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1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (HL L 108., 2002.4.24.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő
hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (HL L 108., 2002.4.24.)
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő
hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról (HL L 108., 
2002.4.24.)

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság e 2007. novemberi javaslata a keretirányelv1, az engedélyezésről szóló2, valamint a 
hozzáférésről szóló irányelv3 módosítására irányul. A vélemény előadója üdvözli és teljes 
mértékben támogatja a csomagban foglalt jobb szabályozásra irányuló javaslatokat, hiszen a 
csomag kiemelkedően fontos a valódi európai belső piac fejlesztése érdekében. A csomag célja 
a beruházások és az innováció fellendítése, valamint a fogyasztók érdekeinek előmozdítása az 
elektronikus hírközlési ágazat terén, vagyis időtálló, piacorientált és a belső piac 
kiteljesítésében rejlő lehetőségeket kiaknázó keretszabályozás kialakítása és továbbfejlesztése a 
digitális gazdaság területén.

Bár a vélemény előadója üdvözli az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások, az azokhoz való hozzáférés, illetve azok összekapcsolása, valamint az 
engedélyezésük közös keretszabályozására irányuló javaslatot, úgy véli, hogy az még 
finomításra szorul.

Spektrumgazdálkodás
Az EU-nak mielőbb a spektrumgazdálkodás olyan kedvezőbb formái felé kell fordulnia, 
amelyek ötvözik a nyitottságot, a rugalmasságot és a harmonizációt. Egyértelműen 
rugalmasságra és maximális hatékonyságra van szükség a spektrumhasználat terén.

A spektrumgazdálkodás „harmonizált” megközelítése, amely 27 különböző nemzeti 
spektrumgazdálkodási rendszert hozna összhangba, hasznos lenne a páneurópai és határokon 
átnyúló szolgáltatások javítása szempontjából. Az egységes spektrumrendszer visszaadja a 
technológiai és szolgáltatási előnyöket a felhasználóknak, és ezáltal gazdasági és társadalmi 
haszonnal is jár (pl. szabványos felszerelés nagy mennyiségben történő gyártása, az árak 
csökkenése és alacsonyabb belépési küszöb az új felhasználók számára).
E tekintetben az interferencia elkerülése érdekében figyelmet kell szentelni a 
frekvenciagazdálkodásnak és a hálózattervezésnek, mivel a technológiasemleges harmonizáció 
nem tudja megoldani az interferencia által okozott problémákat.

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság rugalmasabb spektrumkijelölést vezet be adott 
technológiákhoz vagy szolgáltatásokhoz. A rugalmasabb használat erőteljesebb innovációt és 
a fogyasztók számára több előnyt von maga után. Ugyanakkor néhány sávot az egész EU 
területén egyetlen alkalmazás számára kell fenntartani (pl. segélyhívó szolgáltatások), tehát 
óvatosan kell kezelni a technológiasemlegesség és szolgáltatássemlegesség kérdését.
Éppen ezért a forradalmi reformok helyett inkább fokozatos megközelítésre van szükség. A 
technológiasemlegesség innovációs és technológiai fejlődést eredményez, ami előnyöket 
hordoz a fogyasztók számára, ám a verseny biztosítása érdekében azt a kereskedelemnek is 
követnie kell.
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A Bizottság a hagyományos módszer mellett piacalapú spektrumkereskedelmet szeretne 
bevezetni, másodlagos kereskedelemmel és aukciókkal. A spektrumkereskedelem önmagában 
nem feltétlenül javítja a spektrumhasználat rugalmasságát. Mindazonáltal valószínűleg 
megkönnyíti a spektrumhoz való hozzáférést és intenzívebb (következésképpen értékesebb) 
spektrumhasználatot eredményez. Ezért a vélemény előadója támogatja a használati jogokkal 
való kereskedés lehetőségének megteremtését szerte az EU-ban egyes sávok tekintetében, 
egyedi használati jogok megadása esetén.

Új koordináció és szabályozó hatáskör
A Bizottság javasolja, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok hatásköre terjedjen ki a 
funkcionális szétválasztás erőfölénnyel rendelkező szolgáltatóktól való megkövetelésére, 
amennyiben ez hozzájárul a fogyasztókért folytatott verseny növeléséhez és az egyenlő
versenyfeltételek megteremtéséhez a szolgáltatók számára. A vélemény előadója 
maradéktalanul támogatja a Bizottság javaslatát, és bár elismeri, hogy ez nem megfelelő
megoldás minden egyes tagországban, úgy véli, hogy lehetőségként a nemzeti szabályozó 
hatóságok rendelkezésére kell állnia.

A jelenlegi javaslat szerint bővül a Bizottság hatásköre. A Bizottság megvétózhatja a nemzeti 
szabályozó hatóságok erőfölény-meghatározásait, továbbá ajánlást fogalmazhat meg minden 
kérdésről és határozatot hozhat számokat érintő kérdésekben. A vélemény előadója nem 
támogatja azokat a jelenlegi javaslatokat, amelyek ilyen vétójogot biztosítanának a Bizottság 
számára.

A hozzáférés megkönnyítése
Már a jelenlegi szabályozási keret is a legkevesebb terhet jelentő engedélyezési rendszerről 
rendelkezik, vagyis az általános engedélyezés a preferált megközelítés. A gyakorlatban 
azonban gyakoribb a spektrumhasználati jogok egyéni használati jogokon keresztüli kijelölése.
A javaslatok megerősítik az általános engedélyezési megközelítést és „alapértelmezett” 
módszerként jelölik meg. Ennek megfelelően kötelezővé teszik az egyéni használati jogok 
kiadásának megindokolását. Az indokolás lehet az, hogy az interferencia elkerülése vagy 
közérdekű célkitűzések teljesítése érdekében volt erre szükség. Az e javaslat mögött 
meghúzódó magyarázat kettős: egyrészt célja, hogy egyéni engedélyeket ne használjanak 
kijelölési módszerként, ahol ez nem szükséges, és ezáltal általánosságban csökkenjenek a 
spektrumhoz való hozzáférés akadályai; másrészt a technológiai fejlődés egyre inkább lehetővé 
teszi a spektrum kollektív használatát.

A vélemény előadójának meggyőződése, hogy a fogyasztók védelme szigorúbb intézkedéseket 
követel meg, ezért olyan módosításokat javasol, amelyek javulást eredményezhetnek a 
fogyasztóvédelem terén. A nemzeti szabályozó hatóságok feladatai és hatásköre tekintetében a 
javaslat további intézkedéseket fogalmaz meg a fogyasztóvédelem terén. A vélemény előadója 
erősíteni kívánja és egyértelművé szeretné tenni a hatóságok szerepét, hogy javulást lehessen 
elérni e fogyasztóvédelmi kérdésekkel kapcsolatban.
Ezen túlmenően, amint azt a Bizottság is elismeri, még nem jött létre maradéktalanul működ
őképes európai nagykereskedelmi piac. Ezért további konkrét javaslatokra van szükség a 
tényleges belső piac kialakítása érdekében.
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MÓDOSÍTÁS

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó európai uniós keretszabályozás 
célkitűzése az elektronikus hírközlés 
fenntartható „ökoszisztémájának” 
létrehozása, amely a kereslet és kínálat 
elvein alapul: az előbbin a hatékony, 
versengő termék- vagy szolgáltatási 
piacok révén, az utóbbin pedig az 
információs társadalom fokozottabb fejl
ődésének köszönhetően.

Indokolás

A hírközlési ágazatban a verseny és a beruházás fenntartható környezete a keresletre és 
kínálatra támaszkodik. Miközben a gazdasági szabályozás általában inkább a kínálatra 
támaszkodik, nem szabad elfeledkezni a keresletről sem.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3b) Az új generációs hálózatokban 
hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, 
hogy előnyöket biztosíthatnak a cégek és 
fogyasztók számára szerte az Európai 
Unióban. Éppen ezért alapvető
fontosságú, hogy a szabályozás egyértelm
űségének hiánya ne legyen az ezen új 
hálózatok fejlesztésébe történő
fenntartható beruházás akadálya, és 
közben fokozódjon a verseny és a 
fogyasztók választási lehetősége is.

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság 2006. március 20-i, „A 
szélessávú szakadék áthidalása” című
közleményében elismerte, hogy 
Európában területi különbségek vannak a 
nagysebességű, szélessávú 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében. A szélessávú kapcsolatok 
általános terjedése ellenére egyes 
régiókban a kis népsűrűség és a távolság 
miatti magas költségek következtében 
korlátozott a hozzáférés. Ezeken a 
területeken a szélessávú technológia 
telepítése terén végrehajtott beruházások 
kereskedelmi ösztönzői sokszor 
elégtelennek bizonyulnak. Pozitívum 
viszont, hogy a műszaki innováció 
csökkenti a telepítés költségeit. Az 
elmaradott régiókban az új 
technológiákba való befektetés biztosítása 
érdekében a hírközléssel kapcsolatos 
szabályozásnak összhangban kell állnia a 
többi intézkedéssel, így például az állami 
támogatások politikájával, a strukturális 
alapokkal vagy a szélesebb iparpolitikai 
célokkal.

Indokolás

A keretszabályozásnak figyelembe kell vennie a fejlettségben mutatkozó regionális szakadékok 
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megszüntetésének szükségességét. Hangsúlyozni kell a szélessávú technológia elterjesztésének 
egyedi fontosságát.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Ezen irányelv 
spektrumgazdálkodással kapcsolatos 
rendelkezéseinek összhangban kell állnia 
a rádióspektrum gazdálkodással 
foglalkozó nemzetközi és regionális 
szervezetek, például a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU) és a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) munkájával, ezáltal 
biztosítva a hatékony 
spektrumgazdálkodást és a 
spektrumhasználat összehangolását a 
közösségben és globálisan.

Indokolás

A spektrumgazdálkodás hatékonysága érdekében összhangba kell azt hozni az ITU és a CEPT 
által követett átfogóbb nemzetközi harmonizációs napirenddel.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Bár a spektrumgazdálkodás a 
tagállamok illetékességi körén belül 
marad, csak a közösségi szintű
koordináció és – ahol szükséges – 
harmonizáció biztosíthatja, hogy a 
spektrumhasználók teljes mértékben 
kiaknázhassák a belső piacban rejlő el
őnyöket és az EU érdekeit világszerte 
hatékonyan meg lehessen védeni.

Indokolás
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A spektrumgazdálkodás hatékonysága érdekében összhangba kell azt hozni az ITU és a CEPT 
által követett átfogóbb nemzetközi harmonizációs napirenddel.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, a 
regionális vagy a területi kohézió el
ősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez szükségesek. 
Kívánatos, hogy az említett célok – a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva – magukban foglalják a kulturális 
és a nyelvi sokszínűség, valamint a 
médiapluralizmus előmozdítását. Az 
életbiztonság védelméhez szükséges kört 
kivéve a kivételek nem eredményezhetik 
bizonyos szolgáltatások kizárólagos 
használatát, hanem oly módon kell els
őbbséget biztosítaniuk, hogy ugyanabban a 
sávban – a lehetőségekhez mérten – egyidej
űleg más szolgáltatások is nyújthatók, 
illetve más technológiák is alkalmazhatók 
legyenek. 
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Indokolás

Amint a keretirányelv 5. preambulumbekezdése rámutat, az átvitel és a tartalom 
szabályozásának a különválasztása nem veszélyeztetheti a közük lévő kapcsolatok figyelembe 
vételét, különösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében. A tagállamoknak ezért meg kell őrizniük a szabadságot az egyéni 
felhasználói jogok megadására specifikus szolgáltatási tartalom nyújtását érintő
kötelezettségek függvényében.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A belső piac működésének el
őmozdítása és a határokon átnyúló 
szolgáltatások kialakításának támogatása 
érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani 
arra, hogy a Hatóságra a számkiosztás 
területén egyedi feladatokat ruházzon. 
Annak érdekében továbbá, hogy a 
tagállamok állampolgárai, ideértve az úton 
lévőket és a fogyatékkal élőket is, bizonyos 
szolgáltatásokat ugyanazokon a könnyen 
megjegyezhető számokon, hasonló árakon 
érjenek el valamennyi tagállamban, 
indokolt, hogy a Bizottság a műszaki 
végrehajtási intézkedések elfogadása 
körében, a szükségesnek mutatkozó 
mértékben jogosult legyen a díjkalkuláció 
elveinek vagy mechanizmusának 
szabályozására.

(29) A belső piac működésének el
őmozdítása és a határokon átnyúló 
szolgáltatások kialakításának támogatása 
érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani 
arra, hogy a Hatóságra a számkiosztás 
területén egyedi feladatokat ruházzon. 
Annak érdekében továbbá, hogy a 
tagállamok állampolgárai, ideértve az úton 
lévőket és a fogyatékkal élőket is, bizonyos 
szolgáltatásokat ugyanazokon a könnyen 
megjegyezhető számokon, hasonló árakon 
érjenek el valamennyi tagállamban, 
indokolt, hogy a Bizottság a műszaki 
végrehajtási intézkedések elfogadása 
körében, a szükségesnek mutatkozó 
mértékben jogosult legyen a díjkalkuláció 
elveinek vagy mechanizmusának 
szabályozására, valamint az e 
szolgáltatásokhoz való felhasználóbarát 
hozzáférést biztosító egyetlen közvetlen 
európai hívószám létrehozására.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci er
ővel rendelkező gazdasági szereplőket az 
általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell er
ősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell 
tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
eseti alapon előírhassák az alépítmények, a 
tartóoszlopok és az antennatartók 
megosztását, az épületekbe való bejutást, 
valamint az építési munkák jobb 
összehangolását. A létesítményeken való 
osztozás fokozása jelentősen javíthatja a 
versenyt, és csökkentheti a vállalkozásoknál 
az elektronikus hírközlő infrastruktúra 
kiépítése kapcsán jelentkező pénzügyi és 
környezeti összköltséget.

(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci er
ővel rendelkező gazdasági szereplőket az 
általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell er
ősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell 
tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
eseti alapon előírhassák az alépítmények, a 
tartóoszlopok és az antennatartók 
megosztását, az épületekbe való bejutást, 
valamint az építési munkák jobb 
összehangolását. A létesítményeken való 
osztozás fokozása jelentősen javíthatja a 
versenyt, és csökkentheti a vállalkozásoknál 
az elektronikus hírközlő infrastruktúra 
kiépítése kapcsán jelentkező pénzügyi és 
környezeti összköltséget. Az alépítmények 
megosztását ki kell terjeszteni minden 
olyan közcélú infrastruktúrára (víz, 
szennyvíz, villamos áram, gáz), amely 
révén elektronikus hírközlési 
infrastruktúra telepíthető, az egységes 
versenyfeltételek megteremtése és az 
alternatív infrastruktúra terjedése lehet
őségeinek javítása érdekében.

Indokolás

Az új generációs szolgáltatások nem működnek a jelenlegi rézvezetékeken; teljesen új 
infrastruktúrát kell létrehozni, amellyel kapcsolatban a fizikai alépítmények jelentik a szűk 
keresztmetszetet, amelyeken keresztül a csatlakozások megvalósíthatók. Az alépítmények 
tényleges megosztása – vagyis nemcsak a hagyományos piaci szereplők alépítményeinek, 
hanem például az összes köztulajdonú infrastruktúra megosztása (villamos áram, gáz, 
szennyvíz-csatornák) – több piaci résztvevő számára lehetővé teszi a szolgáltatásaik 
nyújtásához szükséges infrastruktúrához való hozzáférést. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(50) Az egyenlő bánásmód érdekében 
egyetlen spektrumfelhasználó sem 
mentesíthető a spektrumhasználat 
vonatkozásában megállapított rendes 
díjak megfizetésének kötelezettsége alól.

törölve

Indokolás

A tagállamoknak meg kell őrizni ahhoz való szabadságukat, hogy olyan alternatívákat 
alkalmazzanak vagy vezessenek be, amelyek révén a használati díjak kötelező megfizetése 
helyettesíthető a közérdekű célok teljesítésének kötelezettségével. Az ilyen megoldások, 
amelyek a médiapluralizmus elérésére törekednek, általános gyakorlatot jelentenek a földi m
űsorszórási frekvenciák kiosztása tekintetében.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Kívánatos, hogy az engedélyben 
megszabható feltételek tartalmazzanak a 
fogyatékkal élő felhasználók javát szolgáló 
különös hozzáférési feltételeket, továbbá 
tartalmazzák azt az igényt, hogy a 
hatóságok jelentős katasztrófák előtt, 
közben és után tájékoztathassák a 
nagyközönséget. Figyelemmel továbbá a m
űszaki innováció fontosságára, lehetővé kell 
tenni, hogy a tagállamok – szigorúan olyan 
egyedi korlátozásokkal és feltételekkel, 
amelyeket e jogok kísérleti jellege indokol – 
kísérleti célra is kiadhassanak 
spektrumhasználati engedélyeket.

(57) Kívánatos, hogy az engedélyben 
megszabható feltételek tartalmazzanak a 
fogyatékkal élő felhasználók javát szolgáló 
különös hozzáférési feltételeket, továbbá 
eleget tegyenek annak az igénynek, hogy a 
hatóságok és a segélyszolgálatok jelentős 
katasztrófák előtt, közben és után 
tájékoztatni tudják egymást és a 
nagyközönséget. Figyelemmel továbbá a m
űszaki innováció fontosságára, lehetővé kell 
tenni, hogy a tagállamok – szigorúan olyan 
egyedi korlátozásokkal és feltételekkel, 
amelyeket e jogok kísérleti jellege indokol –
kísérleti célra is kiadhassanak 
spektrumhasználati engedélyeket.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(60) A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számokkal, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; a 
transznacionális piacok meghatározásával; a 
szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni továbbá a 
hozzáférési irányelv I. és II. mellékletének 
a piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz való hozzáigazításával 
összefüggésben, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatok és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások engedélyezésére 
vonatkozó engedélyezési szabályok, 
eljárások és feltételek harmonizálása 
érdekében.  A felsorolt intézkedések 
általános hatályúak és az irányelvek új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel történ
ő kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Amennyiben – a rendkívüli 
sürgősségre tekintettel – az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásra 
vonatkozó rendes határidők nem tarthatók 
be, a Bizottság számára lehetőséget kell 
biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (6) bekezdésében meghatározott 
sürgősségi eljárás alkalmazására.

(60) A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számokkal, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; a 
transznacionális piacok meghatározásával; a 
szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot a 
keretirányelvben és az engedélyezési 
irányelvben a páneurópai szolgáltatások, 
például a globális távközlési 
szolgáltatások szabályozásának 
harmonizálására feljogosító hatáskörrel is 
fel kell ruházni.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(60a) A tagállamok felelőssége, 
hogy az érintett feleket együttm
űködési megállapodások 
megkötésére ösztönözzék az online 
szolgáltatások hatékony 
nyújtásának és a fogyasztók magas 
szintű bizalmának előmozdítása 
érdekében. Különösen az 
elektronikus hírközlési hálózatokat 
és/vagy szolgáltatásokat nyújtó 
vállalatokat és más érdekelteket kell 
együttműködésre ösztönözni a 
jogszerű tartalom és az online 
tartalom védelme érdekében. Az 
ilyen együttműködés szélesebb 
körben, a szabályozási keret 
sérelme nélkül például az érdekeltek 
közötti tárgyalások és 
megállapodások útján kidolgozott 
magatartási kódexek létrehozásával 
érhető el. Az ilyen magatartási 
kódexek bevezetését már számos 
közösségi eszköz célul tűzte ki, így 
például a belső piacon az 
információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokról, 
különösen az elektronikus 
kereskedelemről, annak egyes jogi 
vonatkozásairól szóló 2000. június 8-
i, 2000/31/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben (az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv1, a 
szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről szóló, 2004. április 
29-i, 2004/48/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv2, vagy a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló 1995. 
október 24-i, 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv3. Az 
érdekeltek közötti ilyen együttm
űködés elengedhetetlen az online 
tartalom, különösen az európai 
kulturális tartalom, előmozdítása és 
az információs társadalomban rejlő
lehetőségek megvalósítása 
érdekében.
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1 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
2 HL L 157., 2004.4.30., 45. o. helyesbített 
változat: HL L 195., 2004.6.2., 16. o.
3 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

Ez a preambulumbekezdés hangsúlyozza az érdekeltek közötti jó együttműködés ösztönzésének 
szükségességét az online tartalom előmozdítása és az információs társadalom lehetőségeinek 
megvalósítása terén.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv létrehozza az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra, az elektronikus 
hírközlő hálózatokra, a kapcsolódó 
eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok feladatait, és 
eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak a 
Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

1. Ez az irányelv létrehozza az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra, az elektronikus 
hírközlő hálózatokra, a kapcsolódó 
eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre, így a fogyatékkal élő
végfelhasználók számára biztosított 
hozzáférésre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok feladatait, és 
eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak a 
Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az érintett végberendezésekkel kapcsolatos szempontok hozzáféréssel 
kapcsolatos szempontok.

Módosítás 14

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

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. 

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. 

Indokolás

 A piaci verseny és innováció biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
megfelelő időben kell cselekedniük, példul a piac-felülvizsgálatok tekintetében.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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 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 hatékony elvégzését lehet
ővé tevő megfelelő szakértelemmel. A 
tagállamok gondoskodnak az ügyek érdemi 
elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony 
jogorvoslati mechanizmus álljon 
rendelkezésre, és hogy a fellebbviteli 
testület előtti eljárás ne legyen 
szükségtelenül hosszadalmas.

Indokolás

A hatékony és az ésszerű időtartam a fellebbviteli mechanizmusok kulcsfontosságú 
szempontja. A fellebbviteli testületek szakértelmének nem csupán „rendelkezésre kell állnia”, 
hanem belsőleg adottnak kell lennie.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok időkorlátokat határoznak 
meg e jogorvoslati kérelmek vizsgálatára.

Indokolás

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

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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, a közösségi és nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően biztosítva az 
üzleti titoktartást.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„6a. cikk
A javasolt megoldások következetes 
végrehajtására vonatkozó eljárás

Adlib Express Watermark



PE404.724v03-00 18/44 AD\731298HU.doc

HU

1. Amikor egy nemzeti szabályozó hatóság 
a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 16. cikke, valamint 5. és 9–13., 
13a. és 13b. cikke és a 2002/22/EK 
irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv)
17. cikke alapján egy szolgáltató által 
teljesítendő kötelezettség előírásáról, 
módosításáról vagy visszavonásáról 
intézkedést kíván hozni, a Bizottságnak és 
a többi tagállam nemzeti szabályozó 
hatóságainak az intézkedéstervezet 
bejelentésének dátumától számítva egy 
hónap áll a rendelkezésére arra, hogy 
észrevételeiket eljuttassák az érintett 
nemzeti szabályozó hatósághoz.

2. Ha az intézkedéstervezet nem a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikkében 
megállapított kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, a 
Bizottság, ugyanezen határidőn belül, 
értesítheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot és az Európai Távközlési 
Hatóságot (BERT) azokról az okokról, 
amelyek miatt úgy véli, hogy az 
intézkedéstervezet belső piaci akadályt 
jelent, vagy ha súlyos kétségei vannak 
annak a közösségi joggal való 
összeegyeztethetőségéről. Ebben az 
esetben a tervezett intézkedés elfogadását 
az értesítését követően további két 
hónappal el kell halasztani.
Ilyen értesítés hiányában az érintett 
nemzeti szabályozó hatóság a Bizottság és 
minden más nemzeti szabályozó hatóság 
valamennyi megjegyzését figyelembe véve 
elfogadhatja az intézkedéstervezetet.

Adlib Express Watermark



AD\731298HU.doc 19/44 PE404.724v03-00

HU

3. A (2) bekezdésben megállapított két 
hónapos időszak alatt a Bizottság, a 
BERT és az érintett nemzeti szabályozó 
hatóság szorosan együttműködik 
egymással, hogy megállapítsák a 8. 
cikkben meghatározott célok elérése 
érdekében legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, figyelembe 
véve a piaci szereplők véleményét és a 
következetes szabályozási gyakorlat 
biztosításának szükségességét.

Ugyanezen időszakon belül a BERT 
egyszerű többséggel indokolással ellátott 
véleményt fogadhat el, megerősítve a 
javasolt intézkedés tanácsosságát és 
hatékonyságát, vagy jelezheti, hogy azt 
módosítani kellene, továbbítva az erre 
vonatkozó összes konkrét javaslatot. E 
véleményt nyilvánosságra hozzák.

Amennyiben a BERT véleménye azt 
tükrözi, hogy az intézkedéstervezetet 
módosítani kell, a Bizottság e véleményt 
teljes mértékben figyelembe véve 
indoklással ellátott határozatot fogadhat 
el, melyben az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot felkéri az intézkedéstervezet 
módosítására, valamint erre vonatkozó 
konkrét javaslatokat nyújt be. 

Amennyiben a BERT véleménye meger
ősíti az intézkedéstervezet tanácsosságát és 
hatékonyságát, az érintett nemzeti 
szabályozó hatóság – a Bizottság és a 
BERT által tett valamennyi ajánlást teljes 
mértékben figyelembe véve – elfogadhatja 
az intézkedéstervezetet.

4. 4. Amennyiben az intézkedéstervezet a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikke szerinti 
kötelezettség előírását, módosítását vagy 
visszavonását érinti, az intézkedéstervezet 
elfogadását a 7. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott határidőn túl további két 
hónappal el kell halasztani.
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E két hónapos időszak alatt a Bizottság, a 
BERT és az érintett nemzeti szabályozó 
hatóság szorosan együttműködik 
egymással, hogy megállapítsák a 8. 
cikkben meghatározott célok elérése 
érdekében legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, figyelembe 
véve a piaci szereplők véleményét és a 
következetes szabályozási gyakorlat 
biztosításának szükségességét.

Ugyanezen kéthavi időszak alatt a BERT 
egyszerű többséggel indokolással ellátott 
véleményt bocsáthat ki, megerősítve az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatásosságát, vagy jelezheti, hogy azt tilos 
végrehajtani. E véleményt nyilvánosságra 
hozzák.
Miután a Bizottság és a BERT meger
ősítette az intézkedéstervezet megfelel
őségét és hatékonyságát, az érintett 
nemzeti szabályozó hatóság elfogadhatja 
azt a Bizottság és a BERT ajánlásait teljes 
mértékben figyelembe véve.

5. 5. A (3) bekezdés szerinti nemzeti 
szabályozó hatóságot az intézkedéstervezet 
módosítására vagy visszavonására felhívó, 
indokolással ellátott bizottsági határozat 
elfogadásától számított három hónapon 
belül a nemzeti szabályozó hatóságnak 
módosítania kell a határozattervezetet 
vagy vissza kell azt vonnia. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítják, a nemzeti 
szabályozó hatóságnak a 6. cikk szerint 
nyilvános konzultációt kell tartania és a 7. 
cikk értelmében a módosított 
intézkedéstervezetet újból a Bizottság elé 
kell utalnia.

Indokolás

A Bizottság, a BERT és a nemzeti szabályozó hatóságok szoros együttműködésére épülő, új 
„együttes szabályozási” eljárásra irányul a javaslat. A fentről érkező, „jóváhagyó” vétó 
helyett ebben az eljárásban a partnerek közösen igyekeznek megoldást találni. Ahhoz, hogy a 
Bizottság e ily módon hozzon határozatot, a Bizottságnak és a BERT-nek (egyszerű
többséggel) kell megállapodnia arról, hogy szükség van-e a nemzeti szabályozó hatóság által 
tervezett intézkedés módosítására. A nemzeti szabályozó hatóságnak ugyanakkor teljes 
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mértékben figyelembe kell vennie a Bizottság és a BERT észrevételeit.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nemzeti szabályozó hatóságok, azáltal, 
hogy a Bizottsággal és a Hatósággal 
átlátható együttműködést folytatnak annak 
érdekében, hogy ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek következetes 
alkalmazása minden tagállamban biztosított 
legyen, hozzájárulnak a belső piac fejl
ődéséhez. E célból különösen együttm
űködnek a Bizottsággal és a Hatósággal a 
piacon felmerülő különböző típusú 
helyzetek kezelésére legalkalmasabb 
eszközök és korrekciós intézkedések 
típusának meghatározásában.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 16. cikk alkalmazásában, a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 5. és 9–13. cikkével, valamint a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikkével 
összefüggésben kötelezettség szolgáltatóra 
történő kiszabása, módosítása vagy 
visszavonása,

törölve

Indokolás

A vétó helyébe az új 6a. cikk szerinti mechanizmus lép.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező
bizottsági határozat kibocsátásától 
számított három hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

törölve

Indokolás

A korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos vétó helyébe az új 6a. cikk szerinti mechanizmus lép.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Amennyiben az intézkedéstervezetet a 
(6) bekezdéssel összhangban 
módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikkével és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkével összhangban – határozatban 
konkrét kötelezettség meghatározott 
határidőn belül történő előírására kötelezi 
a nemzeti szabályozó hatóságot. 

törölve
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Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben előírt politikai célok szerint jár el. 
A Bizottság – különösen a kirovandó 
kötelezettség(ek) részletes kidolgozása 
során – a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 6. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt.

Indokolás

A következetesség biztosítása érdekében – az érzékeny intézményközi hatalmi egyensúly 
megbontása, illetve a rendelet szubszidiaritási elemeinek aláásása nélkül – a Bizottságnak 
nem bírói, hanem választott bírói szerepet kell felvállalnia.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK 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) bekezdésének hatálya alá tartozó 
végleges intézkedéseket megküldi a 
Bizottságnak.

Indokolás

A korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos vétó helyébe az új 7a. cikk szerinti mechanizmus lép.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk − 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában –
figyelembe véve az állami támogatás 
szabályait – ne legyen versenytorzulás  
vagy versenykorlátozás;

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk– 8 pont– b a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (2) bekezdés c) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:

„c) ösztönzik és könnyítik a hatékony, 
piacorientált infrastrukturális 
befektetéseket és elősegítik az 
innovációt; valamint”

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az elektronikus hírközlési hálózatokat 
és szolgáltatásokat biztosító vállalkozások 
együttműködésének biztosítása azokkal az 
ágazatokkal, amelyek érdekeltek a jogszer
ű tartalom elektronikus hálózatokon és 
szolgáltatásokon keresztüli védelmében és 
előmozdításában.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a 
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék.

1. A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a 
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék és 
elkerüljék a verseny torzítását.

Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos rádióspektrummal való hatékony 
gazdálkodás megköveteli az illetékes hatóságoktól, hogy a rádiófrekvenciák allokálása és 
kiosztása során vegyék figyelembe a verseny szempontjait és kerüljék el a verseny minden 
torzítását. A javasolt megfogalmazás megfelel ennek, a keretirányelvre vonatkozó bizottsági 
javaslat (28) preambulumbekezdésében foglaltak szerint.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a verseny torzításának elkerüléséhez,

Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos rádióspektrummal való hatékony 
gazdálkodás megköveteli az illetékes hatóságoktól, hogy a rádiófrekvenciák allokálása és 
kiosztása során vegyék figyelembe a verseny szempontjait és kerüljék el a verseny minden 
torzítását. A javasolt megfogalmazás megfelel ennek, a keretirányelvre vonatkozó bizottsági 
javaslat (28) preambulumbekezdésében foglaltak szerint.

Módosítás 29

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

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 el
őírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

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 kiosztási 
táblázatokban és az ITU rádiós 
szabályzatában meghatározott 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok ugyanakkor 
jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat el
őírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

Indokolás

A szolgáltatássemlegességet azokra a lehetőségekre kell korlátozni, amelyeket az ITU rádiós 
szabályzata magában foglal, és amely meghatározza, hogy a különböző sávszélességeken mely 
szolgáltatások működhetnek együtt.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk − 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi sokszín
űség, illetőleg a médiapluralizmus el
őmozdítása. 

Az elektronikus kommunikációs 
szolgáltatások egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike – a
nemzeti jogalkotásban foglaltaknak 
megfelelően – indokolhatja: a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése, a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi sokszín
űség, illetőleg a médiapluralizmus el
őmozdítása, vagy rádiós és televíziós m
űsorszórási szolgáltatások biztosítása.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk − 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, 
ha azt életbiztonság védelmét szolgáló 
szolgáltatás iránti igény vagy olyan 
általános érdek teljesítésének biztosítása 
indokolja, amelyet nemzeti jogszabály ír el
ő a közösségi joggal összhangban, mint 
például a kulturális és nyelvi sokszínűség 
és a médiapluralizmus előmozdítása.

Indokolás

Fontos, hogy a kulturális és médiapolitikák meghatározása a tagállamok kezében maradjon, 
és ebben a kérdésben nemzeti szinten garantálva legyenek a jogi biztosítékok, valamint a 
rugalmasság.  Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben el
őírt korlátozások szükségességét. A 
tagállamok hatásköre bármilyen kivétel 
alkalmazási körének és természetének 
meghatározása.

Indokolás

Fontos, hogy a kulturális és médiapolitikák meghatározása a tagállamok kezében maradjon, 
és ebben a kérdésben nemzeti szinten garantálva legyenek a jogi biztosítékok, valamint a 
rugalmasság.  Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok [2010. január 1-től] kezd
ődően öt éven át biztosítják, hogy az ezen 
időpont előtt odaítélt rádiófrekvencia-
használati jogok jogosultjai kérhessék, hogy 
a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

1. A tagállamok [az átültetés időpontjától] 
kezdődően öt éven át biztosíthatják, hogy 
az ezen időpont előtt, ötéves időszakra
odaítélt rádiófrekvencia-használati jogok 
jogosultjai kérhessék, hogy a jogaikra 
vonatkozó korlátozásokat a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóság a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban 
újraértékelje.

Indokolás

Az ötéves átmenti időszak vége előtt lejáró jogok tekintetében nem szükséges felülvizsgálat.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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2. Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, 
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
alkalmazása eredményeként szükségtelenné 
válik, az engedélyezési irányelv 7. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban új kijelölési 
eljárásnak kell alávetni.

2. Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, 
beleértve a műsorszóró szolgáltatások 
nyújtását, a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében fennálló használati 
jogosultsága a jogosultság érvényének 
lejártáig változatlan marad. A 
rádiófrekvenciák azon részét, amely a 
közérdekű cél eléréséhez szükségtelenné 
válik, ezen irányelv 9. cikke (3) és (4) 
bekezdésének, valamint a 2002/20/EK 
irányelv (az engedélyezési irányelv) 7. cikke 
(2) bekezdésének értelmében új kijelölési 
eljárásnak kell alávetni.

Indokolás

A szolgáltatóknak képesnek kell lenniük arra, hogy a digitális technológiára való átállás után 
továbbra is fenntartsák és továbbfejlesszék műsorszolgáltató tevékenységüket (például a HD 
TV révén). Az új szabályok szerint a műsorszolgáltatáshoz fel nem használt digitális 
frekvenciatöbbletet más célra át kell adni.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy – azokban a 
sávokban, amelyekre vonatkozóan erről a 
9c. cikk szerint elfogadott végrehajtási 
intézkedések rendelkeznek – a 
vállalkozások a nemzeti szabályozó hatóság 
előzetes hozzájárulása nélkül is 
átruházhassanak más vállalkozásokra, 
illetve haszonbérbe adhassak más 
vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-
használati jogokat.

A tagállamok biztosítják, hogy – azokban a 
sávokban, amelyekre vonatkozóan erről a 
9c. cikk szerint elfogadott végrehajtási 
intézkedések rendelkeznek – a 
vállalkozások átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, feltéve, 
hogy az átadás vagy haszonbérbe adás a 
nemzeti eljárások szerint történik, és a 
változás nem érinti az ebben a 
frekvenciasávban nyújtott 
szolgáltatásokat.
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Indokolás

A rádiófrekvencia felcserélhetősége nem eredményezhet semmilyen egyensúlytalanságot a 
szolgáltatás sokszínűségében, illetve nem vezethet spekulációhoz. A nemzeti eljárások 
azonban nem hagyhatók figyelmen kívül, mivel a spektrumgazdálkodás a nemzeti hatóságok 
feladata.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac fejlődéséhez való 
hozzájárulás érdekében, az e cikkben 
felsorolt elvek megvalósítása 
tekintetében a Bizottság megfelelő
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el: 

A belső piac fejlődéséhez való 
hozzájárulás érdekében, és a 8a. cikk 
sérelme nélkül, az e cikkben felsorolt 
elvek megvalósítása tekintetében a 
Bizottság megfelelő műszaki
végrehajtási intézkedéseket fogadhat 
el: 

-a) a rádiófrekvenciák rendelkezésre 
állásával és hatékony használatával 
kapcsolatos szabályoknak a 
harmonizálására a IIa. mellékletben 
meghatározott eljárásnak megfelel
ően;

-aa) a rádiófrekvenciák 
allokálásával, rendelkezésre állásával 
és hatékony használatával 
kapcsolatban a tájékoztatás 
összehangolt és időben történő
biztosítására a IIa. mellékletben 
meghatározott eljárásnak megfelel
ően;

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

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra átruházhatják vagy 
egymásnak haszonbérbe adhatják, kivéve a 
tagállamok által a műsorszolgáltatásra 
kijelölt vagy tervezett rádiófrekvenciákat;
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b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, 
korlátozásainak, visszavonásának és 
átmeneti szabályainak
összehangolására;

b) az e jogokhoz fűződő feltételek 
összehangolására;

c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására;

c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására.

d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a 
technológiasemlegesség elve alóli, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus biztosítását 
célzó kivételektől eltérő kivétel 
meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására. 

Ezek a végrehajtási intézkedések nem 
sértik a közösségi joggal összhangban 
közösségi vagy nemzeti szinten, az 
általános érdekű célkitűzések érdekében 
megtett intézkedéseket, különös tekintettel 
azokra, amelyek a kulturális és nyelvi 
sokszínűség és a médiapluralizmus el
őmozdításával kapcsolatosak.

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő
módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk 
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történ
ő 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.

Az első albekezdés a)–c) pontjai 
értelmében elfogadott 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. E 
bekezdés rendelkezéseinek végrehajtásában 
a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
bizottság segítséget nyújthat a 
Bizottságnak.

Indokolás
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A Bizottság rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a keretirányelvbe 
történő beillesztését párhuzamosan kell elvégezni egy olyan pont jelen irányelvbe történő
beillesztésével, amely megfelel a rádióspektrum-határozat 1. cikke (4) bekezdésének. 
Tekintettel a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a 
Bizottság nem határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek 
a használati jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok 
átruházása vagy haszonbérbe adása a nemzeti eljárások szerint történik, ezért a Bizottságnak 
nem kell harmonizálnia ezeket az eljárásokat. 

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b alpont
2002/21/EK 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 m
űködését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
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.

A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac m
űködését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy számtartományokra 
vonatkozóan díjszabási elveket, valamint 
az e szolgáltatásokhoz való 
felhasználóbarát hozzáférést biztosító 
egyetlen közvetlen európai hívószámot
állapíthat meg. A végrehajtási 
intézkedésekben, e végrehajtási 
intézkedések alkalmazásában a Bizottság 
különös hatáskörökkel ruházhatja fel a 
Hatóságot.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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3. A nemzeti szabályozó hatóság által az 
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
és arányosnak kell lenniük.

3. A nemzeti szabályozó hatóság által az 
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
és arányosnak kell lenniük, valamint 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumokon kell alapulniuk.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az (1) bekezdés értelmében elfogadott 
intézkedések arányossága érdekében a 
nemzeti szabályozó hatóságok 
megvizsgálják minden alépítmény 
rendelkezésre állását, beleértve a 
hírközlési szolgáltatókét, a 
energiaszolgáltatókét, a helyi közösségekét 
és a szennyvízvezetékekét is, amelyekben 
hírközlési vezetékek vezethetők azokon a 
területeken, ahol hozzáférésre van igény.

Indokolás

Az infrastruktúra kiépítésének elősegítése érdekében az alépítményekhez való hozzáférést nem 
szabad mesterségesen a távközlési szolgáltatók alépítményeire korlátozni, hanem minden 
rendelkezésre álló alépítményt igénybe kell venni. Minél több alépítmény áll rendelkezésre, 
annál jobb a fenntartható verseny esélye a harmadik felek hálózata kiépítésének köszönhet
ően. 

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános 
hírközlő hálózatokat szolgáltató és a 
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
értesítsék a nemzeti szabályozó hatóságot a 
biztonság és az integritás megsértésének 
minden olyan esetéről, amely jelentős 
hatással volt a hálózatok, illetve a 
szolgáltatások működésére. 

Amennyiben szükséges, a tagállamok 
biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő
hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
értesítsék a nemzeti szabályozó hatóságot a 
biztonság és az integritás súlyos
megsértéséről, amely jelentős hatással volt 
a hálózatok, illetve a szolgáltatások m
űködésére. 

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk − 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk − 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más tagállamok 
nemzeti szabályozó hatóságait és a 
Hatóságot. Ha az esemény nyilvánosságra 
hozatalához közérdek fűződik, a nemzeti 
szabályozó hatóság tájékoztathatja a 
nyilvánosságot. 

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más tagállamok 
nemzeti szabályozó hatóságait és a 
Hatóságot. 

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk − 14 pont
2002/21/EK 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 

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – ösztönözheti a 
legjobb gyakorlatok vállalatok és illetékes 
nemzeti hatóságok közti cseréjét és 
terjesztését, valamint 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.

Indokolás

A Bizottság pozitív szerepet tölthet be a legjobb gyakorlatok megosztásának koordinálásában 
és előmozdításában anélkül, hogy kötelező intézkedéseket hozna.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk − 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk − 4 bekezdés − 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 sürg
ősségi eljárást.

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, 
amennyiben az ágazat vezérelte 
önszabályozó kezdeményezések révén nem 
értek el megfelelő mértékű biztonságot a 
belső piacon egy vagy több tagállamban. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – határozatban egy vagy több 
vállalkozást jelentős piaci erővel rendelkez
őnek minősíthet, és a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 9–13a. cikke, illet
őleg a 2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke alapján 
ezekre a vállalkozásokra egy vagy több 
egyedi kötelezettséget róhat. Ennek során 
a Bizottság a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára a 8. cikkben 
megállapított politikai célkitűzéseknek 
megfelelően jár el.

törölve

Indokolás

A következetesség biztosítása érdekében – az érzékeny intézményközi hatalmi egyensúly 
megbontása, illetve a rendelet szubszidiaritási elemeinek aláásása nélkül – a Bizottságnak 
nem bírói, hanem válastzott bírói szerepet kell felvállalnia.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások 
szabályozásának módját is;

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve a páneurópai 
szolgáltatások, például a globális 
távközlési szolgáltatások, és az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;

Indokolás
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A páneurópai távközlési szolgáltatások, melyekre jelenleg legjobb példa a több európai 
országban irodával rendelkező multinacionális vállalatoknak kínált globális távközlési 
szolgáltatások (GTS), az egyik olyan terület, ahol a Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie, hogy biztosítani tudja az EU-n belüli szabályozási elvek összhangját.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk − 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fogyasztókkal kapcsolatos kérdések, 
beleértve az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és készülékek fogyatékkal él
ő végfelhasználók általi hozzáférhetőségét 
is;

c) a fogyasztókkal kapcsolatos, a 
2002/22/EK irányelvben nem szereplő
kérdések, különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások és készülékek 
fogyatékkal élő végfelhasználók általi 
hozzáférhetőségét is;

Indokolás

Csak az azokat a fogyasztókkal kapcsolatos kérdéseket kell szabályozni e cikk alapján, 
amelyekre az egyetemes szolgáltatási irányelv nem tér ki.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b a alpont (új)
2002/19/EK irányelv
12 cikk − 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a piacfejlődés üteme és a fogyasztók 
számára nyújtott előnyök tükrében a 
versengő eszközök használatának vagy 
üzembe helyezésének műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát, 
figyelembe véve a szóban forgó 
összekapcsolás és hozzáférés jellegét és 
típusát, beleértve az egyéb upstream (el
őfizető->hálózat) hozzáférési pontok 
megvalósíthatóságát;

Indokolás
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Az infrastruktúra-szintű versenyt – bár ez a szabályozás elsődleges célja – a fogyasztó 
számára biztosított előny szerint is értékelni kell. A versenyt az értéklánc lehető
legalacsonyabb szintjén kell előmozdítani.

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 9–13. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;

a) (a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 9–13. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat, és hogy ez az 
intézkedés lenne a leghatékonyabb és 
leghatásosabb eszköz az ilyen problémák 
megoldását célzó jogorvoslat 
érvényesítésére;

Indokolás

Mivel a funkcionális szétválasztás megoldást jelenthet a Hatóság és a szabályozott szolgáltató 
számára a végrehajtás egyszerűsítésére, a szabályozók előretekintve kihasználhatják ezt az 
intézkedést, nem pedig csak azt követően, ha tartósan sikertelen volt a végrehajtás, vagyis a 
korrekciós intézkedések hosszabb időn át hatástalanok voltak (és így nem alakult ki a 
verseny). Fontos utalni a „tényleges” versenyre, miután létezhet bizonyos infrastruktúra-szint
ű verseny anélkül, hogy elégséges lenne ahhoz, hogy hatékonyan korlátozná a domináns 
szolgáltatót.

Módosítás 50

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

Adlib Express Watermark



AD\731298HU.doc 39/44 PE404.724v03-00

HU

3 cikk – 2 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A globális távközlési szolgáltatásokra csak 
egyszerűsített értesítési folyamat hatálya 
alá tartoznak, amelynek keretében az 
elektronikus kommunikációs szolgáltatási 
tevékenységeket „globális távközlési 
szolgáltatásokként” regisztrálják.

A globális távközlési szolgáltatások 
irányított üzleti adat- és hangszolgáltatást 
jelentenek különböző országokban és 
gyakran különböző kontinenseken működ
ő multinacionális vállalatok számára. 
Ezek jellemző módon határokon átívelő, 
Európán belül pedig pán-európai 
szolgáltatások.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát nem tehetik egyedi használati 
jogok megadásától függővé, hanem az 
ilyen rádiófrekvenciák használati 
feltételeit az általános felhatalmazásban 
szabályozzák, kivéve akkor, ha egyedi 
használati jogok megadása a következők 
érdekében indokolt:

A tagállamok elősegítik a rádiófrekvenciák 
általános felhatalmazás keretében történő
használatát. A tagállamok egyedi használati 
jogokat adhatnak a következők érdekében:

Indokolás

Az általános engedélyezés hosszú távon járható megoldás lehet, ha a technológia már 
megszületett. Az egyedi jogok megadása azonban maradjon a spektrumallokáció szokásos 
eljárása.

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más közérdekű cél elérése. b) más közérdekű cél elérése, beleértve a m
űsorszóró szolgáltatások biztosítását.

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb id
őtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke 
alapján a vállalkozások egymásra nem 
ruházhatnak át és egymásnak nem 
adhatnak haszonbérbe, ötévente, első
alkalommal öt évvel a megadást követően, 
figyelemmel az (1) bekezdésben előírt 
kritériumokra, felül kell vizsgálni. Ha az 
egyedi használati jogok odaítélési 
kritériumai már nem alkalmazandók, az 
egyedi használati jogot vagy az adott 
rádiófrekvenciákra vonatkozó általános 
felhatalmazássá kell alakítani, a 
felülvizsgálat befejezésétől számítva 
legfeljebb öt éven belül a jogosultat el
őzetesen értesítve, vagy a vállalkozások 
között szabadon átruházhatóvá vagy 
haszonbérbe adhatóvá kell tenni.

Amennyiben tíz évre vagy tíz évnél 
hosszabb időtartamra egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat adnak, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke 
alapján a vállalkozások egymásra nem 
ruházhatnak át és egymásnak nem 
adhatnak haszonbérbe, a nemzeti 
szabályozó hatóságnak biztosítania kell, 
hogy meglegyenek az eszközei annak ellen
őrzésére, hogy az egyedi használati jogok 
megadásának kritériumai továbbra is 
érvényesüljenek és azokat az engedély id
őtartama alatt tiszteletben tartsák . Ha 
ezek a kritériumok már nem 
alkalmazhatók, az egyedi használati jogot 
a rádiófrekvenciákra vonatkozó általános 
felhatalmazássá kell alakítani,előzetes 
értesítés mellett és ésszerű időtartam után, 
vagy a vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe 
adhatóvá kell tenni. Ha ilyen határozat 
születik, kellőképpen figyelembe kell 
venni annak szükségességét, hogy a 
beruházások tekintetében megfelelő
amortizációs időszakot kell biztosítani.

Indokolás

Számos olyan új platform és szolgáltatás van, amelyek esetében a beruházás megtérüléséhez 
tíz évnél hosszabb vagy legalább ötéves időszak szükséges. Nem szokatlan, hogy a működés 
első 1-2 évében jelentős veszteségek halmozódnak fel. Aránytalan lenne rugalmatlanul azt 
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követelni a nemzeti szabályozó hatóságtól, hogy minden műsorszóró spektrum engedély 
esetében ötévente hivatalos felülvizsgálatot végezzen.

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Az általános felhatalmazás megadása hosszú távú cél, és ebben a szakaszban nem szabad 
harmonizációt előirányozni.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK 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 
szerinti műszaki végrehajtási intézkedés el
őírhatja, hogy a Hatóság a(z) […/…/EK] 
rendelet 12. cikkével összhangban 
javaslatot tegyen azon vállalkozások 
kiválasztására, amelyek számára egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat kell adni.
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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

E jogok megadását illetően a kiválasztást különleges jogi ajánlások alapján kell végrehajtani 
az egész Európai Unióban, és nem komitológiai eljárás útján.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
Melléklet – C rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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1. A szolgáltatás megjelölése, amelyhez a 
számot használni fogják, beleértve az 
adott szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó 
minden követelményt, és – kétségek 
elkerülése végett – meghatározott 
számtartományokra alkalmazott díjszabási 
elvek és a maximális árak a 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a 
2002/21/EK irányelv 8. cikke (4) 
bekezdésének b) pontjával összhangban.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet – 1 pont
2002/20/EK irányelv
II. melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja;

d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja, a tagállamok 
által a használati díjjal kapcsolatos 
kötelezettségnek a különleges közérdekű
célkitűzések teljesítésével kapcsolatos 
kötelezettségre való helyettesítése 
érdekében elfogadott mechanizmus 
sérelme nélkül;

Indokolás

A tagállamoknak meg kell őrizni ahhoz való szabadságukat, hogy olyan alternatívákat 
alkalmazzanak vagy vezessenek be, amelyek révén a használati díjak kötelező megfizetése 
helyettesíthető a közérdekű célok teljesítésének kötelezettségével. Ezek a mechanizmusok, 
amelyek a médiapluralizmus célkitűzéséeinek elérését szolgálják, általában a földi m
űsorszórási frekvenciákra alkalmazandók.
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