat, és szakértői központként működne az EU szintjén az elektronikus 
kommunikációs hálózatok és szolgáltatások terén. Az új hatóság átvenné ugyanakkor az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) feladatait is, ezáltal 
kiküszöbölve számos, az ENISA működését illetően tapasztalható problémát.

A javaslat a 38. cikk (10) bekezdésében rendelkezik arról, hogy a hatóság számára az Európai 
Parlamentnek kell mentesítést adnia.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Ez szükségessé teszi egy – az Európai 
Szabályozók Megerősített Csoportján 
(ERG) alapuló – új közösségi testület (a 
továbbiakban a „Hatóság”) létrehozását. A 
Hatóság a Bizottságnak és a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyújtott 
támogatásával hatékonyan hozzájárul a 
belső piac kiépítésének befejezéséhez. A 
Hatóság referenciapontként működik, és 
függetlensége, az általa nyújtott tanácsok 
és az általa terjesztett információk 
színvonala, eljárásainak és működési 
módszereinek átláthatósága, valamint a 
számára kijelölt feladatok ellátásában 
tanúsított gondossága bizalmat kelt.
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Indokolás

Szükségtelen új ügynökséget felállítani. Ehelyett olyan testületet kell létrehozni, mint a 
megerősített ERG, amely az európai uniós jogon alapul. Az EB nagytanácsa által a C-217/04. 
sz. Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ügyben 2006. május 2-án hozott ítélet 
rámutat arra, hogy a 95. cikk alkalmazható egy közösségi testület létrehozásának alapjaként. 
Ez elegendő alapot szolgáltat ahhoz, hogy az ERG több jogkörrel rendelkezzen azáltal, hogy 
jogi személyiséggel ruházzák fel, vagyis függetlenné válik.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Hatóságnak európai szintű 
szakértői központként kell működnie a 
hálózat- és információbiztonsági kérdések 
terén, iránymutatást és tanácsot adva az 
Európai Parlamentnek, a Bizottságnak 
vagy a tagállamok által kinevezett illetékes 
testületeknek. A hírközlési hálózatok és 
információs rendszerek biztonsága és 
rugalmassága továbbra is kulcsfontosságú 
társadalmi kérdés, és az elektronikus 
hírközlő hálózatokra és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
szabályozási keretrendszer alapvető eleme. 
A belső piac zökkenőmentes működését 
veszélyezteti a keretirányelvben és a 
különös irányelvekben a biztonsággal 
kapcsolatban rögzített rendelkezések 
heterogén alkalmazása. A Hatóság által a 
Bizottság és a tagállamok kérésére kiadott, 
műszaki tanácsot tartalmazó vélemény 
elősegíti a keretirányelvek nemzeti szinten 
való következetes alkalmazását.

(24) A kibővített hatáskörrel rendelkező 
ENISA-nak európai szintű szakértői 
központként kell működnie a hálózat- és 
információbiztonsági kérdések terén, 
iránymutatást és tanácsot adva az Európai 
Parlamentnek, a Bizottságnak vagy a 
tagállamok által kinevezett illetékes 
testületeknek. A hírközlési hálózatok és 
információs rendszerek biztonsága és 
rugalmassága továbbra is kulcsfontosságú 
társadalmi kérdés, és az elektronikus 
hírközlő hálózatokra és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
szabályozási keretrendszer alapvető eleme. 
A belső piac zökkenőmentes működését 
veszélyezteti a keretirányelvben és a 
különös irányelvekben a biztonsággal 
kapcsolatban rögzített rendelkezések 
heterogén alkalmazása. A kibővített 
megbízatással rendelkező, valamint 
egyrészt az Információstársadalmi és 
Médiaügyi Főigazgatósághoz, másrészt a 
Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság 
Főigazgatóságához tartozó ENISA által a 
Bizottság és a tagállamok kérésére kiadott, 
műszaki tanácsot tartalmazó vélemény 
elősegíti a keretirányelvek nemzeti szinten 
való következetes alkalmazását.
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Indokolás

Az ENISA megbízatása 2009-ben lejár, és – hacsak egy másik testület át nem veszi az ENISA 
jelenlegi feladatait – az európai hálózat- és információbiztonság nem lesz nyomon követhető, 
és azt nem lehet megfelelően kezelni. Az ENISA második értékelése pedig most zajlik. Az 
ENISA-ról szóló végleges döntést tehát e második értékelés eredményeire tekintettel kell 
meghozni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Amendment

(1) Létrejön az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság az e 
rendeletben rögzített felelősségi körrel.

(1) Létrejön a megerősített ERG, amely az 
e rendeletben rögzített felelősségi körrel
rendelkező hatóság.

Indokolás

Szükségtelen új ügynökséget felállítani. Ehelyett olyan testületet kell létrehozni, mint a 
megerősített ERG, amely az európai uniós jogon alapul. Az EB nagytanácsa által a C-217/04. 
sz. Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ügyben 2006. május 2-án hozott ítélet 
rámutat arra, hogy a 95. cikk alkalmazható egy közösségi testület létrehozásának alapjaként. 
Ez elegendő alapot szolgáltat ahhoz, hogy az ERG több jogkörrel rendelkezzen azáltal, hogy 
jogi személyiséggel ruházzák fel, vagyis függetlenné válik.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az igazgatónak éves tevékenységi 
jelentést kell készítenie a Hatóság 
számára egy megbízhatósági nyilatkozat 
kíséretében. Ezeket a dokumentumokat 
közzé kell tenni.

Indokolás

A jelenleg érvényes szabályok szerint az éves tevékenységi jelentés és a megbízhatósági 
nyilatkozat elkészítése az egyes ügynökségek igazgatójának döntésétől függ. Így némelyek 
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elkészítik, mások nem. A következetesség érdekében kívánatos lenne, ha minden igazgató 
elkészítené.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
38 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. cikk
Belső ellenőrzési rendszerek

A Bizottság belső pénzügyi ellenőre felelős 
a Hatóság belső ellenőrzési rendszerének 
könyvvizsgálatáért.

Indokolás

A könyvvizsgálati felelősséggel kapcsolatos pozíció tisztázása.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A terminológia egységesítése a közös vállalkozásokkal kapcsolatos, nemrég tett javaslatok 
terminológiájával.
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