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Módosítás 76
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Létrejön az Európai Távközlési 
Szabályozó Testület (BERT) mint az e 
rendeletben rögzített felelősségi körrel bíró 
Hatóság.

Or. en

Indokolás

Fölösleges létrehozni egy piaci hatóságot, ehelyett inkább az uniós jog alapján 
megszilárdított tanácsadó testületre van szükség. Az EB nagytanácsa által a C-217/04. sz. 
Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ügyben 2006. május 2-án hozott ítélet 
rámutat arra, hogy a 95. cikk alkalmazható egy közösségi szerv létrehozásának alapjaként.

Módosítás 77
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak nem kell olyan biztonsági hatáskört tulajdonítani, amellyel az ENISA (Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség) már hatékonyan él.
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Módosítás 78
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A piacelemzést leghatékonyabban a nemzeti szabályozó hatóságok tudják elvégezni, ezért 
együtt kellene velük működni.

Módosítás 79
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Amennyiben a Hatóság a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke (7) 
bekezdésével összhangban felkérést kap a 
Bizottságtól egy adott tagállamon belüli 
adott érintett piac elemzésére, piacelemzést 
végez az illetékes nemzeti szabályozó 
hatóságokkal együttműködve. Közösen
véleményt adnak ki, amelyet végül a
Hatóság áttanulmányoz, és ellátják a 
Bizottságot a szükséges információkkal, 
ideértve a nyilvános konzultáció és a 
piacelemzés eredményeit. Ha a Hatóság és 
a nemzeti szabályozó hatóságok úgy
találják, hogy a szóban forgó piacon nem 
hatékony a verseny, véleményük, egy 
nyilvános konzultációt követően, tartalmaz 



AM\722521HU.doc 5/9 PE405.990v01-00

HU

rendelkező szereplőként kellene kijelölni, 
továbbá a megfelelő előírandó 
kötelezettségeket.

egy intézkedéstervezetet is, amelyben
megnevezik azt (azokat) a vállalkozást
(vállalkozásokat), amely(eke)t nézeteik
szerint az adott piacon jelentős piaci erővel 
rendelkező szereplőként kellene kijelölni, 
továbbá a megfelelő előírandó 
kötelezettségeket.

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

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

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

3. A Bizottság kérésére a Hatóság és a
nemzeti szabályozó hatóságok ellátják a
Bizottságot minden, az 1. bekezdésben 
említett feladatok végrehajtása céljából 
rendelkezésére álló információval.

Or. en

Indokolás

A piacelemzést leghatékonyabban a nemzeti szabályozó hatóságok közvetlen bevonásával 
lehet elvégezni. A Hatóságnak át kell vizsgálnia az elemzést és felelősséget kell vállalni 
ajánlásaiért. 

Módosítás 80
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Hatóság kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság, és adott esetben a 
rádióspektrum-politikával foglalkozó 
csoport számára a Hatóság hatáskörébe 
tartozó olyan ügyekkel kapcsolatban,
amelyek összefüggenek a 
rádiófrekvenciáknak elektronikus 
hírközlés céljára a Közösségben való 
használatával. A Hatóság adott esetben 
szorosan együttműködik a rádióspektrum-
politikával foglalkozó csoporttal.
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Or. en

Indokolás

A rádióspektrum-politikával foglalkozó csoportnak meg kell őriznie a spektrummal 
kapcsolatos illetékességét, de adott esetben a Hatóságnak együtt kell működnie, és támogatást 
kell nyújtania a csoport számára.

Módosítás 81
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A Bizottság kérheti, hogy a Hatóság
adjon tanácsot a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó csoport számára a 676/2002/EK 
határozat (rádióspektrum határozat) 6. 
cikkének (3) bekezdésében említett közös 
ágazatpolitikai célok kidolgozását illetően, 
amennyiben ezek az elektronikus 
hírközlési ágazatra vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A rádióspektrum-politikával foglalkozó csoportnak meg kell őriznie a spektrummal 
kapcsolatos illetékességét, de adott esetben a Hatóságnak együtt kell működnie, és támogatást 
kell nyújtania a csoport számára.

Módosítás 82
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság a Közösség elektronikus 
hírközlési politikájára is figyelemmel 

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

ösztönzi az elektronikus hírközlő 
hálózatokkal és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozási 
tevékenységekről és azok fejlesztéséről 
folytatott információcserét mind a 
tagállamok között, mind pedig a 
tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a Bizottság között.

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak nem kell olyan biztonsági hatáskört tulajdonítani, amellyel az ENISA (Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség) már hatékonyan él.

Módosítás 83
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság bevételei a következőkből 
állnak:

1. A Hatóság bevételei a következők:

a) a Hatóság által nyújtott 
szolgáltatásokért a Hatóságnak fizetendő 
díjak;

a) az éves finanszírozás egyharmadát 
közvetlenül közösségi támogatás 
formájában fizetik ki az EK-költségvetés 
megfelelő fejezete alapján, a költségvetési 
hatóság által előírtak szerint, a 2006. 
május 6-i intézményközi megállapodás 47. 
pontjával összhangban;

b) a kérelmezők által a 17. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően fizetett 
használati díjak arányos része;

b) az éves bevétel kétharmada a nemzeti 
szabályozó hatóságok (NSZH-k) közvetlen 
hozzájárulásából származik. A tagállamok 
kötelesek biztosítani, hogy elég pénzügyi 
forrás és humán erőforrás álljon a
nemzeti szabályozó hatóságok 
rendelkezésére a BERT által számukra 
kijelölt feladatok teljesítéséhez, ez utóbbi 
megfelelő finanszírozását is lehetővé téve. 
A tagállamoknak meghatározzák, hogy a
nemzeti szabályozó hatóságoknak melyik 
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költségvetési tételt kell ezután 
használniuk, ahhoz, hogy éves 
költségvetésükből forrásokat biztosítsanak 
a BERT számára. A költségvetéseket 
nyilvánosságra kell hozni.

c) az Európai Közösségek általános 
költségvetésébe felvett közösségi 
támogatás (a Bizottság költségvetésére 
vonatkozó szakasz);
d) a 26. cikk (7) bekezdése szerinti 
bármely hagyaték, adomány vagy 
támogatás;
e) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása.

Or. en

Indokolás

A Hatóságnak nem szabadna díjbeszedési hatáskörrel rendelkeznie. A Bizottságtól való 
érdemleges függetlenség biztosítása érdekében a Hatóságot nagyrészt a tagállamoknak kell 
finanszírozni.

Módosítás 84
Sharon Bowles

Rendeletre irányuló javaslat
55. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság tényleges működése kezdetétől 
számított öt éven belül, és azt követően 
minden ötödik évben a Bizottság általános 
jelentést tesz közzé a Hatóság 
működésének eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, valamint az e rendeletben 
lefektetett eljárásokról. Az értékelés 
kiterjed a Hatóság által elért eredményekre 
és annak munkamódszereire, összevetve 
azokat céljaival, megbízatásával és az e 
rendeletben és a Hatóság éves 
munkaprogramjaiban meghatározott 

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

munkaprogramjaiban meghatározott 
feladataival. Az értékelés figyelembe veszi 
a nemzeti és közösségi szinten érdekelt 
felek álláspontját is. A jelentést és bármely 
azt kísérő javaslatot a Tanács és az Európai 
Parlament elé kell terjeszteni.

Az Európai Parlament, a Bizottság és a 
Tanács az általános jelentések kellő 
figyelembevétele mellett hatévente 
értékelést készít arról, hogy a Hatóság 
elérte-e a szabályozói konvergencia 
érdekében kitűzött céljait, és hogy a piac 
működhet-e szabályozói felülvizsgálata 
nélkül. Ha erről egyetértenek, a Hatóság 
megszüntethető, vagy további hatéves 
megbízást kaphat.

Or. en

Indokolás

A hírközlés a technológia gyorsan fejlődő területe, és jó lenne minden megbízatás során 
egynél több alapos vizsgálatot végezni. Helyénvaló lenne a Hatóság megbízását összekötni a 
teljesítményét értékelő általános jelentésekkel. 
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