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RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat célja az elektronikus hírközlés jelenlegi európai szabályozási kereteinek, 
azaz a hozzáférésről és az engedélyezésről szóló irányelvek és a keretirányelv módosítása a 
távközlés valódi belső piacának megvalósítása érdekében. A javaslat alapvető célja az 
elektronikus hírközlés hatékonyságának javítása, a szabályozás hatékonyságának és 
egyszerűségének szavatolása mind az üzemeltetők, mind a nemzeti szabályozó hatóságok 
számára, valamint a közösségi előírások harmonizációja a befektetések, az innováció és a 
fogyasztók érdekeinek előmozdítására. A keretirányelvek, a engedélyezési irányelv és a 
hozzáférési irányelv főbb módosításai a frekvenciagazdálkodás reformját, a funkcionális 
szétválasztása bevezetését és a Bizottság tagállamokkal kapcsolatos hatásköreinek 
megerősítését érintik.
A javaslat tekintetében az előadó az alábbi módosításokat javasolja:

A) Keretirányelv:

 A 6. cikk utolsó bekezdésében, a nemzeti szabályozó hatóságok által folytatott 
konzultációs eljárás eredményeinek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, nagyobb 
mértékben kellene biztosítani a vállalatok által szolgáltatott információk 
bizalmasságát.

 A 19. cikk (1) bekezdésében, a Bizottság által akkor elfogadandó harmonizációs 
intézkedések tekintetében, amikor eltérés tapasztalható a nemzeti szabályozó 
hatóságok keretirányelvben és egyedi irányelvekben meghatározott szabályozási 
feladatainak ellátása között, a Bizottság mérlegelheti, hogy „ajánlást” vagy az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást előíró „határozatot” fogalmaz-e 
meg; e rendelkezés célszerűsége kétséges, mivel a Parlament bevonásának mértéke 
végső soron a Bizottság döntésétől függne.  

 A 21. cikk (2) és (3) bekezdésében, a különböző tagállamokban székhellyel 
rendelkező felek közötti, határon átnyúló jogvita tekintetében meg kellene határozni, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságok jogvita megoldására irányuló törekvéseinek 
összehangolása akár közös határozat elfogadásához is vezethet.

B) Engedélyezési irányelv

 A 10. cikkben, az általános felhatalmazáshoz vagy a használati jogokhoz és egyedi 

kötelezettségekhez fűzött feltételek teljesítése tekintetében a (6a) bekezdést (új) 
kellene beiktatni, amely előírja, hogy a tagállamok a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban az (5) és (6) bekezdésben meghatározott szankciókat bármikor bírósági 
felülvizsgálatnak vethetik alá.

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Pontosabb jogalap hiányában az EK-
Szerződés 95. cikkét kell alkalmazni, 
amely a Parlament és a Tanács 
együttdöntése nyomán lehetővé teszi olyan 
általános intézkedések elfogadását, 
amelyek célja a tagállamok belső piac 
működésére és létrehozására irányuló 
jogszabályainak közelítése. A hivatkozott 
cikk a jelen javaslattal módosított 
jogszabályok jogalapja is, és a javaslat 
horizontális jellege is igazolja e választást.  
Mindazonáltal egy európai szintű 
szabályozó hatóság létrehozásához 
általános rendelkezésként az EK-
Szerződés 308. cikkének alkalmazása is 
szükségessé válhat, bár e rendelkezés 
értelmében az Európai Parlament nem 
rendelkezik együttdöntési jogkörrel.   

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az elektronikus hírközlő hálózatokon 
keresztül megvalósuló megbízható és 
biztonságos információközlés egyre 
inkább központi kérdés a gazdaság és a 
társadalom egésze számára. A rendszerek 
összetettsége, a műszaki hibák és az 

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

elengedhetetlen hírközlés támogatásához 
szükséges minimális szintű hálózati 
elérhetőséget. Mind a Hatóságnak, mind a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik ellátásához 
szükséges eszközökkel, beleértve a 
hálózatok és a szolgáltatások biztonsága 
mértékének meghatározásához elegendő 
mennyiségű információhoz, valamint a 
hálózatok és a szolgáltatások működésére 
nézve jelentős hatással járó, múltbéli, valós 
biztonsági eseményekkel kapcsolatos, 
átfogó és megbízható adatokhoz való 
hozzájutásra vonatkozó jogosultságot is.
Minthogy a megfelelő mértékű biztonság 
biztosítása nem egyszeri feladat, hanem 
folyamatos megvalósítást, ellenőrzést és 
korszerűsítést igényel, az elektronikus 
hírközlő hálózatokat üzemeltető és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozásokat a meghatározott 
kockázatnak megfelelően intézkedéseket 
kell hozniuk az alapvető hálózati 
elérhetőség biztosítására.

Indokolás

A szabályozói beavatkozás indokolt a hírközlési hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása 
érdekében a vészhelyzetek esetén alapvető kommunikációhoz, de a normális körülmények 
között zajló rendes kommunikáció védelméhez szükséges biztonság szintjét nem a szabályozói 
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rendeleteknek, hanem a keresletnek és a piaci versenynek kell meghatároznia.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Azokon a területeken, ahol közösen 
megállapított biztonsági követelményeket 
kell megállapítani, a Bizottságnak 
hatáskörrel kell rendelkeznie olyan
műszaki végrehajtási intézkedések 
elfogadására, amelyek célja a belső piaci 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások
megfelelő mértékű biztonságának elérése.
A Hatóságnak szaktanácsadással kell 
hozzájárulnia a megfelelő technikai és 
szervezeti biztonsági intézkedések 
harmonizációjához. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra, hogy a keretirányelv 
alapján elfogadott műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel kapcsolatban kötelező 
erejű utasításokat adjanak ki. Feladataik 
ellátása érdekében a nemzeti hatóságoknak 
arra is hatáskörrel kell rendelkezniük, hogy 
ellenőrzéseket végezzenek, és nem 
teljesítés esetén szankciókat 
alkalmazzanak.

(33) Általában a piaci verseny biztosítja 
legjobban a biztonság szintje és annak 
költsége, valamint a biztonsági előírások 
által szabott korlátok és az innovatív 
szolgáltatások fejlesztésének szabadsága 
közötti egyensúly elérését. Esetenként 
szükséges a biztonsági előírások közös 
halmazának meghatározása annak 
érdekében, hogy kivédhetőek legyenek a
nagyszabású végzetes hibák vagy egy 
hálózat olyan hibája, amely a többi 
hálózatot is magával sodorja, valamint a 
szükséges szolgáltatások elérhetőségének 
biztosítása érdekében vészhelyzet esetén.  
A szükségesség és arányosság elve 
alapján a nemzeti szabályozó hatóságok 
szigorúan csak ezen célok eléréséhet 
szükséges hatáskörrel rendelkeznek. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy a 
keretirányelv alapján elfogadott műszaki 
végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatban 
kötelező erejű utasításokat adjanak ki.
Feladataik ellátása érdekében a nemzeti 
hatóságoknak arra is hatáskörrel kell 
rendelkezniük, hogy ellenőrzéseket 
végezzenek, és nem teljesítés esetén 
szankciókat alkalmazzanak.

Indokolás

Determining appropriate security measures standards often involves a trade-off between 
legitimate and valuable competing objectives. The appropriate balance between these 
objectives will vary according to the different circumstances of different classes of network 
user. Customer demand and market competition is usually the best means of ensuring each 
user of communications networks can obtain services that hold to a balance appropriate to 
their own situation. Regulatory intervention remains justified to ensure a minimum level of 
protection against catastrophe, to ensure that communications networks can provide support 
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in cases of emergency, and to protect against “externality” effects in cases where one 
provider’s choices would adversely impact upon another.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A telefonos hálózatok és 
szolgáltatások kezelésének történetét 
nagyfokú nemzetközi együttműködés 
jellemezte, amely a műszaki normák 
harmonizálásának biztosítására és az 
átjárhatóság előmozdítására irányult. Az 
internet a hálózatok közötti átjárás nyílt, 
globális normáin keresztül érte el az 
átjárhatóságot, míg az interneten alapuló 
szolgáltatások fejlesztése az új műszaki 
normák és szabványok kialakításának 
szabályozói beavatkozástól mentes 
szabadságától függött; ez a szabadság 
soha nem tapasztalt mértékű innovációt 
tett lehetővé az információs társadalom 
szolgáltatásai és más, nem kereskedelmi 
szolgáltatások létrehozása terén, ami 
hatalmas gazdasági és társadalmi 
nyereséget hozott Európának.  Minden 
fejlesztési hagyomány és a műszaki 
normák koordinációja haszonnal járt a 
társadalom adott területén. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak fel kell 
ismerniük az internetes szabványok és 
szolgáltatások sokszínűségének és 
innovációjának jelentőségét, valamint a 
szabályozói önmegtartóztatás fontosságát 
e célok elérése érdekében.

Indokolás

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

Módosítás 5
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33b) Az interneten zajló elektronikus 
hírközlés biztonságának védelme közös 
felelősség, amelyben saját területükön 
kötelezettségei vannak a hardver- és 
szoftverszállítóknak, az elektronikus 
hírközlési hálózatokat biztosító 
vállalkozásoknak és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtóknak, az 
információs társadalmi szolgáltatásokat és 
az interneten alapuló egyéb 
szolgáltatásokat nyújtóknak. E 
kötelezettségek a fogyasztói elvárásokból, 
a piaci igényekből, nemzeti 
jogszabályokból, jelen irányelvből,az 
elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelvből, az Európai Parlament és a 
Tanács 2000/31/EK sz. (2000. június 8.), a 
belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, 
egyes jogi vonatkozásairól szóló 
(„Elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv”) irányelvéből 1, az Európai 
Parlament és a Tanács 95/46/EK sz. 
(1995. október 24.), a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló irányelvéből2 és más 
jogszályokból következnek.  Ez az irányelv 
nem ruházza fel a szabályozó hatóságokat 
a nem díjazás ellenében nyújtott 
információs társadalmi szolgáltatások 
vagy hasonló szolgáltatások 
szabályozására. Az arányosság elvének 
megfelelően a nemzeti szabályozó 
hatóságok nem használhatják a jelen 
irányelv által rájuk ruházott jogköröket az 
elektronikus hírközlési hálózatok 
szolgáltatóival szemben olyan biztonsági 
kötelezettségek meghatározására, amely 
nem tartozik a felelősségi körükbe.
________________________________
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1 HL L 178, 2000.7.17., 1. o.
2 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. A legutóbb az 
1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 
1. o.) módosított irányelv.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem bizonyítja egyértelműen, hogy szükség lenne szabályozói 
beavatkozásra. A biztonság területén különösen fontos, hogy bármely szabályozói 
beavatkozást egyértelmű hatáselemzés támasszon alá, amely ez esetben nyilvánvalóan 
hiányzik.  Ehelyett a nemzeti szabályozó hatóságoktól, amelyek hatásköre és kapacitása csak 
a hálózatüzemeltetők szabályozására terjed ki, most a nagyrészt hatáskörükön kívül álló 
iparágakból (szoftver- és hardverszállítók, online szolgáltatást nyújtók stb.) álló piac 
szabályozását várják.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) El kell ismerni mind a befektetések 
mind a verseny ösztönzésének 
szükségességét, hogy a fogyasztói 
választás lehetőségét védjék, ne pedig 
korlátozzák.

Indokolás

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

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
2002/21/EGK irányelv
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 

(s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, technikailag 
akadályozza a frekvenciák közös 
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ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást
okoz.

használatát, valamint amely egyébként
akadályozhat vagy többször ismételten
megszakíthat valamely, az alkalmazandó
nemzetközi, közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást
okozhat.

Indokolás

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

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
2002/21/EGK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AD\730352HU.doc 11/29 PE404.684v03-00

HU

Indokolás

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

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
2002/21/EGK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ideiglenes intézkedések akkor hozhatók, ha 
a határozat hatályának felfüggesztésére az 
intézkedést kérő félnek okozott súlyos, 
helyrehozhatatlan kár megelőzése és az 
érdekek kiegyenlítése érdekében van 
sürgősen szükség.”

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

Indokolás

A jogorvoslati folyamatok jelenleg akár több évet is igénybe vehetnek, mire már túl késő az 
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eredeti problémával foglalkozni.

A javasolt szöveg szerint más okból is lehet ideiglenes intézkedéseket hozni. Ez azonban nem 
kívánatos.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
2002/21/EGK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép: A tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások minden olyan adatot –
köztük pénzügyi adatot is – megadjanak, 
amelyre a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak szükségük van ahhoz, hogy 
biztosítsák az ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek, illetve az 
ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kérésre az adatokat kötelesek 
gyorsan, a nemzeti szabályozó hatóság 
által előírt határidőn belül és 
részletességgel szolgáltatni. A nemzeti 
szabályozó hatóság által kért 
adatszolgáltatásnak az említett feladat 
elvégzésével arányosnak kell lennie. A 
nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni.” A vállalkozásoknak előre 
jelezniük kell a versenytársaknak nyújtott 
nagykereskedelmi szolgáltatások esetleges 
jelentős korlátozásait is. A nemzeti és 
közösségi jog szerinti üzleti titkot 
tiszteletben kell tartani.

Indokolás

A jövőbeni hálózat- és szolgáltatásfejlesztésekre vonatkozó adatokkal kapcsolatos javasolt 
rész problémákat okozna, mert az ilyen jellegű adatok valószínűleg bizalmas információkat 
tartalmaznak. Az ilyen előírás küszöbértékének nagyon magasnak kell lennie. Ebben az 



AD\730352HU.doc 13/29 PE404.684v03-00

HU

esetben nem egyértelmű, hogy mi a célja és a hozzáadott értéke annak, ha az üzemeltetőktől 
ilyen adatok közlését várják el a hatóságok felé.

Azonban szükséges lehet a nagykereskedelmi szintet érintő esetleges hatások előzetes jelzése.  
Egyértelművé kell tenni, hogy az üzleti titkot nem szabad megsérteni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
2002/21/EGK irányelv
6 cikk – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a 
konzultációs eljárás eredményeit – az üzleti 
titokra vonatkozó közösségi és nemzeti 
jogi rendelkezések szerint bizalmasnak 
minősülő információk kivételével –
nyilvánosan elérhetővé teszi.

A nemzeti szabályozó hatóság a 
konzultációs eljárás eredményeit – az üzleti 
titokra vonatkozó közösségi és nemzeti 
jogi rendelkezések szerint bizalmasnak 
minősülő információk kivételével –
nyilvánosan elérhetővé teszi. Bizalmas 
információk indokolatlan közzététele 
esetén a nemzeti szabályozó hatóságok az 
érintett vállalkozások kérése alapján 
gondoskodnak a megfelelő intézkedések 
lehető leghamarabbi foganatosításáról.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
2002/21/EGK irányelv
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk
(3) bekezdésében megjelölt a) és b) feltétel
alá tartozó végleges intézkedéseket 
megküldi a Bizottságnak.

9. A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk
(3) bekezdése alá tartozó végleges 
intézkedéseket megküldi a Bizottságnak.

Módosítás 13
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
2002/21/EGK irányelv
8 cikk– 4 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) alkalmazzák azt az elvet, hogy a 
végfelhasználók számára lehetővé kell 
tenni, hogy bármilyen jogszerű tartalomhoz 
hozzáférjenek és azt egymásnak átadják, 
valamint hogy bármely, általuk választott 
jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást 
használjanak.”

(g) alkalmazzák azt az elvet, hogy a 
végfelhasználók számára lehetővé kell 
tenni, hogy bármilyen jogszerű tartalomhoz 
hozzáférjenek és azt egymásnak átadják, 
valamint hogy bármely, általuk választott 
jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást 
használjanak, összhangban a szolgáltató és 
az előfizető által kötött szerződéssel. Sem 
ezen alapelv, sem annak jelenléte vagy 
mellőzése bármely szerződésben nem 
mentesíti az információs társadalomban a 
szerzői és szomszédos jogok egyes 
vonatkozásainak összehangolásáról szóló 
2001/29/EK európai parlament és tanácsi 
irányelv előírásai alól.
_______________________________
1 HL L 167., 2001.6.22., 10. o.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont – e a alpont (új)
2002/21/EGK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) a (4) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
  „ga) biztosítsák az elektronikus 
hírközlési hálózatokat és szolgáltatásokat 
biztosító vállalatok és az érintett ágazatok 
együttműködését az elektronikus 
távközlési rendszerek és szolgáltatások 
jogszerű tartalmának védelmében és 
előmozdításában.”
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Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások üzemeltetőinek együttműködése elengedhetetlen a 
szerzői jogokat érő támadásokkal – amelyek száma exponenciálisan növekszik a hálózatokon 
– szembeni küzdelemben. Az európai szintű hatáskörrel rendelkező hatóság feladata ezen 
erőfeszítések összehangolása.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 pont
2002/21/EGK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(c) a rádiófrekvenciák hatékony 
használatának biztosításához, így –
amennyiben lehetséges – a 
rádiófrekvenciák közös használatának 
maximalizálásához;

Indokolás

A rádiófrekvenciák közös használata javasolt, amikor az műszakilag megoldható és hatékony, 
tekintetbe véve az egymásnak ellentmondó igényeket.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 a pont (új)
2002/21/EGK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(da) figyelembe veszi a nemzetközi és 
regionális spektrum szervezeteket és 
tiszteletben tartja a nemzetközileg 
elfogadott frekvenciaterveket, vagy „

Indokolás

Európának tiszteletben kell tartania a nemzetközi frekvenciaterveket (pl. az ITU genfi tervét 



PE404.684v03-00 16/29 AD\730352HU.doc

HU

(GE-06)) a fölösleges zavarás és a spektrum elégtelen kihasználásának elkerülése érdekében.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 b pont (új)
2002/21/EGK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(db) a hatékony spektrumhasználat 
fenntartása.”

Indokolás

Európának tiszteletben kell tartania a nemzetközi frekvenciaterveket (pl. az ITU genfi tervét 
(GE-06)) a fölösleges zavarás és a spektrum elégtelen kihasználásának elkerülése érdekében.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 pont
2002/21/EGK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk 
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára. Az egy bizonyos 
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja:

4. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk 
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára rendelkezésre álló, a nemzeti 
rádiófrekvencia-kiosztási táblázat és az 
ITU rádiós szabályozás szerinti
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára. Az egy bizonyos 
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
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következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja:

Indokolás

A szolgáltatássemlegességnek tiszteletben kell tartania az ITU rádiós szabályozást, amely 
meghatározza, hogy az adott rádiófrekvencia-sávokban mely szolgáltatások nyújthatók.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
2002/21/EGK irányelv
9 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást. E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a
Hatóság a(z) [.../.../EK] rendelet 10.
cikkével összhangban segítséget nyújthat
a Bizottságnak.”

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást. E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a
nemzeti szabályozó hatóságok segítséget
nyújthatnak a Bizottságnak.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 11 pont
2002/21/EGK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság 
ez ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 

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

intézkedéseket hozhat. A végrehajtási 
intézkedésekben, e végrehajtási 
intézkedések alkalmazásában a Bizottság 
különös hatáskörökkel ruházhatja fel az 
Európai Rádiókommunikációs Hivatalt 
(ERO).

Indokolás

A számozásokra vonatkozó díjszabásoknak tagállami hatáskörben kell maradniuk. A Hatóság 
nem rendelkezhet hatáskörrel a számozás vonatkozásában, ez az Európai 
Rádiókommunikációs Hivatal (ERO) feladata kell, hogy legyen.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2002/21/EGK irányelv
13 a cikk − 3 ) bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A hálózat- és információbiztonság megerősítése azon területek egyike, ahol több közösségi 
szintű fellépésre van szükség, és ahol a javasolt módosítások bizonyosan hozzáadott értéket 
képeznének. E tekintetben az egyetlen problematikus kérdés a nemzeti szabályozó hatóságok 
javasolt jelentési kötelezettsége. A háromhavi jelentési kötelezettség túlságosan terhes és 
bürökratikus volna. Ezért javasoljuk, hogy a jelentés benyújtására ne háromhavonta, hanem 
évente kerüljön sor.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2002/21/EGK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) 
bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így 
különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan 
alaki és eljárási követelményeket állapíthat 
meg.

4. A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a nemzeti 
szabályozó hatóságok véleményét – az (1), 
a (2) és a (3) bekezdésben előírt 
intézkedések harmonizálása céljából 
megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el, így különösen 
előírhatja az értesítés körülményeit, és az 
értesítésre vonatkozóan alaki és eljárási 
követelményeket állapíthat meg.

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

Ezek a végrehajtási intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt eljárással összhangban 
kell őket elfogadni, valamint akkor, ha az 
iparág önszabályozási kezdeményezései 
egy vagy több tagállam belső piacán nem 
alakították ki a megfelelő biztonsági 
szintet. Rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Indokolás

Azokon a területeken, ahol közösen megállapított biztonsági követelményeket kell 
megállapítani, a Bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie olyan műszaki végrehajtási 
intézkedések elfogadására, amelyek célja a belső piaci elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások megfelelő mértékű biztonságának elérése.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2002/21/EGK irányelv
13 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a
nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak 
legyenek a 13a. cikk végrehajtása 
érdekében kötelező utasításokat kiadni a 

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

utasításokat kiadni a nyilvános hírközlő 
hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
részére.

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

2. A tagállamok adott esetben biztosítják, 
hogy az illetékes nemzeti szabályozó 
hatóságok jogosultak legyenek kötelezni a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat a szolgáltatásaik és a 
hálózataik biztonsági szintjének 
megállapításához szükséges adatok 
szolgáltatására, ideértve írásos biztonsági 
stratégiájuk átadását is; és

a) a szolgáltatásaik és a hálózataik 
biztonsági szintjének megállapításához 
szükséges adatok szolgáltatására, ideértve 
írásos biztonsági stratégiájuk átadását is;
y
b) arra, hogy minősített független szervet 
biztonsági ellenőrzés elvégzésére 
utasítsanak, és az ellenőrzés eredményeit 
a nemzeti szabályozó hatóság 
rendelkezésére bocsássák.
3. A tagállamok biztosítják, hogy a
nemzeti szabályozó hatóságok 
rendelkezzenek a szabályok be nem 
tartásának kivizsgálásához szükséges 
hatáskörökkel.

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

4. Ezeket a rendelkezéseket az ezen 
irányelv 3. cikkében foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül kell alkalmazni.”

4. Ezeket a rendelkezéseket az ezen 
irányelv 3. cikkében foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül kell alkalmazni.”

Indokolás

Számos nemzeti szabályozó hatóság a frekvenciapolitika tekintetében nem rendelkezik 
hatáskörrel. Másrészt a nemzeti szabályozó hatóságok hatásköreinek javasolt megerősítése 
túlzott megfelelési teherré válhat, amely lassíthatja az új technológiák fejlesztését. A nemzeti 
szabályozó hatóságok szükség esetén túlléphetik a nyilvános hírközlő hálózatokra és a 
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokra kiterjedő hatáskörüket.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 20 pont
2002/21/EGK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 20 pont
2002/21/EGK irányelv
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerint 
ajánlást ad ki, akkor köteles a 22. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással 
összhangban eljárni.

törölve

A tagállamok biztosítják, hogy feladataik 
elvégzése során a nemzeti szabályozó 
hatóságok a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe vegyék ezeket az ajánlásokat.
Ha egy nemzeti szabályozó hatóság úgy 
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dönt, hogy nem követ egy ajánlást, erről 
tájékoztatja a Bizottságot, és megindokolja 
álláspontját.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 20 pont
2002/21/EGK irányelv
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Hatóság saját kezdeményezésére 
tanácsot adhat a Bizottságnak arra 
vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés 
alapján szükséges-e intézkedni.”

törölve

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 22 pont
2002/21/EGK irányelv
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A jogvitát bármely fél az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok elé 
terjesztheti. A hatáskörrel rendelkező 
nemzeti szabályozó hatóságok 
összehangolják erőfeszítéseiket a 
jogvitának a 8. cikkben meghatározott 
célokkal összhangban történő megoldása 
érdekében.

2. A jogvitát bármely fél az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok elé 
terjesztheti. A hatáskörrel rendelkező 
nemzeti szabályozó hatóságok 
összehangolják erőfeszítéseiket –
amennyiben lehetséges, közös határozat 
elfogadásával – a jogvitának a 8. cikkben 
meghatározott célokkal összhangban 
történő megoldása érdekében.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 22 pont
2002/21/EGK irányelv
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság erről 
haladéktalanul tájékoztatja a feleket. Ha a 
jogvita rendezése négy hónap elteltével 
nem történt meg, ha a jogvita megoldása 
érdekében a sérelmet szenvedett fél nem 
fordult bírósághoz, valamint bármelyik fél 
kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok –
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság által a(z) […/…/EK] 
rendelet 18. cikke szerint kiadott ajánlást –
összehangolják erőfeszítéseiket a 
jogvitának a 8. cikk rendelkezéseivel 
összhangban történő megoldása érdekében.

A nemzeti szabályozó hatóság erről 
haladéktalanul tájékoztatja a feleket. Ha a 
jogvita rendezése négy hónap elteltével 
nem történt meg, ha a jogvita megoldása 
érdekében a sérelmet szenvedett fél nem 
fordult bírósághoz, valamint bármelyik fél 
kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok –
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság által a(z) […/…/EK] 
rendelet 18. cikke szerint kiadott ajánlást –
összehangolják erőfeszítéseiket –
amennyiben lehetséges, közös határozat 
elfogadásával – a jogvitának a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban történő 
megoldása érdekében.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 7 pont
2002/19/EGK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a 
technológiai fejlődéssel összhangban 
módosításokat hajthat végre a II. 
mellékleten. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást. E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a
Hatóság segítséget nyújthat a 
Bizottságnak.

5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a 
technológiai fejlődéssel összhangban 
módosításokat hajthat végre a II. 
mellékleten. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást. E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a
nemzeti szabályozó hatóságok segítséget
nyújthatnak a Bizottságnak.

Módosítás 30
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Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 1 pont
2002/20/EGK irányelv
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „(2) A következő
fogalommeghatározást szintén alkalmazni 
kell:

2. A következő fogalommeghatározásokat
szintén alkalmazni kell:

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

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

„globális telekommunikációs 
szolgáltatások”: több országban, gyakran 
több kontinensen található munkavégzési 
helyszínekkel rendelkező multinacionális 
vállalatoknak nyújtott üzleti adat- és 
hangszolgáltatások. Ezek jellemzően 
határokon átívelő és Európán belül 
páneurópai szolgáltatások.”

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 2 a pont (új)
2002/20/EGK irányelv
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EGK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a káros zavarás súlyos kockázatának 
elkerülése; o

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

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EGK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EGK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9.
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny.
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 
visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.”

6. A nemzeti frekvenciagazdálkodó
hatóságok a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 9. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban biztosítják a 
rádiófrekvenciák tényleges és hatékony 
kihasználását. Biztosítják továbbá, hogy a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny.
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 
visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.”

Indokolás

Számos nemzeti szabályozó hatóság a frekvenciapolitika tekintetében nem rendelkezik 
hatáskörrel.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 5 pont
2002/20/EGK irányelv
6 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk törölve
A jogok megadására vonatkozó közös 
kiválasztási eljárás
1. A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
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szerinti műszaki végrehajtási intézkedés 
előírhatja, hogy a Hatóság a(z) 
[…/…/EK] rendelet 12. cikkével 
összhangban javaslatot tegyen azon 
vállalkozások kiválasztására, amelyek 
számára egyedi rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogokat kell adni.
Ilyen esetekben az intézkedésben – a 
spektrum, illetve a számozási erőforrások 
optimális kihasználásának biztosítása 
érdekében – meg kell határozni azt a 
határidőt, amelyen belül a Hatóságnak el 
kell végeznie a kiválasztást, eleget kell 
tennie a kiválasztásra alkalmazandó 
eljárásnak, szabályoknak és feltételeknek, 
továbbá meg kell állapítania a jogosultak 
által a rádiófrekvencia- és/vagy 
számhasználatért fizetendő díjakat. A 
kiválasztási eljárásnak nyíltnak, 
átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek 
és objektívnak kell lennie.
2. A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – intézkedést fogad el azon egy 
vagy több vállalkozás kiválasztására 
vonatkozóan, amelynek egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogok adhatók ki. Az intézkedésben meg 
kell határozni azt a határidőt, amelyen 
belül a nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelesek kiadni ezeket a jogokat. Ennek 
érdekében a Bizottság a 14a. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással 
összhangban jár el.”

Indokolás

A jogok kiadásáraEU-szerte alkalmazott kiválasztási eljárásoknak meghatározott jogalkotási 
javaslatok, nem pedig a komitológia tárgyát kell képezniük.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 8 bekezdés – d a pont (új)
2002/20/EGK irányelv
10 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d a) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A tagállamoknak a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban 
biztosítaniuk kell az (5) és (6) bekezdésben 
foglalt szankciók bírósági 
felülvizsgálatát.”  
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