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az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint 
azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 
2002/20/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))
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Módosítás 24
Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell 
tekinteni. A gazdasági, társadalmi és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb
spektrumgazdálkodás, valamint a 
hatékony spektrumhasználatot gátló 
akadályok fokozatos felszámolása
közérdek.

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és gazdasági értékű 
közjavaknak kell tekinteni, amelyek 
feltétlenül szükségesek néhány közérdekű 
társadalompolitikai célkitűzés 
megvalósításához. A spektrumot tehát a 
közérdek megfelelő figyelembevétele 
mellett, gazdasági, társadalmi és környezeti 
értelemben hatékonyan és takarékosan 
kell kezelni, valamint a hatékony 
spektrumhasználatot gátló akadályokat
fokozatosan fel kell számolni.

Or. en

Indokolás

A spektrumok valóban közjavak, és nem tekinthetők senki magántulajdonának. 
Hatékonyságukat azonban nem szabad és nem lehet pusztán piaci kritériummá egyszerűsíteni.
A hatékony spektrumgazdálkodás érdekében mind a gazdasági, mind a közérdekű értéket
megfelelően és kiegyensúlyozottan figyelembe kell venni.

Módosítás 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell 
tekinteni. A gazdasági, társadalmi és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb 
spektrumgazdálkodás, valamint a hatékony 
spektrumhasználatot gátló akadályok 

(16) A rádiófrekvenciák a tagállamok 
tulajdonát képezik. A rádiófrekvenciákat 
szűkös, jelentős társadalmi és gazdasági
értékű közjavaknak kell tekinteni. A 
társadalmi, kulturális, gazdaság és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb 
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fokozatos felszámolása közérdek. spektrumgazdálkodás, valamint a hatékony 
spektrumhasználatot gátló akadályok 
fokozatos felszámolása közérdek.

Or. en

Indokolás

Kétségtelen, hogy a rádióspektrumok szűkös mennyiségben rendelkezésre álló közjavak. 
Tisztázni kell a tagállamoknak a rádióspektrumokkal kapcsolatos eredeti felelősségét.

Módosítás 26
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az adott frekvenciasávban
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat (a továbbiakban: 
technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elve) – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak kivételes esetekben 
kerüljön sor, azt egyértelműen meg kelljen 
indokolni, és rendszeres időközönként 
felül kelljen vizsgálni.

(20) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló, 
a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási 
táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) Nemzetközi
Rádiószabályzatában meghatározott 
frekvenciasávokban alkalmazandó legjobb 
technológiákat és szolgáltatásokat (a 
továbbiakban: technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elve) – keresztül 
fokozni kell a spektrumgazdálkodás és a 
spektrumhoz jutás rugalmasságát. El kell 
érni, hogy a technológiák és a 
szolgáltatások állami előírására csak akkor
kerüljön sor, ha közérdekű célokról van 
szó.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell a jogi egységességet a keretirányelv 9. cikke (4) bekezdésének első 
albekezdése alapján előirányzott szolgáltatássemlegesség fogalmának meghatározásával.

Módosítás 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az adott frekvenciasávban
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat (a továbbiakban: 
technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elve) – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak kivételes esetekben 
kerüljön sor, azt egyértelműen meg kelljen 
indokolni, és rendszeres időközönként 
felül kelljen vizsgálni.

(20) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló, 
a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási 
táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési 
Unió Nemzetközi Rádiószabályzatában 
meghatározott frekvenciasávokban
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat (a továbbiakban: 
technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elve) – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak akkor kerüljön sor, ha 
közérdekű célokról van szó.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a szolgáltatássemlegesség fogalmának meghatározásával való jogi 
egységességet.
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Módosítás 28
Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az adott frekvenciasávban 
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat (a továbbiakban: 
technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elve) – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak kivételes esetekben
kerüljön sor, azt egyértelműen meg kelljen 
indokolni, és rendszeres időközönként 
felül kelljen vizsgálni.

(20) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az adott frekvenciasávban 
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat (a továbbiakban: 
technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elve) – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak kivételes esetekben
kerüljön sor, ha közérdekű célokról van 
szó.

Or. en

Módosítás 29
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvétől csak 
korlátozott körben legyen mód eltérni, és 
csak akkor, ha azt a káros zavarás 
elkerülésének szükségessége (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igénye (különösen ha a 

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvével 
kapcsolatos korlátozások megfelelőek 
legyenek, és azokat a káros zavarás 
elkerülése szükségességének (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igényének (különösen 
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spektrumhasználatot kizárólag általános 
engedélyek szabályozzák) indokolja, 
illetőleg ha az a szolgáltatássemlegesség 
elve alól tett valamely kivétel 
érvényesítéséhez feltétlenül szükséges.

ha a spektrumhasználatot kizárólag 
általános engedélyek szabályozzák) kell 
indokolnia, illetőleg a közösségi joggal 
összhangban álló közérdekű cél 
teljesítésének.

Or. en

Indokolás

Egységességet biztosít az irányelv szövegével, amely a technológiasemlegesség 
vonatkozásában „korlátozásokat”, nem pedig „kivételeket” említ. A korlátozások nem 
szorítkozhatnak a szolgáltatássemlegesség elve alóli kivételre, hanem összhangban kell 
lenniük a közérdekű célokkal.

Módosítás 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvétől csak 
korlátozott körben legyen mód eltérni, és 
csak akkor, ha azt a káros zavarás 
elkerülésének szükségessége (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igénye (különösen ha a 
spektrumhasználatot kizárólag általános 
engedélyek szabályozzák) indokolja, 
illetőleg ha az a szolgáltatássemlegesség 
elve alól tett valamely kivétel 
érvényesítéséhez feltétlenül szükséges.

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvével 
kapcsolatos korlátozások megfelelőek 
legyenek, és azokat a káros zavarás 
elkerülése szükségességének (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igényének (különösen 
ha a spektrumhasználatot kizárólag 
általános engedélyek szabályozzák) kell 
indokolnia, illetőleg a közösségi joggal 
összhangban álló közérdekű cél 
teljesítésének.

Or. en

Indokolás

Egységességet biztosít az irányelv szövegével, amely a technológiasemlegesség 
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vonatkozásában „korlátozásokat”, nem pedig „kivételeket” említ. A korlátozások nem 
szorítkozhatnak a szolgátatássemlegesség elve alóli kivételre, hanem összhangban kell 
lenniük a közérdekű célokkal.

Módosítás 31
Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21 Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvétől csak 
korlátozott körben legyen mód eltérni, és 
csak akkor, ha azt a káros zavarás 
elkerülésének szükségessége (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igénye (különösen ha a 
spektrumhasználatot kizárólag általános 
engedélyek szabályozzák) indokolja, 
illetőleg ha az a szolgáltatássemlegesség 
elve alól tett valamely kivétel 
érvényesítéséhez feltétlenül szükséges.

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvével
kapcsolatos korlátozások megfelelőek 
legyenek, és azokat a káros zavarás 
elkerülése szükségességének (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igényének (különösen 
ha a spektrumhasználatot kizárólag 
általános engedélyek szabályozzák) kell 
indokolnia, illetőleg ha az a 
szolgáltatássemlegesség elve alól tett 
valamely kivétel érvényesítéséhez 
feltétlenül szükséges.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangot biztosít az irányelv szövegével, amely – a technológiasemlegesség 
vonatkozásában – „korlátozásokat” említ, nem „kivételeket”.
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Módosítás 32
Helga Trüpel

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 
elősegítéshez 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 elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg 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, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Másrészt 
azonban a spektrumhasználatot 
kifejezetten egy konkrét szolgáltatás 
nyújtásához lehet kapcsolni, vagy konkrét 
technológiával kiosztani a szükségesnek 
ítélt körben és az arányosság szem előtt 
tartásával, amennyiben egyértelműen 
meghatározott közérdekű célból, így 
például az életbiztonság fenntartásához, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió elősegítéshez vagy a spektrum 
elégtelen kihasználásának elkerüléséhez 
szükséges. Az említett célok – a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják olyan kulturális és 
médiapolitikai célok, mint 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 
elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kiegészíti az előadó 5. sz. módosítását. A műsorterjesztők egyedi jogokat 
kapnak, akiknek viszont be kell tartaniuk a tartalomszabályozással kapcsolatos 
kötelezettségeket. Ezért lehetővé kell tenni az egyedi engedélyek és a tartalomszabályozás 
közötti kapcsolat biztosítását a tagállamoknak a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a 
médiapluralizmus előmozdítására vonatkozó hatásköre tekintetében.

Módosítás 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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 
elősegítéshez 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 elsőbbséget 

(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. Egyébként 
a spektrum használatát kifejezetten is 
olyan szolgáltatáshoz vagy specifikus 
technológiához lehet kötni, amelyek 
egyértelműen meghatározott közérdekű 
célból, így például az életbiztonság 
fenntartásához, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió elősegítéshez vagy 
a spektrum elégtelen kihasználásának 
elkerüléséhez szükségesek, amennyiben 
ilyen intézkedésekre szükség van és azok 
arányosak. Az említett célok – a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják olyan kultúr- és 
médiapolitikai célok előmozdítását, mint a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint 
a médiapluralizmus. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 



AM\722479HU.doc 11/71 PE405.980v01-00

Külső fordítás

HU

biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg 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.

biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek.

Or. fr

Indokolás

A keretirányelv (5) preambulumbekezdésének megfelelően a közvetítésre, illetve a tartalmakra 
vonatkozó szabályozás egymástól való elválasztása nem akadályozhatja a közöttük fennálló 
kapcsolatok figyelembevételét, különös tekintettel a médiapluralizmus, a kulturális 
sokszínűség és a fogyasztók védelme biztosítására. A tagállamoknak tehát fenn kell tartaniuk 
annak lehetőségét, hogy az egyedi frekvenciahasználati jogok kiutalását meghatározott 
tartalmak szolgáltatására vonatkozó kötelezettségekhez köthessék.

Módosítás 34
Ignasi Guardans Cambó

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 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Másrészt 
azonban a spektrumhasználatot lehet 
kifejezetten egy konkrét szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolni, vagy konkrét 
technológiával kiosztani a szükségesnek 
ítélt körben és az arányosság szem előtt 
tartásával, amennyiben egyértelműen 
meghatározott közérdekű célból, így 
például az életbiztonság fenntartásához, a 
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elősegítéshez 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 elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg 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.

társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió elősegítéshez vagy a spektrum 
elégtelen kihasználásának elkerüléséhez 
szükséges. Az említett célok – a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják olyan kulturális és 
médiapolitikai célok, mint 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 
elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kiegészíti az előadó 5. sz. módosítását. A műsorterjesztők egyedi jogokat 
kapnak, akiknek viszont be kell tartaniuk a tartalomszabályozással kapcsolatos 
kötelezettségeket. Ezért lehetővé kell tenni az egyedi engedélyek és a tartalomszabályozás 
közötti kapcsolat biztosítását a tagállamoknak a kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a 
médiapluralizmus előmozdítására vonatkozó hatásköre tekintetében. 

Módosítás 35
Marielle De Sarnez

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
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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 
elősegítéshez 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 elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg 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.

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 
elősegítéshez 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. E keretben tehát az 
engedély jogosultjának egyedi használati 
engedélyéhez specifikus 
tartalomszolgáltatási kínálatra vonatkozó 
kötelezettségek társíthatók. Az 
életbiztonság védelméhez szükséges kört 
kivéve a kivételek nem eredményezhetik 
bizonyos szolgáltatások kizárólagos 
használatát, hanem oly módon kell 
elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.

Or. fr
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Módosítás 36
Katerina Batzeli

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 
elősegítéshez 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 elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban 
– a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg 
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 
elősegítéshez 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.
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Or. en

Indokolás

A keretirányelv (5) preambulumbekezdése teljes mértékben elismeri, hogy az átvitel 
szabályozásának és a tartalom szabályozásának egymástól való elválasztásának tekintetbe 
kell vennie a köztük meglévő kapcsolatokat. Ezért továbbra is lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok az egyedi használati jogok megadását meghatározott tartalomszolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos kötelezettségekhez kössék.

Módosítás 37
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg. 

(23) A kulturális és médiapolitikai
célkitűzések, például a kulturális és a 
nyelvi sokszínűség, valamint a 
médiapluralizmus előmozdításának 
biztosítása érdekében a rádiófrekvencia-
kiosztás körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga, a
nemzetközileg elfogadott rádiófrekvencia-
tervek és a közösségi jog általános elvei
szabják meg.

Or. en

Indokolás

Jogi egységességet kell biztosítani a keretirányelv 9. cikkének (4) bekezdése alapján javasolt 
módosítás megfogalmazásával kapcsolatban. Ez a módosítás kiegészíti az előadó 6. 
módosítását.
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Módosítás 38
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Mivel a spektrum konkrét 
technológiák és szolgáltatások számára 
történő kiosztása kivételt képezne a 
technológia- és a szolgáltatássemlegesség 
elve alól és korlátozná a szolgáltatás, 
illetőleg az alkalmazott technológia 
megválasztásának szabadságát, a 
kiosztásra irányuló javaslatoknak minden 
esetben átláthatónak kell lenniük, és 
nyilvános konzultációra kell őket 
bocsátani.

törölve

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésének módosítására irányuló javaslattal való jogi egységesség. 

Módosítás 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Mivel a spektrum konkrét 
technológiák és szolgáltatások számára 
történő kiosztása kivételt képezne a 
technológia- és a szolgáltatássemlegesség 
elve alól és korlátozná a szolgáltatás, 
illetőleg az alkalmazott technológia 
megválasztásának szabadságát, a 
kiosztásra irányuló javaslatoknak minden 
esetben átláthatónak kell lenniük, és 
nyilvános konzultációra kell őket 

törölve
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bocsátani.

Or. en

Indokolás

A technológia- és a szolgáltatássemlegesség elve vonatkozásában jogi egységesség. 

Módosítás 40
Ignasi Guardans Cambó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Amennyiben a közösségi 
elektronikus hírközlési és 
spektrumpolitika végrehajtására 
vonatkozóan olyan harmonizációs 
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek 
túllépnek a műszaki végrehajtási 
intézkedéseken, a Bizottság jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Jogalkotási javaslat keretében kell foglalkozni azon harmonizációs intézkedésekkel, amelyek a 
szabályozási keret új, alapvető fontosságú rendelkezésekkel való kiegészítését foglalják 
magukban. Kizárólag a szabályozási keretben meghatározott szabályok közvetlen 
alkalmazását, illetve a nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítést kell komitológiai 
eljárás alá vonni.
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Módosítás 41
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
47a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Amennyiben a közösségi 
elektronikus hírközlési és 
spektrumpolitika végrehajtására 
vonatkozóan olyan harmonizációs 
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek 
túllépnek a műszaki végrehajtási 
intézkedéseken, a Bizottság jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

(Trautmann, 6. módosítás – részben módosított indokolás.) Az 1999/468/EK határozat (7a) 
preambulumbekezdésével és 1. cikkének (2) bekezdésével való jogi egységesség biztosítására 
irányuló módosítás: jogalkotási javaslat keretében kell foglalkozni azon intézkedésekkel, 
amelyek új, alapvető fontosságú tételekkel egészítik ki a szabályozási keretet. Kizárólag a nem 
alapvető fontosságú elemek vonhatók komitológiai eljárás alá. A spektrumok harmonizálása 
nem az irányelv nem alapvető fontosságú elemei közé tartozik.

Módosítás 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Amennyiben a közösségi 
elektronikus hírközlési és 
spektrumpolitika végrehajtására 
vonatkozóan olyan harmonizációs 
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek 
túllépnek a műszaki végrehajtási 
intézkedéseken, a Bizottság jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Az 1999/468/EK határozat (7a) preambulumbekezdésével és 1. cikkének (2) bekezdésével való 
jogi egységesség biztosítását célzó módosítás: jogalkotási javaslat keretében kell foglalkozni 
azon intézkedésekkel, amelyek új, alapvető fontosságú tételekkel egészítik ki a szabályozási 
keretet.

Módosítás 43
Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 történő 

(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 történő 
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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.

kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Tekintettel arra, hogy az 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás rendes határidőkön 
belül történő elvégzése bizonyos kivételes 
esetekben akadályozhatja a végrehajtási 
intézkedések kellő időben történő 
elfogadását, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak gyorsan kell 
cselekednie az említett intézkedések 
időben történő elfogadásának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Rendkívüli és indokolt sürgősségre tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak gyorsan kell cselekednie a komitológiai intézkedések kellő időben történő 
elfogadásának biztosítása érdekében.

Módosítás 44
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(60) A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; 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 felsorolt intézkedések 
általános hatályúak és az irányelvek új, 
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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 történő 
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.

nem alapvető fontosságú elemekkel történő 
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. 
Tekintettel arra, hogy az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás 
rendes határidőn belül történő elvégzése 
bizonyos kivételes esetekben 
akadályozhatja a végrehajtási 
intézkedések kellő időben történő 
elfogadását, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak gyorsan kell 
cselekednie az említett intézkedések 
időben történő elfogadásának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a keretirányelv új 8a. cikkére vonatkozóan javasolt módosításokkal és az 
engedélyezési irányelv 6a. cikke alapján javasolt módosításokkal való jogi egységességet.
Jogalkotási javaslat keretében kell foglalkozni azon harmonizációs intézkedésekkel, amelyek 
új, alapvető fontosságú javaslatokkal egészítik ki a szabályozási keretet. Kizárólag a nem 
alapvető fontosságú elemek vonhatók komitológiai eljárás alá. Rendkívüli és indokolt 
sürgősségre tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak gyorsan kell 
cselekednie a komitológiai intézkedések kellő időben történő elfogadásának biztosítása 
érdekében.
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Módosítás 45
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban 
olyan intézkedéseket kívánnak tenni, 
amelyek jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, illetőleg amennyiben a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban 
korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a 
hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt 
feleknek az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn 
belül történő megtételére.

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban 
olyan intézkedéseket kívánnak tenni, 
amelyek jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, ezek a hatóságok 
lehetőséget adjanak az érdekelt feleknek az 
intézkedéstervezettel kapcsolatos 
észrevételeik ésszerű időn belül történő 
megtételére.

Or. en

Indokolás

Ajánlott, hogy a hatékony spektrumgazdálkodás érdekében a spektrumok gazdasági és 
közérdekű értékét kiegyensúlyozottan vegyék figyelembe. Ezért a spektrumok egy részének 
közérdekű célok teljesítése érdekében történő kijelölése nem jelent korlátozást vagy kivételt a 
szolgáltatássemlegesség elve tekintetében, hanem kiegészíti azt. Ezért nem indokolt további 
konzultációs eljárások előírása.  

Módosítás 46
Katerina Batzeli

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

c) a 16. cikk alkalmazásában, a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 
5. – az (1) bekezdés b) pontja kivételével –
és 9–13. cikkével, valamint a 2002/22/EK 
irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 
17. cikkével összefüggésben kötelezettség 
szolgáltatóra történő kiszabása, módosítása 
vagy visszavonása, 

Or. en

Indokolás

A 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
intézkedések célja a médiapluralizmus és a kulturális sokszínűség fenntartása a digitális 
televíziózás terén, ilyen módon azok egyértelműen tagállami hatáskörbe tartoznak.

Módosítás 47
Guy Bono

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e pont
2002/21/EK 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 
végfelhasználóknak joguk van bármilyen 
(törlés) tartalomhoz való hozzáférésre és 
annak terjesztésére, valamint bármely 
általuk választott (törlés) alkalmazás
és/vagy szolgáltatás használatára, hacsak 
a nemzeti büntető jogszabályok a 
közrendre, a közbiztonságra és a 
közerkölcsre vonatkozó megfontolások 
miatt ezt nem tiltják

Or. fr
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Indokolás

A „jogszerű” melléknév használata a „tartalom” és „szolgáltatás” mellett nem fedi le azokat 
a számítógépes csalásokat, amelyeket a végfelhasználók esetleg elkövethetnek, továbbá 
használatuk zavart okozhat. Ezért pontosítani kell, hogy a nemzeti hatóság gondoskodik arról, 
hogy a rendelkezés által érintett valamennyi tevékenységre mód nyíljék, amennyiben a 
felhasználó nem sérti meg a nemzeti büntető jogszabályokat (különös tekintettel a 
gyermekpornográfiai és fajgyűlölő jellegű tartalmak terjesztésére).

Módosítás48
Katerina Batzeli

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) biztosítják az elektronikus hírközlési 
hálózatokat és szolgáltatásokat biztosító 
vállalatok együttműködését az 
elektronikus távközlési rendszerek és 
szolgáltatások jogszerű tartalmának 
védelmében és előmozdításában.

Or. en

Módosítás 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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) biztosítják az elektronikus hírközlési
hálózatokat és szolgáltatásokat biztosító 
vállalatok együttműködését az 
elektronikus távközlési rendszerek és 
szolgáltatások jogszerű tartalmának 
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védelmében és előmozdításában.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a „A nemzeti szabályozó hatóságok feladatai” című III. fejezetet egészíti ki. 
Arra kötelezi az elektronikus hírközlési hálózatokat és szolgáltatásokat, hogy működjenek 
együtt a szellemi tulajdonjogok jogosultjaival (szerzőkkel, rendezőkkel, előadóművészekkel) a 
szerzői jogi védelem alatt álló művek védelmére és támogatására vonatkozó közös módozatok 
és lehetőségek kidolgozásában. 

Módosítás 50
Guy Bono

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) alkalmazva azt az elvet, amely szerint 
semmilyen, a végfelhasználók jogaira és 
szabadságaira vonatkozó korlátozás nem 
érvényesíthető az igazságügyi hatóság 
előzetes határozata nélkül, kivéve a vis 
maior vagy a hálózatok épségének és 
biztonságának fenntartásával kapcsolatos 
követelmények eseteit.

Or. fr

Indokolás

Bármiféle, a végfelhasználók jogait és szabadságait érintő korlátozásról csak az igazságügyi 
hatóság – a szabadságjogok természetes oltalmazója – határozhat, kivéve a vis maior vagy az 
infrastruktúrák épségének és biztonságának fenntartásával összefüggő kényszerűségek eseteit.
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Módosítás 51
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:

„8a. cikk
A rádióspektrum-politikák 

összehangolása a Közösségen belül
(1) A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a Közösségen 
belüli rádiófrekvencia-használat stratégiai 
tervezése és végleges harmonizációja 
terén. Biztosítják a rádióspektrum-
politikai megközelítések más nemzeti vagy 
uniós politikákkal, pl. a médiapolitikával 
való összhangját.
(2) A tagállamok biztosítják a politikai 
megközelítések összehangolását és adott 
esetben a harmonizált feltételeket a belső 
piac létrehozásához és működéséhez 
szükséges spektrumok rendelkezésre 
állása és hatékony használata 
tekintetében, a rádióspektrum-
használattal kapcsolatos gazdasági, 
politikai, kulturális, egészségügyi és 
társadalmi szempontokkal összhangban.
(3) A tagállamok biztosítják a 
rádiófrekvenciáknak a Közösségen belüli 
kiosztásával, rendelkezésre állásával és 
használatával kapcsolatos információk 
összehangolt és kellő időben történő 
szolgáltatását.
(4) A tagállamok biztosítják a közösségi 
érdekek nemzetközi szervezetekben 
történő hatékony összehangolását, 
amennyiben a rádióspektrum-használat 
kihatással van a közösségi politikákra.
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(5) Létrejön a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó bizottság (a továbbiakban: 
RSPC) annak érdekében, hogy 
hozzájáruljon az (1)–(4) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az 
RSPC tanáccsal látja el az Európai 
Palamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a 
rádióspektrum-politikai kérdésekkel 
kapcsolatban. Az RSPC-t a tagállamok 
rádióspektrum-politikáért és 
médiaszabályozásért felelős nemzeti 
szabályozó hatóságainak egy-egy magas 
rangú képviselője alkotja. A Bizottság 
szavazati joggal nem rendelkező tag.
(6) Az RSPC az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság kérésére vagy 
saját kezdeményezésére minősített 
többséggel véleményeket fogad el. Minden 
egyes tagállam egy szavazattal 
rendelkezik, a Bizottság pedig nem szavaz.
(7) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve az RSPC 
véleményét – háromévente közös politikai 
célokat fogalmaz meg és nem kötelező 
erejű iránymutatásokat ad ki a közösségi 
rádióspektrum-politika fejlesztésére 
vonatkozóan.
(8) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve az RSPC 
véleményét – jogalkotási intézkedéseket 
javasol a (7) bekezdésben meghatározott 
közös politikai célok elérése céljából.
(9) Amikor a közösségi érdekek 
nemzetközi szervezetekben történő 
hatékony összehangolásához szükséges, a 
Bizottság az RSPC egyetértésével 
tárgyalási felhatalmazást javasolhat az 
Európai Parlament és a Tanács számára.
(10) Az RSPC éves tevékenységi jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en
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Indokolás

A rádióspektrumok EU-szintű stratégiai tervezése megköveteli a kötelező erejű nemzetközi 
megállapodások betartását, valamint a rádióspektrumokat illető tagállami hatáskör 
tiszteletben tartását. Az EU-ban a spektrumgazdálkodás csak a politikai megközelítések jobb
koordinációja révén fejlődhet. Az integrált uniós spektrumpolitika elősegítése érdekében egy 
kisebb létszámú bizottság létrehozása javasolt, amelynek a tagállamok hírközlésért és/vagy
médiaszabályozásért felelős nemzeti szabályozó hatóságainak egy-egy képviselőjéből kell 
állnia, ilyen módon figyelembe véve az átvitel szabályozása és a tartalom szabályozása közötti 
kapcsolatokat.

Módosítás 52
Ignasi Guardans Cambó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:

„8a. cikk
A rádióspektrum-politikák 

összehangolása a Közösségen belül
(1) A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a Közösségen 
belüli rádiófrekvencia-használat stratégiai 
tervezése és végleges harmonizációja 
terén. Biztosítják a rádióspektrum-
politikai megközelítések más nemzeti vagy 
uniós politikákkal, pl. a médiapolitikával 
való összhangját.
(2) A tagállamok biztosítják a politikai 
megközelítések összehangolását és adott 
esetben a harmonizált feltételeket a belső 
piac létrehozásához és működéséhez 
szükséges spektrumok rendelkezésre 
állása és hatékony használata 
tekintetében, a rádióspektrum-
használattal kapcsolatos gazdasági, 
politikai, kulturális, egészségügyi és 
társadalmi szempontokkal összhangban.
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(3) A tagállamok biztosítják a 
rádiófrekvenciáknak a Közösségen belüli 
kiosztásával, rendelkezésre állásával és 
használatával kapcsolatos információk 
összehangolt és kellő időben történő 
szolgáltatását.
(4) A tagállamok biztosítják a közösségi 
érdekek nemzetközi szervezetekben 
történő hatékony összehangolását, 
amennyiben a rádióspektrum-használat 
kihatással van a közösségi politikákra.
(5) Létrejön a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó bizottság (a továbbiakban: 
RSPC) annak érdekében, hogy 
hozzájáruljon az (1)–(4) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az 
RSPC tanáccsal látja el az Európai 
Palamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a 
rádióspektrum-politikai kérdésekkel 
kapcsolatban. Az RSPC-t a tagállamok 
rádióspektrum-politikáért és 
médiaszabályozásért felelős nemzeti 
szabályozó hatóságainak egy-egy magas 
rangú képviselője alkotja. A Bizottság 
szavazati joggal nem rendelkező tag.
(6) Az RSPC az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság kérésére vagy 
saját kezdeményezésére minősített 
többséggel véleményeket fogad el. Minden 
egyes tagállam egy szavazattal 
rendelkezik, a Bizottság pedig nem szavaz.
(7) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve az RSPC 
véleményét – háromévente közös politikai 
célokat fogalmaz meg és nem kötelező 
erejű iránymutatásokat ad ki a közösségi 
rádióspektrum-politika fejlesztésére 
vonatkozóan.
(8) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve az RSPC 
véleményét – jogalkotási intézkedéseket 
javasol a (7) bekezdésben meghatározott 
közös politikai célok elérése céljából.
(9) Amikor a közösségi érdekek 
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nemzetközi szervezetekben történő 
hatékony összehangolásához szükséges, a 
Bizottság az RSPC egyetértésével 
tárgyalási felhatalmazást javasolhat az 
Európai Parlament és a Tanács számára.
(10) Az RSPC éves tevékenységi jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en

Justification

An effective policy framework is needed to ensure the cooperation of Member States with 
each other and the Commission with regard to the strategic planning of radio spectrum in the 
Community. Only through a better coordination of policy approaches will spectrum 
management in the EU advance. This also calls for a more coordinated participation of EU 
Member States in international fora. A new streamlined Committee, the RSPC, built upon the 
Radio Spectrum Committee and the Radio Spectrum Policy Group, and including members 
from each national authority reponding for media regulation, is proposed to assist in the 
development of an integral EU spectrum policy.

Módosítás 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:

„8a. cikk
A rádióspektrum-politikák 

összehangolása a Közösségen belül
(1) A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a Közösségen 
belüli rádiófrekvencia-használat stratégiai 
tervezése és végleges harmonizációja 
terén. Biztosítják a rádióspektrum-
politikai megközelítések más nemzeti vagy 
uniós politikákkal, pl. a médiapolitikával 
való összhangját.
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(2) A tagállamok biztosítják a politikai 
megközelítések összehangolását és adott 
esetben a harmonizált feltételeket a belső 
piac létrehozásához és működéséhez 
szükséges spektrumok rendelkezésre 
állása és hatékony használata 
tekintetében, a rádióspektrum-
használattal kapcsolatos gazdasági, 
politikai, kulturális, egészségügyi és 
társadalmi szempontokkal összhangban.
(3) A tagállamok biztosítják a 
rádiófrekvenciáknak a Közösségen belüli 
kiosztásával, rendelkezésre állásával és 
használatával kapcsolatos információk 
összehangolt és kellő időben történő 
szolgáltatását.
(4) A tagállamok biztosítják a közösségi 
érdekek nemzetközi szervezetekben 
történő hatékony összehangolását, 
amennyiben a rádióspektrum-használat 
kihatással van a közösségi politikákra.
(5) Létrejön a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó bizottság (a továbbiakban: 
RSPC) annak érdekében, hogy 
hozzájáruljon az (1)–(4) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az 
RSPC tanáccsal látja el az Európai 
Palamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a 
rádióspektrum-politikai kérdésekkel 
kapcsolatban. Az RSPC-t a tagállamok 
rádióspektrum-politikáért és 
médiaszabályozásért felelős nemzeti 
szabályozó hatóságainak egy-egy magas 
rangú képviselője alkotja. A Bizottság 
szavazati joggal nem rendelkező tag.
(6) Az RSPC az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság kérésére vagy 
saját kezdeményezésére minősített 
többséggel véleményeket fogad el. Minden 
egyes tagállam egy szavazattal 
rendelkezik, a Bizottság pedig nem szavaz.
(7) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve az RSPC 
véleményét – háromévente közös politikai 
célokat fogalmaz meg és nem kötelező 
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erejű iránymutatásokat ad ki a közösségi 
rádióspektrum-politika fejlesztésére 
vonatkozóan.
(8) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve az RSPC 
véleményét – jogalkotási intézkedéseket 
javasol a (7) bekezdésben meghatározott 
közös politikai célok elérése céljából.
(9) Amikor a közösségi érdekek 
nemzetközi szervezetekben történő 
hatékony összehangolásához szükséges, a 
Bizottság az RSPC egyetértésével 
tárgyalási felhatalmazást javasolhat az 
Európai Parlament és a Tanács számára.
(10) Az RSPC éves tevékenységi jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en

Indokolás

Az integrált uniós spektrumpolitika elősegítése érdekében egy új bizottság létrehozása 
javasolt, amelynek a tagállamok hírközlésért és/vagy médiaszabályozásért felelős nemzeti 
szabályozó hatóságainak egy-egy képviselőjéből kell állnia, ilyen módon figyelembe véve az 
átvitel szabályozása és a tartalom szabályozása közötti kapcsolatokat.

Módosítás 54
Helga Trüpel

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

(1) Tekintettel arra, hogy a 
rádióferekvenciák fontos társadalmi, 
kulturális és gazdasági értéket képviselő 
közjavak, a tagállamok a 8. cikkel 
összhangban biztosítják területükön az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
vonatkozásában a rádiófrekvenciákkal 
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átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék.

történő hatékony gazdálkodást. Biztosítják, 
hogy a rádiófrekvenciák kiosztását és 
kijelölését a nemzeti szabályozó hatóságok 
tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes és arányos kritériumok alapján 
végezzék.

Or. en

Indokolás

Kétségtelen, hogy a rádióspektrumok szűkös közjavak. A hatékony spektrumgazdálkodás 
érdekében mind a gazdasági, mind a közszolgálati értéket megfelelően és kiegyensúlyozottan 
figyelembe kell venni.

Módosítás 55
Katerina Batzeli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban 
egy adott korlátozás betartásához.

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban 
egy adott korlátozás betartásához, beleértve 
a kulturális és médiapolitikai célok 
előmozdítására irányuló korlátozásokat is.

Or. en

Indokolás

A kulturális és médiapolitikai célokat kifejezetten meg kell említeni, mivel az egyik 
legfontosabb érvet jelentik a tagállamok számára a szolgáltatás- és tecnológiasemlegesség 
elvével kapcsolatos korlátozások bevezetése tekintetében.
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Módosítás 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban
egy adott korlátozás betartásához.

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban 
valamely közérdekű cél elérésének
betartásához.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a 9. cikk (4) bekezdésével való összhangot.

Módosítás 57
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban 
egy adott korlátozás betartásához.

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban 
valamely közérdekű cél elérésének
betartásához.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a keretirányelv 9. cikkének (4) bekezdésével kapcsolatban javasolt 
módosítások szóhasználatával való összhangot.
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Módosítás 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló, 
a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási 
táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) Nemzetközi 
Rádiószabályzatában meghatározott
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes intézkedéseket
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatásemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen. A szolgáltatásemlegesség jogilag 
helyes meghatározása eredményeképpen az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata keretében 
hozott intézkedések annak biztosítására szolgálnak, hogy a közérdekű célok az említett elvnek
ne a korlátozását, hanem a következményét jelentsék.

Módosítás 59
Katerina Batzeli

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

(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.

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló, 
a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási 
táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) Nemzetközi 
Rádiószabályzatában meghatározott
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

Or. en

Indokolás

A rádiófrekvencia-sávok kiosztása tekintetében továbbra is a nemzeti rádiófrekvencia-
kiosztási táblázatok tekintendők a legfőbb eszköznek. Ezenfelül fontos tisztázni, hogy a 
semlegesség elvének összhangban kell maradnia az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatával, 
amely a legfőbb védelmet biztosítja a zavarással szemben. 

Módosítás 60
Ignasi Guardans Cambó

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

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló, 
a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási 
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hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) Nemzetközi 
Rádiószabályzatában meghatározott
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatásemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen.

Módosítás 61
Helga Trüpel

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

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló, 
a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási 
táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) Nemzetközi 
Rádiószabályzatában meghatározott 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes intézkedéseket
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára vonatkozóan.
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Or. en

Indokolás

A szolgáltatásemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen. A szolgáltatásemlegesség jogilag 
helyes meghatározása eredményeképpen az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata keretében 
hozott intézkedések annak biztosítására szolgálnak, hogy a közérdekű célok az említett elvnek 
ne a korlátozását, hanem a következményét jelentsék. Az átláthatóság miatt a nemzeti jogban 
minden közérdekű célt a közösségi joggal összhangban kell meghatározni. 

Módosítás 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező 
korlátozást csak a következő 
megfontolások valamelyike indokolhatja: 
a) 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 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása. 

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező 
intézkedést csak a következő 
megfontolások valamelyike indokolhatja: 
a) a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban meghatározott közérdekű 
célok, például az életbiztonság, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a kulturális 
és médiapolitikai célok, úgy mint a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása. 

Or. en

Indokolás

A szolgáltatásemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen. A szolgáltatásemlegesség jogilag 
helyes meghatározása eredményeképpen az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata keretében 
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hozott intézkedések annak biztosítására szolgálnak, hogy a közérdekű célok az említett elvnek 
ne a korlátozását, hanem a következményét jelentsék.

Módosítás 63
Ignasi Guardans Cambó

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

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a) 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 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása. 

Az egy bizonyos elektronikus hírközlési
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja: a) a közösségi joggal 
összhangban a nemzeti jogban 
meghatározott közérdekű célok, például az 
életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a 
kulturális és médiapolitikai célok, úgy 
mint a kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
illetőleg a médiapluralizmus előmozdítása. 

Or. en

Indokolás

Meg kell engedni, hogy az egyes tagállamok a szubszidiaritás elve alapján értelmezzék a 
közérdekű célokat. Másrészt pusztán „a kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg a 
médiapluralizmus előmozdítására” való hivatkozás túl szűk körű, mivel nem foglal magában 
minden, az audiovizuális médiapolitikák által kitűzött közérdekű célt.

Módosítás 64
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés– 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező 
korlátozást csak a következő 
megfontolások valamelyike indokolhatja: 
a) 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 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező 
intézkedést csak a következő 
megfontolások valamelyike indokolhatja: 
a) a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban meghatározott közérdekű 
célok, például az életbiztonság, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a kulturális 
és médiapolitikai célok, úgy mint a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatásemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen. A szolgáltatásemlegesség jogilag 
helyes meghatározása eredményeképpen az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata keretében 
hozott intézkedések annak biztosítására szolgálnak, hogy a közérdekű célok az említett elvnek 
ne a korlátozását, hanem a következményét jelentsék. Az átláthatóság miatt a nemzeti jogban 
minden közérdekű célt a közösségi joggal összhangban kell meghatározni. 

Módosítás 65
Gyula Hegyi

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

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 

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 
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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 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése, az 
oktatás; b) a közösségi joggal összhangban 
a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy az oktatás fontos szerepet tölt be a társadalomban, meg kell említeni a 
szolgáltatássemlegességel kapcsolatban előírt arányos és megkülönböztetésmentes 
korlátozásokat indokoló célok között.

Módosítás 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 intézkedés, amely egy adott sávban 
más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, 
ha azt életbiztonság védelmét szolgáló 
szolgáltatás vagy a káros zavarás 
elkerülése iránti igény indokolja.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatásemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen. A szolgáltatásemlegesség jogilag 
helyes meghatározása eredményeképpen az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata keretében 
hozott intézkedések annak biztosítására szolgálnak, hogy a közérdekű célok az említett elvnek 
ne a korlátozását, hanem a következményét jelentsék.



PE405.980v01-00 42/71 AM\722479HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 67
Helga Trüpel

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 intézkedés, amely egy adott sávban 
más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, 
ha azt életbiztonság védelmét szolgáló 
szolgáltatás vagy a káros zavarás 
elkerülése iránti igény indokolja.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatásemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen. A szolgáltatásemlegesség jogilag 
helyes meghatározása eredményeképpen az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata keretében 
hozott intézkedések annak biztosítására szolgálnak, hogy a közérdekű célok az említett elvnek 
ne a korlátozását, hanem a következményét jelentsék. Az átláthatóság miatt a nemzeti jogban 
minden közérdekű célt a közösségi joggal összhangban kell meghatározni. 

Módosítás 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben 
előírt közérdekű célok szükségességét.

Or. en
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Módosítás 69
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Tagállami hatáskör az olyan 
kulturális és médiapolitikai célok, mint a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos intézkedések 
körének, jellegének és időtartamának 
meghatározása, a tagállam nemzeti 
jogának megfelelően.

Or. en

Indokolás

Guardans 16. módosítása: a „korlátozások” szó helyett az „intézkedések” szó használata, a 
keretirányelv 8. cikkének (4) bekezdésével kapcsolatban javasolt módosítások 
szóhasználatával való egységesség biztosítása érdekében.

Módosítás 70
Katerina Batzeli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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) 

(2) A nemzeti kultúr- és médiapolitika 
keretében meghatározott közérdekű cél 
eléréséhez biztosított korlátozások 
mentesülnek az e cikkben foglalt 
újraértékelési eljárás alól.
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bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

Or. en

Indokolás

Az audiovizuális ágazat közérdekű céljai sajátosságainak – amelyek indokolják, hogy a 
tagállamok legyenek illetékesek a semlegesség elvével kapcsolatos korlátozások hatókörének, 
jellegének és időtartamának meghatározása tekintetében – azt is indokolniuk kell, hogy a 
konkrét újraértékelési eljárást a tagállamok határozzák meg.

Módosítás 71
Ignasi Guardans Cambó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 rádió- és televízióműsor-
terjesztő szolgáltatások nyújtását
újraértékelés, a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges részére
vonatkozó használati jog a lejáratáig 
változatlan marad. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a szükségtelenné válik, ezen 
irányelv 9. cikkének (3) és (4) 
bekezdésével, valamint a 2002/20/EK 
irányelv (az engedélyezési irányelv) 7. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban új 
kijelölési eljárásnak kell alávetni.
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Or. en

Indokolás

A műsorterjesztőknek képesnek kell lenniük arra, hogy folytassák a műsorszóró szolgáltatások 
nyújtását, sőt továbbfejlesszék azokat (azaz HDTV) a digitális átállás után. A digitális többlet 
azon részét, amelyet nem használnak műsorszórásra, az új szabályok szerint más célokra kell 
újra kijelölni.

Módosítás 72
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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, a 
rádiófrekvenciáknak a közérdekű cél 
eléréséhez kiosztott részére vonatkozó 
használati jog a lejáratáig változatlan 
marad. A rádiófrekvenciák azon részét, 
amely a közérdekű cél eléréséhez a 
szükségtelenné válhat, ezen irányelv 9. 
cikkének (3) és (4) bekezdésével, valamint 
az engedélyezési irányelv 7. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban új kijelölési 
eljárásnak kell alávetni.

Or. en

Indokolás

(Trautmann, 29. módosítás – a rendelkezés rádióműsor-terjesztő szolgáltatásokra történő 
kiterjesztésével részben módosítva). A rádió- és televízióműsor-terjesztőknek képesnek kell 
lenniük arra, hogy folytassák szolgáltatásaik nyújtását, sőt továbbfejlesszék azokat a digitális 
átállás után. 
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Módosítás 73
Marielle De Sarnez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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) Ez a cikk csak akkor alkalmazható, ha 
a tagállamok által bevezetett korlátozások 
kultúrpolitikai, a nyelvi sokszínűségre 
vagy a médiapluralizmusra vonatkozó 
célkitűzések elérését célozzák.

Or. fr

Módosítás 74
Ignasi Guardans Cambó

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

(1) 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 

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

illetve haszonbérbe adhassak más 
vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-
használati jogokat, feltéve, hogy az 
átruházás, illetve a haszonbérbe adás 
összhangban van a nemzeti eljárásokkal, 
és nem jár az adott rádiófrekvencia-
sávban nyújtott szolgáltatás 
megváltoztatásával.

Or. en

Indokolás

A spektrumkereskedelem nem vezethet spekulációhoz vagy meghatározott rádiófrekvencia-
sávokban nyújtott szolgáltatás költségének kiterheléséhez, különösen, ha az valamely 
közérdekű cél elérésének biztosítására vonatkozó korlátozás alapján vált hozzáférhetővé.

Módosítás 75
Katerina Batzeli

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

(1) 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.

(1) 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 
átruházás, illetve a haszonbérbe adás 
összhangban van a nemzeti eljárásokkal, 
és nem jár az adott rádiófrekvencia-
sávban nyújtott szolgáltatás 
megváltoztatásával.

Or. en
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Indokolás

Mivel a spektrumgazdálkodás nemzeti hatáskörben marad, a nemzeti eljárásokat és 
előírásokat teljesmértékben figyelembe kell venni.

Módosítás 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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) Ez a cikk csak akkor alkalmazható, ha 
a tagállamok által bevezetett korlátozások 
olyan kultúrpolitikai vagy médiapolitikai 
célkitűzések előmozdítását célozzák, mint 
a kulturális és nyelvi sokszínűség vagy a 
médiapluralizmus.

Or. fr

Indokolás

Mivel a kultúr- és médiapolitikai célkitűzések előmozdítását célzó technológiai semlegesség 
elvére és szolgáltatási elvre vonatkozó korlátozások hatókörét, természetét és időtartamát a 
tagállamok határozzák meg, a 9a. cikkben előirányzott felülvizsgálati eljárás ezekben az 
esetekben nem alkalmazható. Ezenkívül a Bizottság szövegének (2) bekezdése összekever két 
különböző dolgot: az egyik a korlátozások felülvizsgálata, a másik a használati jogok mint 
olyanok felülvizsgálata, mivel az utóbbi az engedélyezési irányelv 5. cikke (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozik.
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Módosítás 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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, valamint ezen irányelv 8a. 
cikkének sérelme nélkül, az e cikkben 
felsorolt elvek megvalósítása tekintetében 
a Bizottság megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el: 

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az új 8a. cikkel, valamint a szolgáltatás- és technológiamentességnek az ezen 
irányelv 9. cikkében szereplő fogalommeghatározásával való jogi egységességet. Ezenkívül 
biztosítani kell a rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi 
egységességet, különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal 
foglalkozó cikk alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a 
rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) bekezdésével). 

Módosítás 78
Helga Trüpel

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

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, valamint ezen irányelv 8a. 
cikkének sérelme nélkül, az e cikkben 
felsorolt elvek megvalósítása tekintetében 
a Bizottság megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el: 
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Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az új 8a. cikkel, valamint a szolgáltatás- és technológiamentességnek az ezen 
irányelv 9. cikkében szereplő fogalommeghatározásával való jogi egységességet. 

Módosítás 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a rádiófrekvenciáknak a 9. cikkel 
összhangban lévő rendelkezésre állásával 
és hatékony használatával kapcsolatos 
szabályok harmonizálására;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az új 8a. cikkel, valamint a szolgáltatás- és technológiamentességnek az ezen 
irányelv 9. cikkében szereplő fogalommeghatározásával való jogi egységességet. Ezenkívül 
biztosítani kell a rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi 
egységességet, különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal 
foglalkozó cikk alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a 
rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) bekezdésével). 

Módosítás 80
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a rádiófrekvenciáknak a 9. cikkel 
összhangban lévő rendelkezésre állásával 
és hatékony használatával kapcsolatos 
szabályok harmonizálására;

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (új) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Módosítás 81
Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a rádiófrekvenciák kiosztásával, 
rendelkezésre állásával és használatával 
kapcsolatos, összehangolt és kellő időben 
történő információszolgáltatás 
biztosítására;

Or. en

Indokolás

Az egységesség és a koherencia megvalósításához fontos, hogy a spektrumgazdálkodás terén 
minden harmonizációs intézkedés egy helyen csoportosuljon, nem pedig két külön jogi 
keretben (a keretirányelvben és a rádióspektrum-határozatban) legyen megtalálható.
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Módosítás 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a rádiófrekvenciák kiosztásával, 
rendelkezésre állásával és használatával 
kapcsolatos, összehangolt és kellő időben 
történő információszolgáltatás 
biztosítására;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az új 8a. cikkel, valamint a szolgáltatás- és technológiamentességnek az ezen 
irányelv 9. cikkében szereplő fogalommeghatározásával való jogi egységességet. Ezenkívül 
biztosítani kell a rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi 
egységességet, különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal 
foglalkozó cikk alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a 
rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) bekezdésével). 

Módosítás 83
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -aa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a rádiófrekvenciák kiosztásával, 
rendelkezésre állásával és használatával 
kapcsolatos, összehangolt és kellő időben 
történő információszolgáltatás 
biztosítására;
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Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (új) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Módosítás 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 műsorterjesztő 
szolgáltatások céljára tervezett 
rádiófrekvenciákat;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az új 8a. cikkel, valamint a szolgáltatás- és technológiamentességnek az ezen 
irányelv 9. cikkében szereplő fogalommeghatározásával való jogi egységességet. Ezenkívül 
biztosítani kell a rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi 
egységességet, különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal 
foglalkozó cikk alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a 
rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) bekezdésével). 
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Módosítás 85
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 műsorterjesztő 
szolgáltatások céljára tervezett 
rádiófrekvenciákat;

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (új) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Módosítás 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

Ezek a végrehajtási intézkedések nem 
érintik a közösségi vagy nemzeti szinten a 
közösségi joggal összhangban a 
közérdekű célok elérése érdekében,
különösen a tartalomszabályozással és az 
audiovizuális politikával kapcsolatban 
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meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására.

hozott intézkedéseket. 

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az új 8a. cikkel, valamint a szolgáltatás- és technológiamentességnek az ezen 
irányelv 9. cikkében szereplő fogalommeghatározásával való jogi egységességet. Ezenkívül 
biztosítani kell a rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi 
egységességet, különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal 
foglalkozó cikk alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a 
rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) bekezdésével). 

Módosítás 87
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
érintik a közösségi vagy nemzeti szinten a 
közösségi joggal összhangban a 
közérdekű célok elérése érdekében,
különösen a tartalomszabályozással és az 
audiovizuális politikával kapcsolatban 
hozott intézkedéseket. 

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az új 8a. cikkel, valamint a szolgáltatás- és technológiamentességnek az ezen 
irányelv 9. cikkében szereplő fogalommeghatározásával való jogi egységességet. Ezenkívül 
biztosítani kell a rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi 
egységességet, különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal 
foglalkozó cikk alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a 
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rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) bekezdésével). 

Módosítás 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK 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. E 
bekezdés a)–c) pontja rendelkezéseinek 
végrehajtásában az RSPC segítséget 
nyújthat a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell az új 8a. cikkel, valamint a szolgáltatás- és technológiamentességnek az ezen 
irányelv 9. cikkében szereplő fogalommeghatározásával való jogi egységességet. Ezenkívül 
biztosítani kell a rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi 
egységességet, különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal 
foglalkozó cikk alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a 
rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) bekezdésével). 

Módosítás 89
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 2 bekezdés
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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. E 
bekezdés a)–c) pontja rendelkezéseinek 
végrehajtásában az RSPC segítséget 
nyújthat a Bizottságnak.

Or. en

Justification

Legal consistency should be ensured with Article 8a (új) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Módosítás 90
Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

–a) az I. mellékletben meghatározott 
eljárásnak megfelelően a 
rádiófrekvenciák rendelkezésre állásával 
és hatékony használatával kapcsolatos 
szabályok harmonizálására;
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Or. en

Indokolás

Az egységesség és a koherencia megvalósításához fontos, hogy a spektrumgazdálkodás terén 
minden harmonizációs intézkedés egy helyen csoportosuljon, ne pedig két külön jogi keretben 
(a keretirányelvben és a rádióspektrum-határozatban) legyen megtalálható. 

Módosítás 91
Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 92
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 93
Katerina Batzeli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 
objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 
objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni.

Az említett eljárások nem alkalmazhatók e 
cikk (1) bekezdésének b) pontjára.

Or. en
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Indokolás

A 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
intézkedések célja a médiapluralizmus és a kulturális sokszínűség fenntartása a digitális 
televíziózás terén, ilyen módon egyértelműen tagállami hatáskörbe tartoznak.

Módosítás 94
Ignasi Guardans Cambó

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

(1) 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:

(1) A tagállamok általános felhatalmazás 
alapján teszik lehetővé a rádiófrekvenciák 
használatát. A tagállamok egyedi 
használati jogokat biztosíthatnak a 
következők érdekében:

Or. en

Indokolás

Jóllehet az általános engedélyek hosszú távon használható megoldást jelenthetnek, ha a 
zavarással kapcsolatos problémák megelőzésére irányuló technológia fejlődik, a 
spektrumkijelölés vonatkozásában továbbra is az egyedi engedélyek megadását kell a 
szokásos eljárásnak tekinteni.

Módosítás 95
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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:

(1) A tagállamok általános felhatalmazás 
alapján teszik lehetővé a rádiófrekvenciák 
használatát. A tagállamok egyedi 
használati jogokat biztosíthatnak a 
következők érdekében:

Or. en

Indokolás

(Trautmann, 72. módosítás, módosított indokolás). Jóllehet az általános engedélyek hosszú 
távon használható megoldást jelenthetnek, ha a zavarással kapcsolatos problémák 
megelőzésére irányuló technológia fejlődik, a spektrumkijelölés vonatkozásában továbbra is 
az egyedi engedélyek megadását kell a szokásos eljárásnak tekinteni. A Bizottság 
gyakorlatilag megerősíti ezt a megközelítést, pl. a digitális frekvenciatöbbletről szóló 
közleményében, amelyben a konkrét szolgáltatásoknak egyedi engedélyek révén történő, 
konkrét spektrum-(al)sávokra való kiosztását javasolja.

Módosítás 96
Helga Trüpel

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

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
meghatározott különös kritériumok és 
eljárások sérelme nélkül – objektív, 
átlátható, megkülönböztetésmentes és 
arányos eljárások révén, rádiófrekvenciák 
esetében a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 9. cikkében foglalt 
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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 szempontjából alapvetően 
fontos.

rendelkezésekkel összhangban kell 
megadni.

Or. en

Indokolás

A javaslat összhangban van a jelenleg hatályos irányelvvel, amely működőképesnek és 
hatékonynak bizonyult. 

Módosítás 97
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések sérelme nélkül 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el: 

(1) A Bizottság az 5. cikk (1) és (2) 
bekezdésében, valamint a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 8. és 9. cikkében
foglalt rendelkezések sérelme nélkül 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

Or. en
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Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti valamennyi végrehajtási intézkedést az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A sürgősségi eljárás 
alkalmazása nem indokolt az említett intézkedések elfogadása tekintetében.

Módosítás 98
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól 
vagy egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogoktól függ;

a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól 
függ;

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti valamennyi végrehajtási intézkedést az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A sürgősségi eljárás 
alkalmazása nem indokolt az említett intézkedések elfogadása tekintetében.

Módosítás 99
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EC 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
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Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti valamennyi végrehajtási intézkedést az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A sürgősségi eljárás 
alkalmazása nem indokolt az említett intézkedések elfogadása tekintetében.

Módosítás 100
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
tekintetében a II. mellékletben 
meghatározott feltételek harmonizálása 
céljából;

törölve

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti valamennyi végrehajtási intézkedést az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A sürgősségi eljárás 
alkalmazása nem indokolt az említett intézkedések elfogadása tekintetében.

Módosítás 101
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felhatalmazások vagy a használati 
jogok módosítása vagy visszavonása 
céljából, valamint a d) ponttal kapcsolatos 

törölve
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eljárások megállapítása céljából;

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti valamennyi végrehajtási intézkedést az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A sürgősségi eljárás 
alkalmazása nem indokolt az említett intézkedések elfogadása tekintetében.

Módosítás 102
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az azon vállalkozások kiválasztására 
szolgáló eljárások megállapítása céljából, 
amelyek számára a nemzeti hatóságok –
az adott esetnek megfelelően a 6b. cikk 
rendelkezéseivel összhangban – egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat adnak. 

törölve

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti valamennyi végrehajtási intézkedést az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A sürgősségi eljárás 
alkalmazása nem indokolt az említett intézkedések elfogadása tekintetében.

Módosítás 103
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–d) és az f) pontban felsorolt 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk 
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14a. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

A fentebb felsorolt intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14a. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti valamennyi végrehajtási intézkedést az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A sürgősségi eljárás 
alkalmazása nem indokolt az említett intézkedések elfogadása tekintetében.

Módosítás 104
Ignasi Guardans Cambó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
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.

törölve

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 
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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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 105
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
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.

törölve

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 
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által a rádiófrekvencia- és/vagy 
számhasználatért fizetendő díjakat. A 
kiválasztási eljárásnak nyíltnak, 
átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek 
és objektívnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

(Trautmann, 82. módosítás és a 2008. április 24-i elnökségi kompromisszumos javaslat). A 
jogok kiadására EU-szerte alkalmazott kiválasztási eljárásoknak meghatározott jogalkotási 
javaslatok, nem pedig a komitológia tárgyát kell képezniük.

Módosítás 106
Ignasi Guardans Cambó

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogok kiadásáraEU-szerte alkalmazott kiválasztási eljárásoknak meghatározott jogalkotási 
javaslatok, nem pedig a komitológia tárgyát kell képezniük.
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Módosítás 107
Helga Trüpel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en

Indokolás

(Trautmann, 82. módosítás és a 2008. április 24-i elnökségi kompromisszumos javaslat). A 
jogok kiadásáraEU-szerte alkalmazott kiválasztási eljárásoknak meghatározott jogalkotási 
javaslatok, nem pedig a komitológia tárgyát kell képezniük.

Módosítás 108
Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 11 pont
2002/20/EK irányelv
14 a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Erre a bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 
7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. 
cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Or. en

Indokolás

Az engedélyezési irányelv alapján elfogadott komitológiai intézkedésfajta nem indokolja a 
sürgősség alkalmazását.

Módosítás 109
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 11 pont
2002/20/EK irányelv
14 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Erre a bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 
7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. 
cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Or. en

Indokolás

(Trautmann, 85. módosítás). Az engedélyezési irányelv alapján elfogadott komitológiai 
intézkedésfajta nem indokolja a sürgősség alkalmazását. 
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Módosítás 110
Helga Trüpel

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 3 cikk – 15 pont
 2002/20/EK irányelv
 II. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. Az irányelv kiegészül egy új II. 
melléklettel, amelynek szövegét ezen 
irányelv melléklete állapítja meg.

törölve

Or. en

Indokolás

Az április 24-i tanácsi dokumentumnak megfelelő törlés.
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