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1 A szabályozói tanácsban az EFTA és a csatlakozni kívánó országok, valamint a Bizottság küldöttei is jelen 
vannak, azonban csupán megfigyelői státuszban, szavazati joggal nem rendelkeznek.

RÖVID INDOKOLÁS

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság támogatja egy kisebb méretű, hatékonyabb, az 
európai jogrendszer alapján álló szervezet létrehozását.

Az új elnevezés, Európai Távközlési Szabályozó Testület (BERT), jelezné a szervezet 
jellegének kismértékű változását, és azt tükrözi, hogy a BERT a nemzeti szabályozó hatóságok 
(NRA-k) képviselőiből áll. Az új testület nem rendelkezne hatósági jogkörökkel, de az európai 
jogrend alapján állna.

A rendelet decentralizált jellegének megerősítése
A rendelet felülvizsgált szövegezése egy olyan rendszer létrehozását célozza, amely nem mond 
ellent az előzetes szabályozás versenyjoggal való felváltására irányuló hosszú távú célkit
űzéseknek, és biztosítja, hogy Európában az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozások 
olyan, független szabályozó hatóságokból álló, decentralizált rendszerre épülnek, amelyben a 
nemzeti szabályozó hatóságok döntő szerepet játszanak.

A BERT legfelső döntéshozó testületét a szabályozói tanács alkotná. A szabályozói tanácsot a 
nemzeti szabályozó hatóságok1 alkotják, elnökét a szabályozói tanács a tagok közül nevezi ki 
egy éves időtartamra. A szabályozó tanács minősített (kétharmados) többséggel határoz a 
BERT funkcióival kapcsolatos valamennyi kérdésben. A bizottsági javaslatokban foglaltakkal 
szemben igazgatótanács nem áll fel.

Jobb irányítási szabályok a hatékony és időben történő döntéshozatal biztosítására
Létrejönne egy ügyvezetői testület, amely legfeljebb öt tagból állna (ti. a soros elnök, az 
alelnökként eljáró előző és jövőbeli elnökök, és két további tag, akiket a szabályozói tanács 
nevez ki). Az ügyvezetői testület felel a BERT stratégiai igazgatásáért, valamint 
iránymutatással és utasításokkal segíti az ügyvezető igazgatót munkaköri feladatainak 
ellátásában.

Az ügyvezető igazgató az ügyvezetői testület utasításai alapján irányítja a BERT napi m
űködését. Az ügyvezető igazgatót a szabályozói tanács nevezi ki hároméves időtartamra (a 
mandátum egy alkalommal megújítható).

A BERT irodája az ügyvezető igazgató irányítása mellett működne. Az irodát szabályozási 
ügyekhez 15, a nemzeti szabályozó hatóságok által ideiglenesen kiküldött szakértő és 15 
közösségi köztisztviselő alkotja. Az alkalmazottak teljes létszáma nem haladná meg a 40-et. Ez 
a szám jelentős csökkenés az EECMA számára ajánlott alkalmazotti létszámhoz képest.

Ahhoz, hogy kihasználhassa a nemzeti szabályozó hatóságok szakértelmét, a BERT olyan 
munkacsoportokat hoz létre, amelyek a BERT munkájához kapcsolódó kulcsfontosságú 
szabályozási témákért felelnek, és amelyekben a nemzeti szabályozó hatóságok képviselői 
együtt dolgoznak a BERT képviselőivel.

Összpontosított felelősségek a következetes szabályozási lépések fokozására
A BERT a következő öt fő témában vállalna vezető szerepet:

hozzájárulás a jogorvoslatok végrehajtásának következetességéhez a 
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tagállamokban a 7. cikkben meghatározott eljárás szerepének növelésén 
keresztül;

olyan közös szabályozási álláspontok elfogadása, amelyeket a nemzeti 
szabályozóknak a legteljesebb mértékig figyelembe kellene venniük;

vélemény nyilvánítása a Bizottság felé a transznacionális piacok elemzését illet
ően;

tanácsadás a pán-európai érdekeltségbe tartozó spektrumpolitikai kérdésekkel 
kapcsolatban (többek között az RSPG/RSC számára);

nemzetközi koordináció és együttműködés.

Ezen kívül a BERT olyan sajátos adminisztratív, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat látna 
el, amelyek kapcsolódnak a pán-európai kérdésekhez (EECMA feladataihoz hasonlóan), 
különösen olyan feladatokat, amelyek hozzájárulnak a fogyasztói tudatosság fokozásához, 
olyan terjedelemben, ami még nem ütközik a a Bizottságra vonatkozó átruházási szabályokkal, 
és a biztonsági ügyek kivételével.

A BERT költségvetését részben az EU általános költségvetése, részben pedig a tagállamok 
közvetlen hozzájárulásai finanszíroznák (a nemzeti szabályozó hatóságokon keresztül).
Felállításra kerülne egy Költségvetési Bizottság, amelyet a Parlament, a Tanács és a Bizottság 
képviselői alkotnák, amelynek feladata a BERT költségvetésének közösségi támogatásból 
érkező részének ellenőrzése lenne. A közösségi támogatások felhasználását a Parlament és a 
Tanács ellenőrzi, végrehajtása pedig a Parlament mentesítési eljárásának tárgyát képezi.

A BERT éves munkaprogramját a Bizottsággal folytatott konzultáció után véglegesítenék, és a 
Parlament és a Tanács elé kellene terjeszteni.

Az éves jelentést a Bizottság, a Tanács és a Parlament elé kellene terjesztenie.

A BERT elnökét a Parlament illetékes bizottsága és a Tanács meghallgatás keretében évente 
beszámoltathatja a BERT teljesítményét illetően.

MÓDOSÍTÁS

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az Európai Parlament és a Tanács által 
kiadott, az elektronikus hírközlő hálózatok 
és hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-
i 2002/21/EK irányelv (keretirányelv), az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésr
ől, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 
2002. március 7-i 2002/19/EK irányelv
(hozzáférési irányelv), az elektronikus 
hírközlő hálózatok és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről 
szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK 
irányelv (engedélyezési irányelv), az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 
2002. március 7-i 2002/22/EK irányelv
(egyetemes szolgáltatási irányelv) és az 
elektronikus hírközlési ágazatban a
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
irányelv (elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv) (a továbbiakban 
együttesen „a keretirányelv és a különös 
irányelvek”) célja a belső elektronikus 
hírközlési piac létrehozása a Közösségen 
belül oly módon, hogy eközben az erősebb 
verseny révén biztosított legyen a 
befektetések, az innováció és a 
fogyasztóvédelem magas szintje.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács által 
kiadott, az elektronikus hírközlő hálózatok 
és hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-
i 2002/21/EK irányelv (keretirányelv), az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésr
ől, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 
2002. március 7-i 2002/19/EK irányelv
(hozzáférési irányelv), az elektronikus 
hírközlő hálózatok és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről 
szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK 
irányelv (engedélyezési irányelv), az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 
2002. március 7-i 2002/22/EK irányelv
(egyetemes szolgáltatási irányelv) és az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
irányelv (elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv) (a továbbiakban 
együttesen „a keretirányelv és a különös 
irányelvek”), valamint az Európai 
Parlamentnek a fogyasztói bizalom 
digitális környezetben való helyzetéről 
szóló állásfoglalása célja a belső
elektronikus hírközlési piac létrehozása a 
Közösségen belül oly módon, hogy 
eközben az erősebb verseny révén 
biztosított legyen a befektetések, az 
innováció és a fogyasztóvédelem magas 
szintje.

___________
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0287.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A globális távközlési szolgáltatások 
kimondottan abba a körbe tartoznak, ahol 
szükség lehet az engedélyezési feltételek 
harmonizálására. Általánosan elismert 
tény, hogy ezek a szolgáltatások, amelyek 
a különböző országokban, és gyakran 
különböző földrészeken található 
részlegekkel rendelkező multinacionális 
társaságok számára kínálnak üzleti hang- 
és adatszolgáltatást, természetüknél fogva 
határokon átnyúlók, Európán belül pedig 
páneurópaiak. A Hatóságnak közös 
szabályozási megközelítést kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
integrált, egységes szolgáltatások előnyei 
egész Európára kiterjedjenek.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A Hatóságnak különösen értékelnie 
kell a közösségi szintű összehangolt 
feltételek alapján megadandó használati 
jogokra vonatkozó közös kiválasztási 
eljárás szükségességét, tanácsot adva a 
Bizottságnak az ilyen kiválasztási 
eljárások során alkalmazandó feltételeket 
és kritériumokat illetően, és be kell 
fogadnia és értékelnie kell a vállalkozások 
fent említett használati jogok megadására 
vonatkozó kérelmeit. A Hatóság 
ugyanakkor adott esetben tanáccsal látja 
el a Bizottságot a fenti használati jogok 
visszavonásával kapcsolatban.

törölve

Indokolás

Megfelelő változtatás
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Hatóságnak európai szintű szakért
ői 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. 

törölve

Indokolás

Megfelelő változtatás

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(25) Az engedélyezési rendszer kezeléséért 
és a használati jogok kiadásáért igazgatási 
díj róható ki az elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra. Az igazgatási díjon felül 
használati díjak is kivethetők a frekvencia- 
és számhasználatért. A vállalkozások 
adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében a közös kiválasztási eljárás 
esetében a Hatóság beszedi, majd újra 
elosztja a tagállamok között az előírt 
használati díjakat. 

törölve 

Indokolás

Megfelelő változtatás

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nemzeti hatóságok közti 
információcsere elősegítésével és a megfelel
ő információknak a nyilvánosság számára 
könnyen hozzáférhető módon való 
rendelkezésre bocsátásával a Hatóságnak 
hozzá kell járulnia az irányadó szabályozási 
gyakorlat kialakításához és az elektronikus 
hírközlési ágazatban a vonatkozó 
szabályozás következetes alkalmazásához. 
A Hatóságnak indokolt rendelkeznie a lehet
őséggel arra, hogy megvizsgálhasson 
gazdasági és műszaki kérdéseket, és 
hozzáférjen a legfrissebb információkhoz 
annak érdekében, hogy képes legyen 
megfelelni a fejlődő információs társadalom 
által például a hálózat- és 
információbiztonság és a rádiófrekvenciás 
azonosító eszközök kapcsán felvetett 
gazdasági és műszaki kihívásoknak.

(27) A nemzeti hatóságok közti 
információcsere elősegítésével és a megfelel
ő információknak a nyilvánosság számára 
könnyen hozzáférhető módon való 
rendelkezésre bocsátásával a Hatóságnak 
hozzá kell járulnia az irányadó szabályozási 
gyakorlat kialakításához és az elektronikus 
hírközlési ágazatban a vonatkozó 
szabályozás következetes alkalmazásához. 
A Hatóságnak indokolt rendelkeznie a lehet
őséggel arra, hogy megvizsgálhasson 
gazdasági és műszaki kérdéseket, és 
hozzáférjen a legfrissebb információkhoz 
annak érdekében, hogy képes legyen 
megfelelni a fejlődő információs társadalom 
által felvetett gazdasági és műszaki 
kihívásoknak.

Indokolás

Megfelelő változtatás
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az e rendeletben rögzített feladatai 
teljesítése, valamint az elektronikus 
hírközlés területén felmerülő kihívások, 
ideértve a hálózat- és információbiztonság 
terén fennálló és jövőbeli kockázatokat is, 
jobb megértése érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie az aktuális és 
kialakulóban lévő helyzet elemzésére. E 
célból a Hatóság összegyűjtheti a megfelel
ő információkat, különösen a biztonság és 
sértetlenség olyan mértékű megszegése 
esetén, amely jelentős hatással bír a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 13a 
cikke (3) bekezdésével összhangban m
űködtetett hálózatra vagy nyújtott 
szolgáltatásokra nézve, valamint kérd
őíveket is felhasználhat e célra.

törölve

Indokolás

Megfelelő változtatás

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

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

törölve

Indokolás

Megfelelő változtatás

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A Hatóság eljárásainak ezért 
biztosítaniuk kell azt, hogy a Hatóság 
hozzáférhessen az elektronikus hírközlési 
szektorban rendelkezésre álló 
szakértelemhez és tapasztalatokhoz, 
különösen az olyan műszakilag összetett és 
gyorsan változó területeket illetően, mint a 
hálózat- és információbiztonság.

(38) A Hatóság eljárásainak ezért 
biztosítaniuk kell azt, hogy a Hatóság 
hozzáférhessen az elektronikus hírközlési 
szektorban rendelkezésre álló 
szakértelemhez és tapasztalatokhoz, 
különösen a műszakilag összetett és 
gyorsan változó területeket illetően.

Indokolás

Megfelelő változtatás

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(39) Annak érdekében, hogy a Hatóság 
hálózat- és információbiztonság 
tekintetében fennálló feladatai 
végrehajtása során biztosított legyen a 
szükséges szakértelem és tapasztalat 
felhasználása, hálózatbiztonsági f
őtisztviselőt kell kinevezni. Indokolt az 
érdekeltek állandó csoportjának 
létrehozása, annak érdekében, hogy az 
tanáccsal lássa el a hálózatbiztonsági f
őtisztviselőt, ösztönözze a tapasztalatok és 
az irányadó gyakorlat megosztását e téren, 
továbbá, hogy ezáltal biztosítva legyen a 
rendszeres párbeszéd a magánszektorral, a 
fogyasztói szervezetekkel és egyéb érdekelt 
felekkel.

törölve

Indokolás

Megfelelő változtatás

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Megfelelő változtatás

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE404.762v02-00 12/68 AD\729497HU.doc

HU

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

1. Ezennel létrejön az Európai Távközlési 
Szabályozók Testülete (BERT) (a 
„Hatóság”) az e rendeletben rögzített felel
ősségi körrel.

Indokolás

A Hatóságnak olyan új nevet kellene adni, amely kifejezi, hogy a szervezetben a szabályozó 
hatóságok is részt vesznek.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az új elnevezés jelzi az alapfeladatok megváltozását. A hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos kötelezettségekre tett utalásokat törölni kell, mivel a BERT nem lát el ilyen 
feladatokat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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5. A Hatóság célkitűzései és feladatai nem 
sértik a tagállamoknak a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos, az 
EK Szerződés alkalmazási körén kívül eső
hatásköreit, különösen az Európai 
Unióról szóló szerződés V. és VI. címében 
tárgyalt hatásköröket. A Hatóság célkit
űzései és feladatai nem sértik a
közbiztonsággal, a védelemmel, a 
nemzetbiztonsággal kapcsolatos 
tevékenységeket, az államnak a büntetőjog 
és a nemzetbiztonság területén folytatott 
tevékenységét, beleértve az állam gazdasági 
jólétét is, ha a konkrét ügy 
nemzetbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos.

5. A Hatóság célkitűzései és feladatai nem 
sértik a közbiztonsággal, a védelemmel, a 
nemzetbiztonsággal kapcsolatos 
tevékenységeket, az államnak a büntetőjog 
és a nemzetbiztonság területén folytatott 
tevékenységét, beleértve az állam gazdasági 
jólétét is, ha a konkrét ügy 
nemzetbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos.

Indokolás

Az új elnevezés e módosításban is az alapfeladatok megváltozására utal; a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségekre tett utalásokat törölni kell, mivel a 
BERT nem lát el ilyen feladatokat.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) közös álláspontokat, iránymutatásokat 
és legjobb gyakorlatokat dolgoz ki a 
korrekciós intézkedések nemzeti szintű
bevezetéséhez, és nyomon követi ezek 
tagállami végrehajtását;

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy növelje a BERT szerepét a korrekciós intézkedések 
következetességének növelésében a nemzeti szabályozó hatóságoknak adott iránymutatás és a 
végrehajtás nyomon követése révén.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) tanácsokkal látja el a piaci szereplőket 
és a nemzeti szabályozó hatóságokat 
szabályozási kérdéseket illetően;

(c) tanácsokkal látja el a piaci szereplőket
(beleértve a fogyasztókat és a fogyasztói 
szervezeteket is) és a nemzeti szabályozó 
hatóságokat szabályozási kérdéseket illet
ően;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) tapasztalatcsere és az innováció el
őmozdítása az elektronikus hírközlés 
terén;

Indokolás

Hangsúlyozni kell a BERT szerepét az innováció európai előmozdításában, hiszen az 
innováció a fogyasztók érdeke is.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos feladatok törlésre kerülnek, mivel a BERT 
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nem olvad össze az ENISÁ-val. Az ENISÁ-nak különböző prioritásai vannak, melyek eltérő
szervezeti és irányítási struktúrát tesznek szükségessé. A BERT hatékonyabban tudja majd 
ellátni feladatait, ha a nemzeti szabályozó hatóságok függetlensége megmarad. A BERT és az 
ENISA összeolvasztása elkerülhetetlenül a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségének 
csökkenéséhez, a feladatok fontossági sorrendjének megbomlásához, és a szervezet m
űveleteinek elbizonytalanodásához vezetne. Ráadásul a nemzeti szabályozó hatóságokat a 
tagállamokban nem feltétlenül vonják be a hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos 
kérdésekbe, ezért egy nemzeti szabályozó hatóság által vezetett közösségi testület nem volna 
képes ilyen kérédések közösségi szintű kezelésére (vagy legalább is nem volna hatékony).

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás
A BERT nem hozhat döntéseket az európai telefonszámozási tartományba tartozó számokra 
vonatkozóan, mivel ez a Bizottság hatásköre. Ezenkívül az ilyen eljárások valószínűleg csekély 
száma miatt indokolatlan és aránytalan intézkedés volna kiszervezni ezt a feladatot egy 
ügynökséghez.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) segíti a Bizottságot azoknak a 
vállalkozásoknak a kiválasztásában, 
amelyek számára rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogok biztosítandók;

törölve

Indokolás
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A BERT tanáccsal látná el (bármely más ügyhöz hasonlóan, beleértve a 7. cikk szerinti 
eljárásokat is) a Bizottságot és egyéb, a frekvenciával kapcsolatos hatáskörökkel rendelkező
illetékes szerveket, a rájuk bízott feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében. A BERT nem 
venné át az eljárásokat a Bizottságtól (amint azt a „segíti” ige is kifejezi), mivel az ilyen 
eljárások a Bizottság hatáskörébe tartoznak, és mivel azok valószínűleg csekély száma miatt 
indokolatlan és aránytalan intézkedés volna kiszervezni ezt a feladatot egy ügynökséghez.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A BERT nem szedheti be és nem oszthatja újra a használati díjakat, mivel a BERT nem venné 
át a jelenlegi engedélyezési eljárások lefolytatásának feladatát. Az eljárások valószínűleg 
csekély száma miatt a feladat kiszervezése ebben az esetben is indokolatlan és aránytalan 
intézkedés volna.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) tanácsokkal látja el és segíti a piaci 
szereplőket és a nemzeti szabályozó 
hatóságokat a szerzői jogi kalózkodást és 
a biztonsági kérdéseket illetően;

Indokolás

Hangsúlyozni kell a BERT szerepét az adatbiztonság javítása és a szerzői, valamint a 
szomszédos jogok tiszteletben tartását célzó kötelezettségek szigorítása tekintetében.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk –  i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ib) segíti a tagállamokat és a nemzeti 
szabályzó hatóságokat a segélyhívó 
szolgáltatások által használt távközlési 
rendszerek interoperabilitásához 
(különösen a nagyobb vészhelyzetek és 
katasztrófák esetén), valamint a 
2002/22/EK irányelv 26a. cikkében előírt, 
a polgárok figyelmeztetésére és riasztására 
szolgáló kommunikációs rendszer 
kiépítéséhez kapcsolódó kérdésekben.

(Megjegyzés:  A 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 26a. cikkére történő
hivatkozás egy lehetséges új cikkre utal, amint azt a Harbour jelentéstervezethez benyújtott 

224. módosítás javasolta.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ic) közös szabályozási megközelítést 
dolgoz ki a páneurópai szolgáltatásokra, 
például a globális távközlési 
szolgáltatásokra vonatkozóan annak 
érdekében, hogy biztosítsa a nemzeti 
szabályok közötti következetességet.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

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

1. A Bizottság kérésére a Hatóság 
véleményt ad ki a Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára az 
elektronikus hírközléssel kapcsolatos 
bármely kérdésről. A Hatóság saját 
kezdeményezésére is kiadhat véleményt a 
Bizottság és a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára az elektronikus 
hírközléssel kapcsolatos bármely kérdésr
ől.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság hozzájárul különösen a 
keretirányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek összehangolt 
alkalmazásához azáltal, hogy segíti a 
Bizottságot a Bizottság által a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 19. cikke alapján 
kibocsátandó ajánlások vagy elfogadandó 
határozatok kidolgozásában.

(2) A Hatóság hozzájárul különösen a 
keretirányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek összehangolt 
alkalmazásához azáltal, hogy segíti a 
Bizottságot a Bizottság által a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 19. cikke alapján 
kibocsátandó ajánlások vagy elfogadandó 
határozatok vagy műszaki végrehajtó 
intézkedések kidolgozásában.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont

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

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) a segélykérő szolgáltatások együttm
űködtethető távközlési rendszereinek, 
valamint a 2002/22/EK irányelv 26a. 
cikkében előírt, a polgárok 
figyelmeztetésére és riasztására szolgáló 
kommunikációs rendszer hatékony 
megvalósítása;
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(o) a rádiófrekvenciákkal kapcsolatos 
területeken hozott intézkedések a 
676/2002/EK határozat (rádióspektrum 
határozat) 4. és 6. cikkével összhangban;

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

(ii) koordinált vagy harmonizált alapon 
kibocsátott használati jogok módosítása 
vagy visszavonása;

(iii) azoknak a vállalkozásoknak a 
kiválasztása, amelyek számára egyedi 
frekvencia- vagy számhasználati jogok 
biztosíthatók olyan szolgáltatások 
nyújtásához, amelyek adott esetben 
határokon átnyúló szolgáltatásokká 
válhatnak.

Indokolás
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Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) igények szerint nyújtott tanácsadás az 
RSPG (Rádióspektrum-politikai Csoport) 
és/vagy az RSC (Rádióspektrum 
Bizottság) vagy egyéb illetékes szervezetek 
számára a Hatóság hatáskörébe tartozó
ügyekkel kapcsolatban, amennyiben ezek 
hatással vannak a spektrumügyek 
intézésére, vagy az által érintettek.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – p pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) a páneurópai szolgáltatások, például 
a globális távközlési szolgáltatások 
harmonizált engedélyezési feltételei;

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a)A Bizottság a legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által kiadott 
véleményeket, és ennek mikéntjéről 
nyilvánosan magyarázattal szolgál.
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Indokolás

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by 
BERT would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us.
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatósággal folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és elemzése, 
és a korrekciós intézkedések tekintetében

A Hatósággal folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és elemzése 

tekintetében

1. A Bizottság tájékoztatja a Hatóságot 
azokban az esetekben, amikor a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7.
cikkének (4) és (8) bekezdésével 
összhangban jár el.

1. A Bizottság tájékoztatja a Hatóságot 
azokban az esetekben, amikor a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban jár 
el.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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2. A Hatóság véleményezi a Bizottság
számára a szóban forgó
intézkedéstervezetet az arról kapott 
tájékoztatás beérkezésének időpontjától 
számított 4 héten belül. A vélemény 
részletes és tárgyilagos elemzést tartalmaz 
arról, hogy az intézkedéstervezet 
akadályozza-e a belső piac működését, 
továbbá arról, hogy összeegyeztethető-e a 
közösségi joggal, különösen a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 8. cikkében 
megfogalmazott célokkal. Adott esetben a
Hatóság jelzi, hogy milyen módosításokat 
kellene végrehajtani az 
intézkedéstervezeten ahhoz, hogy 
biztosított legyen a fenti céloknak való 
leghatékonyabb megfelelése.

2. A Bizottság kikéri a Hatóság 
véleményét a szóban forgó
intézkedéstervezetről az arról kapott 
tájékoztatás beérkezésének időpontjától 
számított 4 héten belül. A vélemény 
részletes és tárgyilagos elemzést tartalmaz 
arról, hogy az intézkedéstervezet 
akadályozza-e a belső piac működését, 
továbbá arról, hogy összeegyeztethető-e a 
közösségi joggal, különösen a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 8. cikkében 
megfogalmazott célokkal. Adott esetben a
Bizottság felkéri a Hatóságot, hogy
jelezze, milyen módosításokat kellene 
végrehajtani az intézkedéstervezeten ahhoz, 
hogy biztosított legyen a fenti céloknak 
való leghatékonyabb megfelelése.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság kérésére a Hatóság ellátja a 
Bizottságot minden, a 2. bekezdésben 
említett feladatok végrehajtása céljából 
rendelkezésére álló információval.

3. A Bizottság felkérheti a Hatóságot, 
hogy lássa el minden, a 2. bekezdésben 
említett feladatok végrehajtása céljából 
rendelkezésére álló információval.

Indokolás

A korrekciós intézkedésekre vonatkozó hivatkozásokat töröltük ebből a rendelkezésből, hogy 
kifejezésre juttassuk azt a véleményünket, hogy a Bizottság vétójoga nem terjeszthető ki a 
korrekciós intézkedésekre. Ugyanakkor, amint azt 4. cikkel kapcsolatos fenti megjegyzésünk is 
jelzi, úgy véljük, hogy a BERT-nek van egy olyan szerepe, amelynek a keretirányelvhez fűzött 
megfelelő módosításokban is tükröződnie kellene.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk

A nemzeti piacok Hatósági felülvizsgálata

törölve

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

2. A Hatóság, amennyiben célszerű, 
konzultálhat az érintett nemzeti 
versenyhatóságokkal, mielőtt véleményét 
eljuttatná a Bizottsághoz.

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

Indokolás

A teljes 6. cikket törölni kellene, mivel a BERT nincs abban a helyzetben, hogy magára 
vállalja egy piacelemzési eljárás lefolytatásának feladatát, mivel nem rendelkezik a hatékony 
eljáráshoz szükséges helyi ismeretekkel.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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2. Abban az esetben, amikor a Bizottság 
megállapította egy tagországok közötti piac 
meglétét a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 15. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban, a Hatóság
elvégzi a piacelemzést a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal együttműködve a 
keretirányelv 16. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban, és véleményt bocsát ki a 
Bizottság számára az elemzés eredményeir
ől.

2. Abban az esetben, amikor a Bizottság 
megállapította egy tagországok közötti piac 
meglétét a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 15. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban, a Hatóság kérés 
esetén segítséget nyújthat az érintett
nemzeti szabályozó hatóságoknak a közös 
piacelemzés elvégzésében, a keretirányelv 
16. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Abban az esetben, ha a Hatóság arra a 
következtetésre jut, hogy az adott 
transznacionális piacon a verseny nem 
hatékony, a Bizottság számára készített 
véleményében körvonalaz egy 
intézkedéstervezetet is, amelyben 
meghatározza az(oka)t a 
vállalkozás(oka)t, amely(ek)et jelentős 
piaci erővel bíró vállalkozásként kellene 
kijelölni a szóban forgó piacon, valamint 
felsorolja a megfelelő előírandó 
kötelezettségeket.

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

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

törölve

Indokolás
Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az 1. vagy 3. bekezdés szerinti 
véleményének kiadása előtt a Hatóság 
konzultál a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal és a nemzeti 
versenyhatóságokkal, továbbá nyilvános 
konzultációt folytat e rendelet 42. cikkével 
összhangban. A Bizottság kérésére a 
Hatóság ellátja a Bizottságot minden, az
1–4. bekezdésben említett feladatok 
végrehajtása céljából rendelkezésére álló 
információval.

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

Indokolás

A nemzeti piacokkal ellentétben (ahol a nemzeti szabályozó hatóságoknak meg kellene 
tartaniuk intézkedési hatáskörüket), a Bizottság transznacionális piacokkal kapcsolatos 
intézkedési hatásköre elfogadott, ugyanakkor indokolatlan és aránytalan, továbbá 
rugalmatlan intézkedés volna, ha a BERT által kiadandó vélemény vonatkozásában adott 
tartalmat és módszert akarnánk meghatározni, különösen mivel a transznacionális piacok 
elemzésével kapcsolatban nincsen precedens.

Módosítás 43

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

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

törölve

Indokolás

A BERT döntéshozói hatáskörére történő utalások törlésre kerültek (lásd még a 3. cikkhez f
űzött megjegyzéseket).

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság felkérésére a Hatóság 
véleményt terjeszt a Bizottság elé a ’112’-
es európai segélyhívó szám bevezetésével
kapcsolatos műszaki kérdésekről a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 26. cikkével 
összhangban.

2. A Bizottság felkérésére a Hatóság 
véleményt terjeszt a Bizottság elé az 
alábbiak végrehajtásával kapcsolatos m
űszaki kérdésekről:
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(a) a ’112’-es európai segélyhívó szám a 
2002/22/EK irányelv 26. cikkével 
összhangban;

(b) a segélykérő szolgáltatások távközlési 
rendszereinek interoperabilitásával 
kapcsolatos kérdések;
(c) a 2002/22/EK irányelv 26a. cikkében el
őírt, a polgárok figyelmeztetésére és 
riasztására szolgáló, egész Európára 
kiterjedő kommunikációs rendszer.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Hatóság kérés esetén vagy saját 
kezdeményezésére igény szerint tanácsot 
ad a Bizottság, az RSPG és/vagy az RSC 
vagy egyéb illetékes szervezetek számára a 
Hatóság hatáskörébe tartozó olyan 
ügyekkel kapcsolatban, amelyek hatással 
vannak az elektronikus hírközlés céljára a 
Közösségben alkalmazott 
rádiófrekvenciák használatára vagy az 
által érintettek, továbbá közös tanácsot ad 
a Bizottság számára a 676/2002/EK 
határozat (rádióspektrum határozat) 6. 
cikkének (3) bekezdésében említett közös 
ágazatpolitikai célok kidolgozását illetően, 
szoros együttműködésben az RSPG-vel és 
az RSC-vel, a helyzet függvényében. 

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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3. A Hatóság kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság számára a 676/2002/EK 
határozat (rádióspektrum határozat) 6. 
cikkének (3) bekezdésében említett közös 
ágazatpolitikai célok kidolgozását illetően, 
amennyiben ezek az elektronikus hírközlési 
ágazatra vonatkoznak.

3. A Hatóság kérés esetén vagy saját 
kezdeményezésére tanácsot ad az RSPG 
és/vagy az RSC vagy egyéb illetékes 
szervezetek számára az általuk a
Bizottságnak a 676/2002/EK határozat
(rádióspektrum határozat) 6. cikkének (3) 
bekezdésében említett közös ágazatpolitikai 
célok kidolgozását illetően nyújtott 
tanácsadással kapcsolatban, amennyiben 
ezek az elektronikus hírközlési ágazatra 
vonatkoznak.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Hatóság adott esetben évente
hozzájárul a Bizottság, az RSPG és az 
RSC vagy bármely más illetékes szervezet 
által az elektronikus hírközlési ágazatban 
és ágazatpolitikában várható 
frekvenciafejlesztésről kiadott 
jelentésekhez, melyekben meghatározza az 
esetleges tennivalókat és kihívásokat.

Indokolás

A módosítás célja a BERT frekvenciákkal kapcsolatos szerepeinek pontosabb meghatározása 
és annak egyértelművé tétele, hogy elsődleges szerepe, a tanácsadás, nem korlátozódik a 
Bizottságra, hanem az olyan speciális szervezetekre (RSC és RSPG) is vonatkozik, amelyek 
már rendelkeznek rádiófrekvenciával kapcsolatos feladatokkal. A BERT számára nem kellene 
kijelölni olyan feladatokat, amelyeket már az RSC és az RSPG végez, mivel ez a szabályozói 
és frekvenciával kapcsolatos hatáskörök tekintetében zűrzavarhoz és a hatékonyság 
csökkenéséhez vezetne, ehelyett inkább kiegészítő szerepet kellene játszania az ilyen 
szervezetek mellett annak biztosítása érdekében, hogy az elektronikus hírközlési szakpolitikai 
célkitűzések az elektronikus hírközlési ágazatban tevékenykedő valamennyi szervezet esetében 
egységes módon kerüljenek meghatározásra.

Módosítás 49
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felkérésére a Hatóság 
véleményt terjeszt a Bizottság elé a
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének a) bekezdésében előírt 
bármely végrehajtási intézkedés hatályáról 
és tartalmáról. E vélemény tartalmazhatja 
különösen a Hatóság értékelését azokról az 
előnyökről, amelyek az elektronikus hírközl
ő hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások belső piacán 
érvényesülhetnek a Bizottság által a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv), 6. cikkének a) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 
intézkedések nyomán, továbbá 
meghatározhatja azokat a közösségi 
határokon átnyúlóvá válásra alkalmasnak t
űnő szolgáltatásokat, amelyeknek esetében 
szintén előnyt jelentenének a szóban forgó 
intézkedések.

1. A Bizottság és/vagy az RSPG, az RSC 
vagy egyéb illetékes szervezetek felkérésére 
a Hatóság véleményt terjeszt elő a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének a) bekezdésében előírt 
bármely végrehajtási intézkedés hatályáról 
és tartalmáról. E vélemény tartalmazhatja 
különösen a Hatóság értékelését azokról az 
előnyökről, amelyek az elektronikus hírközl
ő hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások belső piacán 
érvényesülhetnek a Bizottság által a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv), 6. cikkének a) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 
intézkedések nyomán, továbbá 
meghatározhatja azokat a közösségi 
határokon átnyúlóvá válásra alkalmasnak t
űnő szolgáltatásokat, amelyeknek esetében 
szintén előnyt jelentenének a szóban forgó 
intézkedések.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Indokolás

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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3. Amennyiben a Bizottság felkéri, a 
Hatóság a kérésben meghatározott id
őszakon belül kiegészít bármely, a fenti 1. 
bekezdés alapján kiadott véleményt, illetve 
ahhoz magyarázatot fűz.

3. Amennyiben a Bizottság és/vagy az 
RSPG, az RSC vagy egyéb illetékes 
szervezetek felkérik, a Hatóság a kérésben 
meghatározott időszakon belül kiegészít 
bármely, a fenti 1. bekezdés alapján kiadott 
véleményt, illetve ahhoz magyarázatot fűz.

Indokolás

Bár teljes mértékben a belső piac érdekeit szolgálja, ha a BERT a Bizottság számára készített 
véleményei révén hozzájárul a Bizottság engedélyekhez kapcsolatos eljárások és feltételek 
harmonizációjára vonatkozó erőfeszítéseihez, az ilyen vélemények tartamára vonatkozó 
bármely határozott követelmény ellenkezne azzal az alapelvvel, melynek értelmében a BERT 
számára megfelelő mozgásteret és lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy hatékony módon 
fogja össze a nemzeti szabályozói hatóságok szakértelmét.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 cikk

Javaslat vállalkozások kiválasztására

törölve

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

(a) befogadja és feldolgozza a 
vállalkozásoktól beérkező, rádiófrekvencia- 
és számhasználati jogok megadására 
vonatkozó kérelmeket, és beszedi a 
vállalkozásokra a közös kiválasztási 
eljárás keretében kiszabott igazgatási 
díjakat;
(b) lefolytatja a közös kiválasztási eljárást, 
és javaslatot tesz arra (azokra) a 
vállalkozás(ok)ra, amelyeknek egyedi 
használati jogok adhatók a vonatkozó 
rendelkezésekkel összhangban;
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(c) jelentést terjeszt a Bizottság elé, 
amelyben részletesen ismerteti a 
beérkezett kérelmeket és azoknak általa 
végzett értékelését, továbbá javaslatot tesz 
az(oka)ra a vállalkozás(ok)ra, amely(ek) a 
legalkalmasabb(ak) egyedi használati jog 
számára (számukra) való megítélésére, és 
indokolja választását hivatkozva a 
vonatkozó végrehajtó intézkedésben 
rögzített kiválasztási követelményekre.

Indokolás

Nem kellene a BERT céljává tenni, vagy a szervezetet úgy kialakítani, hogy közösségi szinten 
aktív szerepet játsszon a kiválasztási eljárások lefolytatásában, mivel az ilyen bizottsági 
feladatköröknek a BERT-re való átruházását az ilyen eljárások lehetséges száma nem teszi 
indokolttá.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13 cikk

Közös kiválasztási eljárás alapján 
megadott rádiófrekvencia- és 

számhasználati jogok visszavonása

törölve

A Bizottság felkérésére a Hatóság 
véleményt terjeszt a Bizottság elé a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének b) pontjában előírt 
közös kiválasztási eljárás alapján 
megadott rádióspektrum- és 
számhasználati jogok visszavonásáról. E 
véleményében a Hatóság megvizsgálja, 
hogy megtörtént-e a használati jogra 
vonatkozó feltételek súlyos és ismételt 
megszegése.

Indokolás

A teljes 13. cikket törölni kell, a 11. és 12. cikkel kapcsolatos megjegyzéseknek megfelelően. 



PE404.762v02-00 34/68 AD\729497HU.doc

HU

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14 cikk

Hálózat- és információbiztonság

törölve

A 4. cikk (3) bekezdésének (b) pontjában, 
valamint a 19. cikk (4) és (5) 
bekezdésében foglalt feladatokon felül a 
Hatóság hozzájárul a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kifejlesztéséhez, különösen azáltal, hogy:

(a) elősegíti a Bizottság és a tagállamok 
közötti együttműködést a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
problémák megelőzésére, kezelésére és az 
azokra való reagálásra szolgáló közös 
módszerek kidolgozásában;
(b) tanácsokkal látja el a Bizottságot a 
hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos kutatásokról, valamint a 
kockázatmegelőző technológiák hatékony 
felhasználásáról; előmozdítja a 
kockázatértékelési tevékenységet, az 
együttműködtethető kockázatkezelési 
megoldásokat és a megelőzés-kezelési 
megoldásokkal kapcsolatos kutatásokat a 
köz- és a magánszektorban működő
szervezeteken belül, valamint

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

Indokolás

A BERT-nek nem volnának a hálózatbiztonsággal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei. Az 
ENISA beolvasztása a BERT-be zűrzavart okozna a szakpolitikai célkitűzések, a prioritások és 
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az igazgatás terén, és egyéb előreláthatatlan és szükségtelen problémákhoz vezetne, ezáltal 
veszélytetve a megreformált rendszer olajozott működését és hatékonyságát.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15 cikk
Saját kezdeményezés

törölve

A Hatóság saját kezdeményezéséből 
véleményt terjeszthet a Bizottság elé a 4. 
cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (1) 
bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (1) bekezdésében, valamint a 
12., 14., 21. és 22. cikkben rögzített 
kérdésekben.

Indokolás

A rendelkezés felesleges és a 4. cikk pontosított szövege fényében törlendő.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16 cikk

A Hatóság által nyújtott szolgáltatásokért 
fizetendő igazgatási díjak beszedése

törölve

1. A Bizottság a 54. cikk (2) bekezdésében 
lefektetett eljárással összhangban és a 
Hatóság véleménye alapján megállapítja 
a Hatóság által nyújtott szolgáltatásokért 
a vállalkozásokra kivetendő igazgatási 
díjakat. A Hatóság beszedi ezeket az 
igazgatási díjakat.
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2. Az egyes vállalkozásoknak felszámított 
igazgatási díjakat olyan tárgyilagos, 
átlátható és arányos módon kell 
megszabni, hogy az a lehető legnagyobb 
mértékben csökkentse a további igazgatási 
költségeket és kapcsolódó díjakat.

3. A fenti 1. bekezdésben meghatározott 
igazgatási díjak az alábbiak fedezésére 
terjedhetnek ki:

(a) a Hatóság által a 12. cikk alapján 
lefolytatott kiválasztási eljárás kapcsán a 
Hatóságnál felmerült igazgatási 
költségek;

(b) a fellebbezések 34. cikk értelmében 
való feldolgozása;

(c) az európai telefonszámozási tartomány 
8. cikk alapján való kezelése során a 
Hatóságnál felmerült igazgatási 
költségek.

Minden díjat Euróban kell meghatározni 
és megfizetni.

4. Az igazgatási díjak összege úgy kerül 
megállapításra, hogy biztosítva legyen, 
hogy az e díjakból származó bevételek 
elvileg elegendőek a nyújtott 
szolgáltatások összes költségének 
fedezésére.

5. A Hatóság igazgatási költségei és a 
beszedett díjak összegének áttekintését 
évente közzéteszi. A díjak teljes összege és 
az igazgatási költségek teljes összege 
különbözetét figyelembe véve a Hatóság 
vélemény terjeszt a Bizottság elé a díjak 
megfelelő kiigazításáról.

Indokolás

A módosítás azt tükrözi, hogy a BERT nem nyújtana olyan szolgáltatásokat, amelyek fejében 
indokolható volna igazgatási díjakat szedni.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17 cikk

Közös kiválasztási eljárás keretében 
kiadott rádiófrekvencia- és 

számhasználati jogokért fizetendő
használati, valamint igazgatási díjak 

beszedése és újraelosztása

törölve

1. Amennyiben közös kiválasztási eljárás 
keretében kiadott rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jog tekintetében a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének b) bekezdése alapján 
a vállalkozásokra használati díjat szabnak 
ki, a Hatóság felelős a használati díj 
beszedéséért és újraelosztásáért. 
A használati díjak a Hatósághoz való 
beérkezésükkor az érintett tagállamok és a 
Hatóság között kerülnek újraelosztásra a 
Bizottság által a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) 
bekezdése alapján megállapítandó 
arányban és időhatárokon belül.

Amennyiben a Bizottság nem szabja meg 
az időhatárt és az arányt, a használati 
díjakat a használati jogok kiadására 
kötelezett tagállamokban a kiválasztási 
eljárás elindítását megelőző teljes évben 
nyilvántartott lakosok száma alapján kell 
újraelosztani.
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2. A Hatóság felelős a frekvencia- vagy 
számhasználati jogok megadására 
irányuló közös kiválasztási eljárást követ
ően az egységes feltételek kiválasztott 
vállalkozások által való teljesítésének 
ellenőrzése során a nemzeti szabályozó 
hatóságoknál felmerülő igazgatási 
költségek fedezése céljából a kiválasztott 
vállalkozásokra kivetett igazgatási díjak 
beszedéséért és újraelosztásáért. 

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

Indokolás

A cikk teljes egészében törlésre került, jelezve, hogy a BERT nem venne részt a használati és 
igazgatási díjak beszedésében.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) képzéseket szervez vagy segít elő
mindennemű, az elektronikus hírközléssel 
kapcsolatos témában.

(c) a nemzeti szabályozó hatóságok, más 
nemzeti hatóságok, illetve uniós testületek 
számára képzéseket szervez vagy segít elő
mindennemű, az elektronikus hírközléssel 
kapcsolatos témában.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság ezeket az információkat 
könnyen hozzáférhető formában a 
nagyközönség rendelkezésére bocsátja.

3. A Hatóság ezeket az információkat
távoli hozzáférést is lehetővé tevő, könnyen 
hozzáférhető formában a nagyközönség 
rendelkezésére bocsátja.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

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

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A Hatóság hozzájárul a tudatosság 
növeléséhez és naprakész, tárgyilagos és 
átfogó információk elérhetőségéhez 
valamennyi felhasználó számára, többek 
között a mindenkori irányadó gyakorlat 
kicserélésének ösztönzésével, valamint a 
köz- és a magánszektorból induló 
kezdeményezések közötti egymást erősítő
hatás [szinergia] elérésére törekedve.

Indokolás

A 2(c) alszakaszban említett, tervezésre és erőforrások elosztására szolgáló képzési 
feladatokat korlátozóbban kellene megfogalmazni. A 4. alszakasz teljes egészében, az 5. 
alszakasz pedig részben törlésre került, tükrözve a hálózatbiztonsággal kapcsolatos 
feladatkörök megszűnését.
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Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 cikk törölve

A spektruminformációs jegyzék és a mobil 
barangolási (roaming) adatbázis kezelése
1. A nagyközönség számára jegyzéket kell 
biztosítani egy közös információ-
hozzáférési pont formájában, amelyen 
keresztül nyilvánosan elérhetők a 
spektrum egyes tagállamok területén 
megvalósuló használatára vonatkozó 
információk a rádiófrekvenciák 
Közösségben való használatára vonatkozó
információk harmonizált rendelkezésre 
bocsátásának biztosítása céljából. A 
rádióspektrum használatára vonatkozó 
információkat a tagállamok szolgáltatják 
rendszeres időközönként, valamint a 
Hatóság erre vonatkozó felkérésére. A 
Hatóság felelős a jegyzék kezeléséért és 
közzétételéért. A jegyzék tartalmazza az e 
rendelet mellékletében meghatározott 
információkat, valamint bármely egyéb, a 
Hatóság által szükségesnek ítélt 
információt. A Bizottság elfogadhat 
végrehajtó intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a mellékletet a műszaki 
vagy piaci fejleményekhez igazítsa. Azokat 
az intézkedéseket, amelyeknek célja e 
rendelet nem alapvető elemeinek 
módosítása, az 54. cikk (3) bekezdésében 
rögzített eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.
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2. A Hatóság felelős egy a Közösségben 
való barangolás (roaming) esetében a 
mobiltelefon-szolgáltatást igénybe vevő
ügyfelek számára nyújtott hang- és 
adatszolgáltatások árait tartalmazó 
adatbázis kezeléséért és rendelkezésre 
bocsátásáért, amely adott esetben 
tartalmazza a Közösség legkülső régióiban 
indított és fogadott roaming hívások 
költségeit is. A Hatóság figyelemmel 
kíséri, és évente jelentésben teszi közzé 
ezeknek az áraknak az alakulását.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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2. A Hatóság évente jelentést tesz közzé az 
elektronikus hírközlési ágazat fejlődéséről, 
ideértve a fogyasztókat érintő kérdéseket 
is, és a jelentésben meghatározza az 
egységes elektronikus hírközlési piac teljes 
körű létrehozása előtt továbbra is fennálló 
akadályokat. A jelentés tartalmazza a 
tagállamok által a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 4. cikkének (3) bekezdése 
alapján a nemzeti fellebbezési eljárásokról 
szolgáltatott információk áttekintését és 
elemzését, valamint beszámolót arról, hogy 
milyen mértékben alkalmazzák a 
tagállamokban a jogvitáknak a 2002/22/EK 
irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 
34. cikke szerinti peren kívüli rendezésére 
irányuló eljárásokat.

2. A Hatóság évente jelentést tesz közzé az 
elektronikus hírközlési ágazat fejlődéséről, 
ideértve a fogyasztókat érintő kérdéseket 
is, és a jelentésben meghatározza az 
egységes elektronikus hírközlési piac teljes 
körű létrehozása előtt továbbra is fennálló 
akadályokat, beleértve a nem megfelelő
fogyasztói tudatossággal és azokkal a 
problémákkal kapcsolatosakat is, 
amelyeket többek között az Európai 
Parlament a digitális környezet iránti 
fogyasztói bizalomról szóló állásfoglalása 
említ. A jelentés tartalmazza a tagállamok 
által a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
4. cikkének (3) bekezdése alapján a nemzeti 
fellebbezési eljárásokról szolgáltatott 
információk áttekintését és elemzését, 
valamint beszámolót arról, hogy milyen 
mértékben alkalmazzák a tagállamokban a 
jogvitáknak a 2002/22/EK irányelv
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 34. cikke 
szerinti peren kívüli rendezésére irányuló 
eljárásokat. A jelentés fogyasztókat érintő
ügyekkel, köztük a kiskereskedelmi díjak 
összehasonlításával foglalkozó részeit a 
Hatóság a fogyasztók számára könnyen 
hozzáférhető formában közzéteszi 
internetes honlapján.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóságot a következők alkotják: A Hatóságot a következők alkotják:

(a) igazgatási tanács; (a) szabályozói tanács;

(b) szabályozói tanács; (b) végrehajtó bizottság 

(c) igazgató; (c) ügyvezető igazgató

(d) hálózatbiztonsági főtisztviselő;
(e) érdekeltek állandó csoportja; (e) érdekeltek állandó csoportja;

(f) fellebbezési tanács.
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(Ez a módosítás számos testület elnevezésének megváltoztatását írja elő, többek közt:

Az igazgatási tanácsot a „szabályozói tanács” kifejezésre kell cserélni a 25., 26., 29., 30., 
37., 38., 39., 46. és 49. cikkekben.

A szabályozói tanácsot a „végrehajtó bizottság” kifejezésre kell cserélni az alábbi cikkekben: 
28., 30. és 37.

Az igazgatót az „ügyvezető igazgató” kifejezésre kell cserélni az alábbi cikkekben: 25., 26., 
27., 30., 32., 37., 38., 44., 45. és 46.)

Indokolás

A módosításokban az irányítási struktúra lényeges megváltozása tükröződik, és megszüntetnek 
olyan pozíciókat és szervezeteket (hálózatbiztonsági főtisztviselő és fellebbezési tanács), 
amelyek a 3. cikkben javasolt módosítások nyomán lényegtelenekké és szükségtelenekké 
válnak.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatási tanács tizenkét tagból áll. 
Hat tagot a Bizottság, hatot pedig a 
Tanács nevez ki. Az igazgatási tanács 
tagjait úgy kell kiválasztani, hogy 
biztosítva legyen a legmagasabb szintű
hatáskör és függetlenség, valamint széles 
körre kiterjedő vonatkozó szakértelem. A 
tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer 
megújítható.

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A szabályozói tanács megfigyelői 
státusszal rendelkezik és a szabályozási 
keret mindennapi alkalmazásáért az egyes 
tagállamokban felelős független nemzeti 
szabályozó hatóság vezetője vagy magas 
szintű képviselője (tagállamonként egy-
egy tag) alkotja.A Bizottság, valamint az 
EFTA és a csatlakozni kívánó országok 
nemzeti szabályozói hatóságainak képvisel
ői megfigyelői státusszal rendelkeznek.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatási tanács elnököt és 
elnökhelyettest jelöl ki saját tagjai közül. 
Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az
elnököt, ha az akadályoztatva van 
feladatai ellátásában. Az elnök és az 
alelnök megbízatása két és fél évre szól, és 
megújítható. Az elnök, illetőleg az alelnök 
megbízatása azonban minden esetben 
véget ér az igazgatási tanácsban betöltött 
tagság megszűnésével.

2. A szabályozói tanács elnökét és a 
végrehajtó bizottság egyéb tagjait saját 
tagjai közül jelöli ki. Az elnököt egy évre 
választják.Elnök megbízatást csak az
kaphat, aki azt megelőzően már egy évig 
elnökhelyettesként tevékenykedett.Az 
elnöki megbízatás lejárta utáni évben ez a 
személy ismét elnökhelyettesként 
tevékenykedik.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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4. Az igazgatási tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz. Minden 
tag egy szavazattal rendelkezik.

4. A szabályozói tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz, 
amennyiben jelen rendelet másként nem
rendelkezik.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.
Az eljárási szabályzat részletesebben 
meghatározza a szavazásra vonatkozó 
szabályokat, különösen azokat a 
feltételeket, amelyek szerint valamely tag 
egy másik tag nevében eljárhat, valamint 
– adott esetben – a határozatképességre 
vonatkozó szabályokat is.

5. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.

Indokolás

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1. Az ügyvezető tanács a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően,
a 29. cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót.

1. A szabályozói tanács a 29. cikk (2) 
bekezdésével összhangban kinevezi az
ügyvezető igazgatót.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatási tanács a 31. cikk (2) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
hálózatbiztonsági főtisztviselőt.

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a)  A 3. cikk értelmében a szabályozói 
tanács hozza meg a hatóság működési 
teljesítményével kapcsolatos összes 
döntést.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A szabályozói tanács minden évben 
szeptember 30-a előtt és a Bizottsággal 
folytatott egyeztetést követően elfogadja és 
eljuttatja az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz a Hatóság 
következő évi munkaprogramját. A 
munkaprogramot az éves költségvetési 
eljárás sérelme nélkül kell elfogadni.

Indokolás
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Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az igazgatási tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató és a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő felett.

8. A szabályozói tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az ügyvezető igazgató felett.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

11. A szabályozói tanács elfogadja, majd az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Számvev
őszéknek legkésőbb június 15-ig továbbítja 
a Hatóság tevékenységéről szóló éves 
jelentést. A jelentésben a 28. cikk (4) 
bekezdésével összhangban a szabályozói 
tanács által jóváhagyott külön szakaszban 
kell kitérni a Hatóság tárgyévi szabályozási 
tevékenységeire, köztük a fogyasztói 
tudatosság támogatására tett 
intézkedésekre is.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
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26 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Mivel az irányítási struktúrából kikerül az igazgatási tanács, feladatait és kötelezettségeit 
pedig a szabályozási tanács veszi át oly módon, hogy a Bizottság javaslatába foglalt 
igazgatási tanácsi és szabályozási tanácsi feladatok és kötelezettségek egy testületben 
kerülnek összeolvasztásra. A feladatok meghatározásából kiderül, hogy a BERT nem hoz 
határozatokat (és eljárásaiért nem kért díjat), valamint nem vállal hálózatbiztonsággal 
kapcsolatos feladatokat.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozói tanács elnöki tisztét az 
igazgató tölti be.

2. A végrehajtó bizottság maximum 5 
tagból áll, akik közül egy a szabályozói 
tanács alelnöke, egy pedig a szabályozói 
tanács elnöke. A végrehajtó bizottság 
üléseit az elnök hívja össze.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Bármelyik elnökhelyettes helyettesíti az 
elnököt, ha az akadályoztatva van feladatai 
ellátásában.

Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végrehajtó bizottság minden tagja egy 
szavazattal rendelkezik. Szavazategyenl
őség esetén az elnök szavazata dönt.
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Indokolás

Az ehhez a cikkhez tartozó többi módosítással együtt.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. Az e rendelettel rá ruházott feladatok 
ellátásában a Hatóság, akár a szabályozói
tanácson, akár a végrehajtó bizottságon 
keresztül, függetlenül jár el, és nem kér és 
nem fogad el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.

Indokolás

A módosítás azt tükrözi, hogy az igazgatási tanács feledatait és kötelezettségeit átvevő
szabályozói tanács mellett létrejön egy, a szabályozói tanács tagjaiból választott korlátozott 
taglétszámú (elnökkel és alelnökkel együtt) igazgatótanács is.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A módosítás azt tükrözi, hogy az igazgatási tanács feledatait és kötelezettségeit átvevő
szabályozói tanács mellett létrejön egy, a szabályozói tanács tagjaiból választott korlátozott 
taglétszámú (elnökkel és alelnökkel együtt) igazgatótanács is.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozói tanács feladatai A végrehajtó bizottság feladatai

1. A 4–23. cikkben említett vélemények, 
ajánlások és határozatok elfogadása előtt
a szabályozói tanács – hatáskörén belül – 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozói tanács ezenkívül
iránymutatást ad az igazgatónak az
igazgatói feladatok végrehajtásához.

1. A végrehajtó bizottság felel a Hatóság 
képviseletéért, és annak biztosításáért, 
hogy a Hatóság e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően végezze 
tevékenységét. A végrehajtó bizottság
ezenkívül az ügyvezető igazgatói feladatok 
végrehajtásához szükséges 
iránymutatásokat ad az ügyvezető
igazgatónak.

2. A szabályozói tanács véleményt bocsát 
ki a 26. cikk (1) bekezdésével és a 29. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozói 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz. Az igazgató e 
vélemény elkészítésében, illetve az erre 
vonatkozó szavazásban nem vesz részt.

2. A végrehajtó bizottság elnöke évente az 
Európai Parlament illetékes bizottsága el
őtti meghallgatás keretében számol be a 
Hatóság teljesítményéről.

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

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

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgató Az ügyvezető igazgató
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1. A Hatóságot annak igazgatója vezeti, aki
feladatait függetlenül látja el. Az igazgató 
– a Bizottságot, az igazgatási tanácsot, 
illetőleg a szabályozói tanácsot megillető
hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet, és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.

1. A Hatóságot annak ügyvezető igazgatója 
vezeti, aki a végrehajtó bizottságtól kapott 
utasítások alapján jár el.

2. Az igazgatót – az elektronikus hírközlő
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások terén elért érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – a 
szabályozói tanáccsal való egyeztetést 
követően az igazgatási tanács nevezi ki.

2. Az ügyvezető igazgatót – az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén elért 
érdemei, alkalmassága és tapasztalata 
alapján – a szabályozói tanács nevezi ki.

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

3. Az ügyvezető igazgató megbízatása
három évre szól. A megbízatás leteltét 
megelőző kilenc hónap folyamán a
szabályozói tanács értékelést készít. Az
értékelés során a szabályozói tanács
különösen a következőket veszi figyelembe:

(a) az igazgató teljesítménye; (a) az ügyvezető igazgató teljesítménye;

(b) a következő években a Hatóságra váró 
feladatok és követelmények.

(b) a következő években a Hatóságra váró 
feladatok és követelmények.

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

4. A szabályozói tanács az értékelő jelentés 
figyelembevételével az ügyvezető igazgató 
megbízatását egy alkalommal, legfeljebb 
további három évre megújíthatja.

Ha az igazgatási tanácsnak szándékában 
áll megújítani az igazgató megbízatását, 
erről tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal 
megbízatásának megújítása előtt az 
igazgató felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre. 
Ha megbízatását nem újították meg, az 
igazgató mindaddig hivatalban marad, 
amíg utódját ki nem nevezik.

Ha hivatali idejét nem hosszabbítják meg, 
az ügyvezető igazgató utódjának 
kinevezéséig hivatalban marad.
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5. Az igazgató csak az igazgatási tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozói
tanáccsal folytatott egyeztetést követően
menthető fel tisztségéből. Az igazgatási 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

5. Az ügyvezető igazgató csak a 
szabályozói tanács tagjai háromnegyedes 
többséggel hozott határozata alapján
menthető fel tisztségéből.

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

Indokolás

Az igazgató státusza felülvizsgálatra került, pozíciójának elnevezése pedig ügyvezető
igazgatóra változott, annak érdekében, hogy tükröződjön az irányítási struktúrában 
bekövetkezett változás. Az ügyvezető igazgatót a szabályozási tanács választja, feladata pedig 
a napi ügyek vitele. Mivel az ügyvezető igazgató az ügyvezetői testület utasítására cselekszik, 
nem számoltatható el a Parlament és Tanács felé.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgató feladatai Az ügyvezető igazgató feladatai

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

1. Az ügyvezető igazgató a végrehajtó 
bizottság engedélyével képviselheti a 
Hatóságot bizonyos ügyekben és elláthatja 
a Hatóság igazgatását.

Indokolás

Az ügyvezető igazgató feladatait (aki az igazgatói feladatokat veszi át) pontosítani kell, a 
többi cikkben javaslot módosításokkal történő összhang megteremtéséhez.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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3. Az igazgató – a szabályozói tanács 
jóváhagyásának függvényében – 
elfogadja a 4-23. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

törölve

Indokolás

Az ügyvezető igazgató feladatait (aki az igazgatói feladatokat veszi át) pontosítani kell, a 
többi cikkben javasolt módosításokkal történő összhang megteremtéséhez.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Az igazgató elfogadás céljából szeptember 
1-je előtt az igazgatási tanács elé terjeszti 
a munkaprogramot.

Indokolás

Az ügyvezető igazgató feladatait (aki az igazgatói feladatokat veszi át) pontosítani kell, a 
többi cikkben javasolt módosításokkal történő összhang megteremtéséhez.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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5. Az igazgató felel azért, hogy a 
szabályozói tanács és adott esetben a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő
iránymutatásával, az igazgatási tanács 
adminisztratív ellenőrzése alatt
megvalósuljon a Hatóság éves 
munkaprogramja.

5. Az ügyvezető igazgató felel azért, hogy a 
szabályozói tanács iránymutatásával 
megvalósuljon a Hatóság éves 
munkaprogramja.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31 cikk
A hálózatbiztonsági főtisztviselő

törölve

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

2. A hálózatbiztonsági főtisztviselőt az 
igazgatási tanács nevezi ki öt éves id
őtartamra, érdemei, szakértelme, illetve a 
hálózat- és információbiztonság terén 
szerzett szakmai tapasztalatai alapján, a 
Bizottság által előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül.
3. A hálózatbiztonsági főtisztviselő csak az 
igazgatási tanács által hozott határozat 
útján, az igazgatóval folytatott egyeztetést 
követően menthető fel tisztségéből. Az 
igazgatási tanács erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz.
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4. Az igazgatási tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt a Hatóságra váró feladatok és 
követelmények indokolják – az 
igazgatóval folytatott egyeztetést követően 
a hálózatbiztonsági főtisztviselő
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Indokolás

Mivel a BERT átveszi az ENISA feladatait, a hálózatbiztonsági főtisztviselő pozíciója 
feleslegessé válik (lásd még a 3. cikk módosításait).

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A szabályozói tanács létrehozza az 
érdekeltek állandó csoportját, amely az 
érdekelt feleket, különösen az információs 
és kommunikációs technológiai ágazatot, 
fogyasztói csoportokat és tudományos 
köröket képviselő szakértőkből tevődik 
össze. A szabályozói tanács az ügyvezető
igazgatóval folytatott egyeztetést követően 
meghatározza a csoport eljárásrendjét, 
különös tekintettel a tagok számára, a 
csoport összetételére, a tagok kijelölésére
és a csoport működésére vonatkozó 
eljárásokra.

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

2. A csoport elnöki tisztjét az ügyvezető
igazgató látja el. Tagjainak megbízatása 
két és fél évre szól. A csoport tagjai nem 
lehetnek a szabályozói tanács tagjai.

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

3. A Bizottság képviselői jogosultak részt 
venni a csoport ülésein, továbbá annak 
munkájában.
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4. A csoport tanáccsal láthatja el a
hálózatbiztonsági főtisztviselőt annak az e 
rendeletben meghatározott feladatai ellátása 
során, a Hatóság munkaprogramja adott 
részeire vonatkozó javaslata elkészítésében, 
továbbá annak érdekében, hogy az 
érdekeltek és a Hatóság között biztosítva 
legyen a kommunikáció a 
munkaprogrammal kapcsolatos mindennem
ű kérdésben.

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

Indokolás

Az érdekeltek állandó csoportja a Hatóság egyik igen fontos testülete, mivel az érdekelt 
feleket, a fogyasztók érdekeit, valamint a munkaadók és munkavállalók képviselőit képviseli.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33 cikk

A fellebbezési tanács

törölve

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

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

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

Indokolás

Mivel a BERT nem hoz megfellebbezhető döntéseket, ez a cikk felesleges.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34 cikk

Fellebbezés

törölve

1. A fellebbezési tanács felelős a 8. cikk 
(1) bekezdésében leírt területeket illetően 
a Hatóság által hozott határozatok vagy
intézkedések ellen benyújtott fellebbezések 
ügyében való határozathozatalért.

2. A fellebbezési tanács határozatait hat 
tagja közül legalább négy tagjának min
ősített többségével hozza. A fellebbezési 
tanács szükség esetén bármikor 
összehívható.
3. Az (1) bekezdés szerint benyújtott 
fellebbezés nincs felfüggesztő hatállyal. A 
fellebbezési tanács azonban 
felfüggesztheti a kifogásolt határozat 
alkalmazását, ha megítélése szerint a 
körülmények ezt megkövetelik.
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4. A fellebbezést annak indokolásával 
együtt írásban kell eljuttatni a 
Hatósághoz két hónapon belül attól 
számítva, hogy az érintett vállalkozást 
értesítették a szóban forgó határozatról 
vagy intézkedésről, illetőleg – ha erre nem 
került sor – attól számítva, hogy a 
Hatóság közzétette intézkedését vagy 
határozatát. A fellebbezési tanács a 
benyújtástól számítva két hónapon belül 
határoz a fellebbezésről. 

5. Ha a fellebbezés elfogadható, a 
fellebbezési tanács megvizsgálja, hogy 
alapos-e. A fellebbezési tanács a feleket 
felkérheti – valahányszor a fellebbezési 
eljáráshoz szükséges –, hogy az általa 
kibocsátott értesítésekről vagy a 
fellebbezési eljárás többi fele által tett 
nyilatkozatokról meghatározott határidőn 
belül nyújtsák be észrevételeiket. A 
fellebbezési eljárásban érintett felek 
jogosultak álláspontjukat szóban előadni. 
6. A fellebbezési tanács e cikk 
alkalmazása során a Hatóság valamennyi 
hatáskörét gyakorolhatja, vagy a illetékes 
testületéhez utalhatja az ügyet. Ez 
utóbbira nézve a fellebbezési tanács 
határozata kötelező.

7. A fellebbezési tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

Indokolás

Mivel a BERT nem hoz megfellebbezhető döntéseket, ez a cikk felesleges.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35 cikk

Kereset benyújtása az Elsőfokú 
Bírósághoz és a Bírósághoz

törölve
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1. A fellebbezési tanács határozatai, illet
őleg – ha a fellebbezési tanács nem 
jogosult jogorvoslatot gyakorolni – a 
Hatóság határozatai a Szerződés 230. 
cikkével összhangban indított keresettel 
megtámadhatók az Elsőfokú Bíróság vagy 
a Bíróság előtt.
2. Ha a Hatóság elmulasztja a 
döntéshozatalt, a Szerződés 232. cikkével 
összhangban mulasztás miatti kereset 
indítható az Elsőfokú Bíróságnál vagy a 
Bíróságnál.
3. A Hatóság köteles meghozni az Els
őfokú Bíróság, illetőleg a Bíróság 
ítéletének végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

Indokolás

Mivel a BERT nem hoz megfellebbezhető döntéseket, ez a cikk felesleges.

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság bevételei a következőkből
állnak:

1. A Hatóság bevételei a költségvetési 
rendelet 185. cikke értelmében az Európai 
Unió általános költségvetésében el
őirányzott közösségi támogatásból állnak.

(a) a Hatóság által nyújtott 
szolgáltatásokért a Hatóságnak fizetendő
díjak;
(b) a kérelmezők által a 17. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően fizetett 
használati díjak arányos része;

(c) az Európai Közösségek általános 
költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó 
szakaszban) előirányzott közösségi 
támogatás;
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d) a 26. cikk (7) bekezdése szerinti 
bármely hagyaték, adomány vagy 
támogatás;

e) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása.

Indokolás

Mivel a BERT nagyrészt az elektronikus hírközléssel kapcsolatos közösségi politika 
végrehajtásának támogatását jelentő feladatokat lát el, indokolt, hogy közösségi forrásból 
kapjon finanszírozást.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgató minden évben legkésőbb 
február 15-ig elkészíti, és az előzetes 
munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja az 
igazgatási tanácshoz a következő pénzügyi 
év előirányzott működési kiadásait és 
munkaprogramját magában foglaló előzetes 
költségvetés-tervezetet. Az igazgató által 
készített tervezet alapján az igazgatási
tanács minden évben becslést készít a 
Hatóság következő pénzügyi évre várható 
bevételeiről és kiadásairól. Ezt a – 
létszámtervet is magában foglaló – becslést 
az igazgatási tanács legkésőbb március 31-
ig a Bizottság elé terjeszti. Az igazgató 
által készített tervezetet még a becslés 
elfogadása előtt a szabályozási tanács elé 
kell terjeszteni esetleges véleményezésre.

1. Az ügyvezető igazgató minden évben 
legkésőbb február 15-ig elkészíti, és az el
őzetes munkaköri jegyzékkel együtt 
továbbítja a szabályozói tanácshoz a 
következő pénzügyi év előirányzott m
űködési kiadásait és munkaprogramját 
magában foglaló előzetes költségvetés-
tervezetet. Az ügyvezető igazgató által 
készített tervezet alapján a szabályozói
tanács minden évben becslést készít a 
Hatóság következő pénzügyi évre várható 
bevételeiről és kiadásairól. Ezt a – 
létszámtervet is magában foglaló – becslést 
az ügyvezető igazgató a szabályozói tanács 
és a Hatóság költségvetési bizottsága (
„Költségvetési Bizottság”) elé terjeszti.
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A Költségvetési Bizottság 16 tagból áll, 
akik közül hetet az Európai Parlament, 
hetet a Tanács, kettőt pedig a Bizottság 
nevez ki. A Költségvetési Bizottság 
kétharmados többséggel hozza 
határozatait. A Költségvetési Bizottság 
nem állandó testület. A Költségvetési 
Bizottság a 26. cikk értelmében a 
közösségi hozzájárulásból finanszírozandó 
összegként jóváhagyja a költségvetés 
tervezetébe bekerülő előirányzatot és a 
létszámtervet, és határozatát továbbítja a 
szabályozói tanácsnak és a Bizottságnak.

A szabályozói tanács a Költségvetési 
Bizottság határozatának figyelembe 
vételével véglegesíti a költségvetés 
tervezetét és a létszámtervet. 

Indokolás

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure 
in Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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2. A Bizottság az előirányzatot az Európai
Közösségek általános költségvetésének el
őzetes tervezetével együtt eljuttatja az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz (a 
továbbiakban együtt: „költségvetési 
hatóság”).

2. Az (1) bekezdés értelmében a
Költségvetési Bizottság által jóváhagyott 
és a Bizottságnak továbbított előirányzatot 
a Bizottság az Európai Unió általános 
költségvetésének előzetes tervezetével 
együtt eljuttatja az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz (a továbbiakban együtt: 
„költségvetési hatóság”).

Indokolás

lásd a 77. módosítást.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az igazgatási tanács haladéktalanul 
értesíti a költségvetési hatóságot, ha olyan 
projekt megvalósítása áll szándékában, 
amely jelentős pénzügyi kihatással van 
költségvetésének finanszírozására, 
különösen pedig akkor, ha ingatlannal – 
például épületek bérbe vagy tulajdonba 
vételével – kapcsolatos projektről van szó.
Erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a 
költségvetési hatóság bármely ága 
véleményt kíván kibocsátani, az 
ingatlanprojektről szóló tájékoztatás 
átvételétől számítva két héten belül értesíti 
a Hatóságot erről a szándékáról. Válasz 
hiányában a Hatóság lebonyolíthatja a 
tervezett ügyletet.

6. A szabályozói tanács haladéktalanul 
értesíti a költségvetési hatóságot, ha olyan 
projekt megvalósítása áll szándékában, 
amely jelentős pénzügyi kihatással van 
költségvetésének finanszírozására, 
különösen pedig akkor, ha ingatlannal – 
például épületek bérbe vagy tulajdonba 
vételével – kapcsolatos projektről van szó, 
abban az esetben, ha a projekthez további 
közösségi finanszírozás szükséges. Ilyen 
esetben a Hatóság erről tájékoztatja a 
Bizottságot. Ha a költségvetési hatóság 
bármely ága véleményt kíván kibocsátani, 
az ingatlanprojektről szóló tájékoztatás 
átvételétől számítva két héten belül értesíti 
a Hatóságot erről a szándékáról. Válasz 
hiányában a Hatóság lebonyolíthatja a 
tervezett ügyletet.

Indokolás

lásd a 77. módosítást.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat



AD\729497HU.doc 67/68 PE404.762v02-00

HU

42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 20. vagy 21. cikk hatálya alá eső esetek 
kivételével, amennyiben a Hatóság az e
rendeletben rögzített rendelkezésekkel
összhangban intézkedéseket szándékozik 
tenni, erről adott esetben egyeztetést 
folytat az érdekelt felekkel, és lehetőséget 
biztosít számukra arra, hogy ésszerű id
őhatárokon belül megtegyék észrevételeiket 
a tervezett intézkedésről. Az egyeztetési 
eljárás eredményeit a Hatóság
nyilvánosságra hozza, feltéve, hogy az nem 
számít bizalmas információnak.

Amennyiben a Hatóság e rendelettel
összhangban véleményt bocsát ki, erről 
adott esetben egyeztetést folytat az érdekelt 
felekkel, köztük az érdekelt felek 
csoportjával és más fogyasztói érdekvédő
csoportokkal, és lehetőséget biztosít 
számukra arra, hogy ésszerű időhatárokon 
belül megtegyék észrevételeiket a
véleménytervezetről. Az egyeztetési eljárás 
eredményeit a Hatóság nyilvánosságra 
hozza, feltéve, hogy az nem számít bizalmas 
információnak.

Indokolás

A módosítás célja a BERT feladataiban és hatásköreiben bekövetkező, a 3 cikkben foglalt 
változás tükrözése. A javaslat szerint a BERT-nek nem lenne intézkedési hatásköre, és főként 
vélemények alkotására alkalmas konzultatív testület lenne. A fogyasztói érdekcsoportokra 
történő utalás célja a fogyasztói érdekek megfelelő mértékű figyelembe vételének biztosítása.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság alkalmazottai, beleértve az 
igazgatót, a hálózatbiztonsági főtisztviselőt
és a tagállamok által ideiglenesen kiküldött 
tisztviselőket, kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot 
tesz, amelyben az alkalmazottak 
nyilatkoznak a függetlenségüket esetleg 
befolyásoló mindenfajta közvetlen vagy 
közvetett érdekeltségük hiányáról. Ezeket a 
nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

A Hatóság alkalmazottai, beleértve az
ügyvezető igazgatót és a tagállamok által 
ideiglenesen kiküldött tisztviselőket, 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot és 
érdekeltségi nyilatkozatot tesz, amelyben az 
alkalmazottak nyilatkoznak a 
függetlenségüket esetleg befolyásoló 
mindenfajta közvetlen vagy közvetett 
érdekeltségük hiányáról. Ezeket a 
nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

Indokolás

A javasolt módosítás célja a hálózatbiztonsági főtisztviselői posztot érintő, a 3. és 24. cikkben 
megfogalmazott javaslat tükrözése.
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Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság tanácsainak tagjaira, az 
igazgatóra, a külső szakértőkre és a 
Hatóság alkalmazottaira, ideértve a 
tagállamok által ideiglenesen kiküldött 
munkatársakat is, feladataik megszűntét 
követően is vonatkoznak a Szerződés 287. 
cikke szerinti titoktartási előírások.

2. A tanácsok tagjaira, az ügyvezető
igazgatóra, a külső szakértőkre és a 
Hatóság alkalmazottaira, ideértve a 
tagállamok által ideiglenesen kiküldött 
munkatársakat is, feladataik megszűntét 
követően is vonatkoznak a Szerződés 287. 
cikke szerinti titoktartási előírások.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóságot igazgatója képviseli. törölve

Indokolás

A javasolt módosítás összhangban áll felülvizsgált irányítási struktúrával és az ügyvezetői 
testületnek BERT képviseleti jogával történő felruházásával, amelyet a 28. cikk (1) bekezdése 
rögzít. 

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

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

1. A Hatóság alkalmazottaira, az ügyvezető
igazgatót is beleértve, a tagállamok által 
küldött szakértők kivételével, az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzata, az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételek, valamint az Európai Közösségek 
intézményei által az említett szabályzat, 
illetve feltételek alkalmazása céljából 
közösen elfogadott szabályok 
alkalmazandók.

Indokolás

A javasolt módosítás célja a hálózatbiztonsági főtisztviselői poszt megszüntetését és az 
irányítási változásokat, azaz az igazgatási tanács megszüntetését, illetve a szabályozói testület 
szerepének növelését érintő, a 3. és 24. cikkben megfogalmazott javaslat tükrözése.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság tényleges működése kezdetétől 
számított két éven belül, és azt követően 
minden ötödik évben értékeli 
teljesítményét. Az értékelés kiterjed a 
Hatóság által elért eredményekre és annak 
munkamódszereire, összevetve azokat 
céljaival, megbízatásával és az e rendeletben 
és a Hatóság éves munkaprogramjaiban 
meghatározott feladataival. Az értékelés 
figyelembe veszi a nemzeti és közösségi 
szinten érdekelt felek (ideértve a 
fogyasztók és a fogyasztó szervezetek)
álláspontját is. A jelentést és bármely azt 
kísérő javaslatot az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság elé kell terjeszteni.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
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56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56 cikk

Átmeneti rendelkezések

törölve

1. A Hatóság 2011. március 14-én 
átvállalja a felelősséget az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség által az adott időpont előtt 
végzett összes tevékenységért, valamint 
minden olyan tevékenységért, amely e 
rendelet hatálya alá esik.

2. Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 
tulajdonát képező bármely ingóság 
tulajdonjoga a fenti 1. bekezdésben 
említett időpontban átszáll a Hatóságra az 
adott időponttól számított hatállyal.

Indokolás

A 3. cikk javasolt módosításival összhangban kerül törlésre (Az ENISA nem egyesülne a 
BERT-tel).
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