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Módosítás 1
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. egyetért azzal, hogy társadalmi, 
kulturális és gazdasági szempontból 
biztosítani kell a digitális frekvenciatöbblet 
optimális felhasználását;

1. egyetért azzal, hogy társadalmi, oktatási,
kulturális és gazdasági szempontból 
biztosítani kell a digitális frekvenciatöbblet 
optimális felhasználását;

Or. en

Módosítás 2
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a digitális átállás 
szükségességét, amely az új információs 
és kommunikációs technológiák 
fejlődésével, valamint a digitális 
frekvenciatöbblettel együtt elő fogja 
segíteni a digitális megosztottság 
áthidalását és hozzá fog járulni a 
lisszaboni célkitűzések eléréséhez;

Or. en

Módosítás 3
Heide Rühle, Jacques Toubon

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a spektrum alapvető 
és lényeges erőforrás a belső piac hatékony 
működése szempontjából; egyetért azzal, 
hogy a digitális frekvenciatöbblet 
egyedülálló lehetőség arra, hogy a 
műsorszolgáltatók elegendő frekvenciát
nyissanak meg szolgáltatásaik 
fejlesztéséhez és bővítéséhez, valamint a 
vezeték nélküli kommunikációs 
szolgáltatások iránti gyorsan növekvő 
igény kielégítéséhez, különösen a vidéki 
területeken; hangsúlyozza, hogy piaci 
mechanizmusok alkalmazásával kellene 
megvédeni a fogyasztók érdekeit és
ösztönözni innovatív termékek és 
szolgáltatások igénybe vételét; 

2. hangsúlyozza, hogy a spektrum alapvető 
és lényeges erőforrás a belső piac hatékony 
működése szempontjából; egyetért azzal, 
hogy a digitális frekvenciatöbblet 
egyedülálló lehetőség arra, hogy a 
műsorszolgáltatók frekvenciákat nyissanak 
meg szolgáltatásaik fejlesztéséhez és 
bővítéséhez, valamint egyidejűleg a 
vezeték nélküli kommunikációs 
szolgáltatások iránti gyorsan növekvő 
igény kielégítéséhez, különösen a vidéki 
területeken; hangsúlyozza, hogy mind 
nemzeti, mind európai szinten nagyobb 
beruházásokkal kellene ösztönözni 
innovatív termékek és szolgáltatások 
igénybe vételét; hangsúlyozza, hogy a 
szélessávú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása érdekében tett 
erőfeszítéseket nem szabad kizárólag a 
digitális frekvenciatöbbletre koncentrálni; 

Or. en

Módosítás 4
Heide Rühle, Jacques Toubon

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi a frekvenciakiosztás és 
-üzemeltetés szabályozásában mutatkozó 
nemzeti eltéréseket és megjegyzi, hogy 
ezek az eltérések komolyan akadályozzák
a hatékonyan működő egységes piac 
létrejöttét;

3. tudomásul veszi a frekvenciakiosztás és 
-üzemeltetés szabályozásában mutatkozó 
nemzeti eltéréseket és megjegyzi, hogy 
ezek az eltérések akadályozhatják a 
hatékonyan működő egységes piac 
létrejöttét;

Or. en
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Módosítás 5
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi a frekvenciakiosztás és 
-üzemeltetés szabályozásában mutatkozó 
nemzeti eltéréseket és megjegyzi, hogy 
ezek az eltérések komolyan akadályozzák a 
hatékonyan működő egységes piac 
létrejöttét;

3. tudomásul veszi a frekvenciakiosztás és 
-üzemeltetés szabályozásában mutatkozó 
nemzeti eltéréseket és a fennálló, nemzeti 
szintű egyenlőtlenségeket; megjegyzi, 
hogy ezek az eltérések komolyan 
akadályozzák a hatékonyan működő 
egységes piac létrejöttét;

Or. en

Módosítás 6
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti a tagállamokat, hogy 
készítsenek nemzeti cselekvési terveket a 
felszabadított spektrum, illetve a digitális 
átállás révén létrejövő frekvenciatöbblet 
lehetséges használatát, valamint 
alkalmazását illetően;

Or. en

Módosítás 7
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. elismeri, hogy az EU szintű 



PE405.757v01-00 6/9 AM\719804HU.doc

Külső fordítás

HU

koordináció ösztönözné a fejlődést, 
lendületet adna a digitális gazdaságnak és 
valamennyi polgár számára elérhető és 
egyenlő hozzáférést biztosítana az 
információs társadalomhoz;

Or. en

Módosítás 8
Heide Rühle, Jacques Toubon

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a technikai semlegesség 
fontosságát az innováció és az 
interoperabilitás ösztönzéséhez; 
rugalmasabb és átláthatóbb politikára hív 
fel a közérdek szem előtt tartása 
érdekében;

4. kiemeli a technikai semlegesség 
fontosságát az innováció és az 
interoperabilitás ösztönzéséhez; 
rugalmasabb és átláthatóbb politikára hív 
fel a közérdek szem előtt tartása érdekében, 
amely magában foglalja az egyenletes
területi lefedettséget, a médiapluralitást, a 
kulturális sokszínűséget és az 
interferencia elkerülését;

Or. en

Módosítás 9
Heide Rühle, Jacques Toubon

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a fokozott együttműködést a 
frekvenciagazdálkodási hatóságok között 
annak érdekében, hogy felismerhessék
azokat a területeket, ahol a közös 
frekvenciaelosztás új technológiák és 
szolgáltatások kialakulását teheti 
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lehetővé;

Or. en

Módosítás 10
Heide Rühle, Jacques Toubon

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. egyetért azzal, hogy uniós szintű 
összehangolás szükséges ahhoz, hogy 
biztosítsák a digitális frekvenciatöbblet 
teljes potenciáljának felszabadítását, 
ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a helyi 
társadalmi és piaci szükségletek miatti 
nemzeti szintű eltérések kezelése 
érdekében rugalmasság biztosítása is 
szükséges; egyetért azzal, hogy bármely 
közös spektrumtervezést folyamatosan 
felül kell vizsgálni, hogy a megfelelő 
módosításokat eszközölni lehessen;

6. egyetért azzal, hogy uniós szintű 
összehangolás szükséges ahhoz, hogy 
biztosítsák a digitális frekvenciatöbblet 
teljes potenciáljának felszabadítását, 
ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a helyi 
társadalmi és piaci szükségletek miatti 
nemzeti szabályozási jogkörök kezelése 
érdekében rugalmasság biztosítása is 
szükséges; egyetért azzal, hogy 
amennyiben EU szintű spektrumtervezés 
szükséges, azt demokratikus 
legitimációval rendelkező intézményeknek 
folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy a 
megfelelő módosításokat eszközölni 
lehessen;

Or. en

Módosítás 11
Toine Manders

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. egyetért azzal, hogy uniós szintű 
összehangolás szükséges ahhoz, hogy 
biztosítsák a digitális frekvenciatöbblet 
teljes potenciáljának felszabadítását, 
ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a helyi 
társadalmi és piaci szükségletek miatti 

egyetért azzal, hogy uniós szintű 
összehangolás szükséges ahhoz, hogy 
biztosítsák a digitális frekvenciatöbblet 
teljes potenciáljának felszabadítását, 
ugyanakkor azt is kiemeli, hogy a helyi 
társadalmi és piaci szükségletek miatti 
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nemzeti szintű eltérések kezelése 
érdekében rugalmasság biztosítása is 
szükséges; egyetért azzal, hogy bármely 
közös spektrumtervezést folyamatosan 
felül kell vizsgálni, hogy a megfelelő 
módosításokat eszközölni lehessen;

nemzeti szintű eltérések kezelése 
érdekében rugalmasság biztosítása is 
szükséges; egyetért azzal, hogy bármely 
közös spektrumpolitikát folyamatosan 
felül kell vizsgálni, hogy a megfelelő 
módosításokat eszközölni lehessen;

Or. nl

Módosítás 12
Heide Rühle, Jacques Toubon

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. egyetért a Bizottság javaslatával, hogy 
uniós szintű közös spektrumterv felé kell 
haladni, és hogy a közös sávok megőrzése 
és összehangolása érdekében uniós szinten 
kell előkészíteni a szükséges 
intézkedéseket.

7. egyetért azzal, hogy uniós szinten 
koherensebb spektrumterv felé kell 
haladni, és hogy a határokon átnyúló 
szolgálatások számára egy részsáv 
megőrzése és összehangolása érdekében 
elő kell készíteni a szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 13
Toine Manders

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. egyetért a Bizottság javaslatával, hogy 
uniós szintű közös spektrumterv felé kell 
haladni, és hogy a közös sávok megőrzése 
és összehangolása érdekében uniós szinten 
kell előkészíteni a szükséges 
intézkedéseket.

7. egyetért a Bizottság javaslatával, hogy 
uniós szintű, az egyes páneurópai és 
határokon átnyúló szolgáltatásokra 
vonatkozó közös spektrumterv felé kell 
haladni, és hogy az e szolgáltatások céljait 
szolgáló közös sávok megőrzése és 
összehangolása érdekében uniós szinten 
kell előkészíteni a szükséges 
intézkedéseket.
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Or. nl

Módosítás 14
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
fogyasztói jogok védelmét, valamint azt, 
hogy a fogyasztó legyen a digitális 
frekvenciatöbblet fő haszonélvezője; úgy 
véli, hogy a fogyasztókat a 
Telekommunikációs Fogyasztói Jogok 
Chartája révén kell tájékoztatni jogaikról.

Or. en
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