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Módosítás 10
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ebben a tekintetben a Bizottság az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
vonatkozó európai uniós keretszabályozás 
felülvizsgálatáról 2006. június 29-én 
elfogadott, a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett közleményében 
bemutatta előzetes megállapításait. Ezen 
előzetes megállapítások alapján a Bizottság 
nyilvános konzultációt szervezett, 
amelyből kiderült, hogy elsősorban az 
elektronikus hírközlés belső piacának 
továbbra is meglévő hiányosságaival kell 
foglalkozni. A konzultáció résztvevői 
megállapították különösen, hogy a 
szabályozás széttagoltsága és a nemzeti 
szabályozó hatóságok tevékenységében 
meglévő következetlenségek nemcsak az 
ágazat versenyképességét veszélyeztetik, 
hanem a fogyasztók oldalán a határokon 
átnyúló versenytől remélhető alapvető 
előnyöket is

(2) Ebben a tekintetben a Bizottság az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
vonatkozó európai uniós keretszabályozás 
felülvizsgálatáról 2006. június 29-én 
elfogadott, a Tanácsnak, az Európai 
Parlamentnek, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett közleményében 
bemutatta előzetes megállapításait. Ezen 
előzetes megállapítások alapján a Bizottság 
nyilvános konzultációt szervezet, amely a 
keretszabályozás jelenlegi modelljének 
továbbvitelét támogatta. A jelenlegi 
keretszabályozás átmeneti jellegű 
technikai módosításokat vezet be annak 
érdekében, hogy a versenyjogra való teljes 
átmenet valósággá váljon, miután a 
keretszabály jellegét tekintve átmeneti 
marad és 2014-ben véget ér, amikorra 
valósággá kell válnia egy teljes mértékben 
versengő hírközlési piacnak. Ennek az 
irányelvnek a rendelkezései 2014. 
december 31-ig alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Bár a jelenlegi keretszabályozás nagyon rövid ideje lett elfogadva, de már bebizonyította, 
hogy jól működik. E felülvizsgálat során el kell végezni bizonyos technikai módosításokat a 
jelenlegi keretszabályozás finombeállítása érdekében. Ezért tanácsos naplemente klauzula 
beiktatása, amely biztosítja a keretszabályozás felülvizsgálatát, hogy szükséges-e a 2014 utáni 
fenntartása, amikorra valósággá kell válnia a teljes mértékben versengő piacnak.
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Módosítás 11
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektronikus hírközlés európai 
uniós keretszabályozásának célja, hogy a 
kereslet és kínálat alapján létrejöjjön az
elektronikus hírközlés fenntartható 
“ökoszisztémája”: az előbbi hatékony, 
versengő termék- vagy szolgáltatási 
piacok révén, az utóbbi pedig az 
információs társadalom egyre növekvő 
fejlődésének köszönhetően.

Or. en

Indokolás

A hírközlési ágazatban a fenntartható verseny- és befektetési környezet egyaránt támaszkodik 
a kínálatra és a keresletre. Bár a gazdasági szabályozás általában inkább a kínálatra 
támaszkodik, mégsem szabad megfeledkezni a keresleti oldalról sem.

Módosítás 12
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektronikus hírközlés európai 
uniós keretszabályozásának célja, hogy a 
kereslet és kínálat alapján létrejöjjön az 
elektronikus hírközlés fenntartható 
“ökoszisztémája”: az előbbi hatékony, 
versengő áru- vagy szolgáltatási piacok 
révén, az utóbbi pedig az információs 
társadalom egyre növekvő fejlődésének 
köszönhetően.
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Or. en

Indokolás

Hosszú távon az infrastruktúra-szintű verseny előfeltétele a jól működő hírközlési piacnak, és 
világossá kell tenni, hogy ennek a jogszabálynak ez az egyik elsődleges célja.

Módosítás 13
Marian Zlotea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az következő generációs hálózatok 
óriási potenciállal rendelkeznek, hogy az 
egész Európai Unióban előnyöket 
biztosítson az üzleti vállalkozásoknak és a 
fogyasztóknak. Éppen ezért alapvető 
fontosságú, hogy a szabályozás 
világosságának hiánya ne akadályozza a 
fenntartható beruházást ezeknek az új 
hálózatoknak a fejlesztésébe, miközben 
fokozzák a versenyt és a fogyasztók 
választási lehetőségét.

Or. en

Módosítás 14
Emmanouil Angelakas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) 2006. március 20-i, a szélessávú 
szakadék áthidalása c. közleményében a 
Bizottság elismerte, hogy Európában 
létezik egy választóvonal a nagy 
sebességű, szélessávú szolgáltatások 
elérésében. A szélessávú kapcsolat 
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általános növekedése ellenére a 
hozzáférés korlátozott a különféle 
régiókban, a kis népsűrűség és a távolság 
miatti magas költségek következtében. 
Ezeken a területeken a szélessávú 
technológia bevezetésébe végrehajtott 
beruházások kereskedelmi ösztönzése 
sokszor elégtelennek bizonyul. A pozitív 
oldalon a műszaki innováció csökkenti a 
telepítés költségeit. Ahhoz, hogy a fejletlen
régiókban biztosított legyen az új 
technológiákba végrehajtott befektetés, a 
hírközléssel kapcsolatos szabályozásnak 
összhangban kell állnia az egyéb 
végrehajtott intézkedésekkel, például az 
állami támogatások politikájával, a 
strukturális alapokkal vagy a szélesebb 
iparpolitikai célokkal.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 15
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Ennek az irányelvnek a 
spektrumgazdálkodással kapcsolatos 
rendelkezéseinek összhangban kell lennie
a rádióspektrum gazdálkodással 
foglalkozó nemzetközi és regionális 
szervezetek munkájával, például a 
Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a 
Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT), hogy biztosítva 



AM\722944HU.doc 7/72 PE406.047v01-00

Külső fordítás

HU

legyen a hatékony spektrumgazdálkodás 
és a spektrumhasználat összehangolása a 
közösségben és globálisan.

Or. en

Indokolás

A hatékonyság érdekében a spektrumgazdálkodást összhangba kell hozni az ITU és a CEPT 
által követett átfogóbb nemzetközi harmonizációs napirenddel.

Módosítás 16
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Ennek az irányelvnek a 
spektrumgazdálkodással kapcsolatos 
rendelkezéseinek összhangban kell lennie 
a rádióspektrum gazdálkodással 
foglalkozó nemzetközi és regionális 
szervezetek munkájával, például a 
Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a 
Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT), hogy biztosítva 
legyen a hatékony spektrumgazdálkodás 
és a spektrumhasználat összehangolása a 
közösségben és globálisan.

Or. fr

Indokolás

A hatékonyság érdekében a spektrumgazdálkodást összhangba kell hozni az ITU és a CEPT 
által követett átfogóbb nemzetközi harmonizációs napirenddel.
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Módosítás 17
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Bár a spektrumgazdálkodás a 
tagállamok illetékességi körén belül 
marad, csak a közösségi szintű 
koordináció és – ahol szükséges –
harmonizáció biztosíthatja, hogy a 
spektrumhasználók kiaknázhassák a belső 
piac minden előnyét és az EU érdekeit 
hatékonyan meg lehessen védeni 
világszerte.

Or. en

Indokolás

A hatékonyság érdekében a spektrumgazdálkodást összhangba kell hozni az ITU és a CEPT 
által követett átfogóbb nemzetközi harmonizációs napirenddel.

Módosítás 18
Jacques Toubon

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 

(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 
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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.

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. 

Or. fr

Indokolás

Amint a keretirányelv 5. preambulumbekezdése rámutat, az átvitel és a tartalom 
szabályozásának a különválasztása nem veszélyeztetheti a közük lévő kapcsolatok figyelembe 
vételét, különösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében. A tagállamoknak ezért meg kell őrizniük a szabadságot az egyéni 
felhasználói jogok megadására specifikus szolgáltatási tartalom nyújtását érintő 
kötelezettségek függvényében.
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Módosítás 19
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci 
erővel rendelkező gazdasági szereplőket az 

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

általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell 
erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell 
tenni, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok eseti alapon előírhassák az 
alépítmények, a tartóoszlopok és az 
antennatartók megosztását, az épületekbe 
való bejutást, valamint az építési munkák 
jobb összehangolását, amennyiben 
hiányzik az infrastruktúra-szintű verseny. 
A létesítményeken való osztozás fokozása 
jelentősen javíthatja a versenyt, és 
csökkentheti a vállalkozásoknál az 
elektronikus hírközlő infrastruktúra 
kiépítése kapcsán jelentkező pénzügyi és 
környezeti összköltséget.

Or. en

Indokolás

A funkcionális szétválasztás bevezetésével kapcsolatos korrekciós intézkedésekhez hasonlóan 
az alépítményhez való hozzáférésre vonatkozó döntést az alternatív, következő generációs 
hozzáférésbe beruházóknak adott beruházási jelzések tükrében kell megvizsgálni. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak kellő óvatosságot kell tanúsítani, ha leegyszerűsített szemléletet 
tesznek magukévá azokkal a feltételekkel kapcsolatban, amelyek esetén valószínűsíthető a 
következő generációs hozzáféréssel kapcsolatos versenybe végrehajtandó fenntartható 
beruházás.

Módosítás 21
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci 
erővel rendelkező gazdasági szereplőket az 
általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő 

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

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell 
erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell 
tenni, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok eseti alapon előírhassák az 
alépítmények, a tartóoszlopok és az 
antennatartók megosztását, az épületekbe
való bejutást, valamint az építési munkák 
jobb összehangolását, amennyiben a 
szabályozásban szűk keresztmetszet 
mutatkozik az infrastruktúra-szintű 
versenyben. A létesítményeken való 
osztozás fokozása jelentősen javíthatja a 
versenyt, és csökkentheti a 
vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő 
infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező 
pénzügyi és környezeti összköltséget.

Or. en

Módosítás 22
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci 
erővel rendelkező gazdasági szereplőket az 
általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell 
erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell 
tenni, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok eseti alapon előírhassák az 
alépítmények, a tartóoszlopok és az 
antennatartók megosztását, az épületekbe 
való bejutást, valamint az építési munkák 
jobb összehangolását. A létesítményeken 

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

való osztozás fokozása jelentősen javíthatja 
a versenyt, és csökkentheti a 
vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő 
infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező 
pénzügyi és környezeti összköltséget. Az 
alépítmények megosztását ki kell 
terjeszteni minden olyan köztulajdonú 
infrastruktúrára (víz, szennyvíz, villamos 
áram, gáz), amely révén megvalósítható az 
elektronikus hírközlési infrastruktúra, 
hogy egységes versenyfeltételeket
teremtsenek és javítsák az alternatív 
infrastruktúra létrehozásának lehetőségét. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 23
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

ha egy vagy több tagállamban, az 
ágazaton belüli önszabályozó 
kezdeményezésekkel nem értek el 
megfelelő mértékű biztonságot a belső 
piacon. Amennyiben műszaki végrehajtási 
intézkedéseket tekintenek szükségesnek, 
nemzeti szinten költségvisszatérítési 
programra van szükség. A Hatóságnak 
szaktanácsadással kell hozzájárulnia a 
megfelelő technikai és szervezeti 
biztonsági intézkedések 
harmonizációjához. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra, hogy a keretirányelv 
alapján elfogadott műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel kapcsolatban kötelező 
erejű utasításokat adjanak ki. Feladataik 
ellátása érdekében a nemzeti hatóságoknak 
arra is hatáskörrel kell rendelkezniük, hogy 
ellenőrzéseket végezzenek, és nem 
teljesítés esetén szankciókat 
alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 24
Marian Zlotea

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
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mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. 
Kivételes esetekben, ha a 
megkülönböztetésmentesség több érintett 
piacon folytatólagosan nem valósult meg 
ténylegesen, illetőleg ha a korábban 
megfelelőnek ítélt egy vagy több 
korrekciós intézkedés igénybevételét 
követően ésszerű időn belül egyáltalán 
nincs vagy csekély a kilátás az 
infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt 
lehet korrekciós intézkedésként 
funkcionális szétválasztást alkalmazni. 
Különösen fontos azonban biztosítani, 
hogy az intézkedés ne vegye el az érintett 
vállalkozás kedvét a hálózati 
beruházásoktól, és ne járjon hátrányos 
következményekkel a fogyasztók jólétével 
kapcsolatban. Az intézkedés alkalmazása –
a keretirányelv 16. cikkében előírt 
piacelemzési eljárásnak megfelelően –
szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz 
kapcsolódó különböző érintett piacok 
összehangolt elemzését. Kívánatos, hogy a 
piacelemzés és a funkcionális szétválasztás 
részletszabályainak megállapítása során a 
nemzeti szabályozó hatóságok –
figyelemmel a hálózat kiépítettségének 
mértékére és a technológiai fejlettség 
fokára, amely befolyásolhatja a vezetékes 
és a vezeték nélküli szolgáltatások 
helyettesíthetőségét – különös figyelmet 
fordítsanak arra, hogy mely termékek mely 
önálló vállalkozás kezelésébe kerülnek. A 
belső piaci verseny torzulásainak 
megelőzése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a funkcionális 
szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a 
Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. 
Kivételes esetekben, ha segíthet a 
megkülönböztetésmentesség több érintett 
piacon való elérésében, illetőleg ha a 
korábban megfelelőnek ítélt egy vagy több 
korrekciós intézkedés igénybevételét 
követően ésszerű időn belül egyáltalán 
nincs vagy csekély a kilátás az 
infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt 
lehet korrekciós intézkedésként 
funkcionális szétválasztást alkalmazni. 
Különösen fontos azonban biztosítani, 
hogy az intézkedés ne vegye el az érintett 
vállalkozás kedvét a hálózati 
beruházásoktól, és ne járjon hátrányos 
következményekkel a fogyasztók jólétével 
kapcsolatban. Az intézkedés alkalmazása –
a keretirányelv 16. cikkében előírt 
piacelemzési eljárásnak megfelelően –
szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz 
kapcsolódó különböző érintett piacok 
összehangolt elemzését. Kívánatos, hogy a 
piacelemzés és a funkcionális szétválasztás 
részletszabályainak megállapítása során a 
nemzeti szabályozó hatóságok –
figyelemmel a hálózat kiépítettségének 
mértékére és a technológiai fejlettség 
fokára, amely befolyásolhatja a vezetékes 
és a vezeték nélküli szolgáltatások 
helyettesíthetőségét – különös figyelmet 
fordítsanak arra, hogy mely termékek mely 
önálló vállalkozás kezelésébe kerülnek. A 
belső piaci verseny torzulásainak 
megelőzése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a funkcionális 
szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a 
Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 25
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A funkcionális különválasztás nem 
megfelelő szabályozásbeli megoldás olyan 
piacokon, ahol verseny folyik az 
infrastruktúra-szintű lakossági 
szolgáltatások nyújtásáért és/vagy ahol a 
helyhez kötött távközlési szolgáltatások 
elterjedtsége nagyon alacsony. E 
megoldás kivételes jellégére tekintettel fel 
kell mérni annak hatását, hogy igazolva 
legyen a vertikális korlátozások 
megkülönböztetésmentes jellege és az 
ennek eredményeként elért gazdasági 
hatékonyság. A hatás értékelésében 
figyelembe kell venni az alternatív 
(kevésbé tolakodó) politikákat, és 
továbbítani kell a Bizottsághoz 
felülvizsgálatra.

Or. ro
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Módosítás 26
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az egyenlő bánásmód érdekében 
egyetlen spektrumfelhasználó sem 
mentesíthető a spektrumhasználat 
vonatkozásában megállapított rendes 
díjak megfizetésének kötelezettsége alól.

törölve

Or. en

Módosítás 27
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az egyenlő bánásmód érdekében 
egyetlen spektrumfelhasználó sem 
mentesíthető a spektrumhasználat 
vonatkozásában megállapított rendes 
díjak megfizetésének kötelezettsége alól.

törölve

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak meg kell őrizni szabadságukat, hogy olyan alternatívákat alkalmazzanak 
vagy vezessenek be, amelyek révén a használati díjak kötelező megfizetése helyettesíthető a 
közérdekű célok teljesítésének kötelezettségével. Az ilyen megoldások, amelyek a 
médiapluralizmust elérésére törekednek, általános gyakorlatot jelentenek a földi műsorszórási 
frekvenciák kiosztása tekintetében.
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Módosítás 28
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 29
Cristian Silviu Buşoi

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; 

(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; 



AM\722944HU.doc 19/72 PE406.047v01-00

Külső fordítás

HU

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 
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,

a szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A keretirányelv és az 
engedélyezési irányelv révén a Bizottságot 
hatáskörrel kell felruházni a pán-európai 
szolgáltatások, például a globális 
hírközlési szolgáltatások, szabályozásának 
harmonizálására.

Or. en

Módosítás 30
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60a) A tagállamok feladata, hogy az 
érintett feleket együttműködési 
megállapodások létrehozására
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ösztönözzék annak érdekében, hogy 
előmozdítsák a hatékony online 
szolgáltatások nyújtását és a fogyasztók 
magas szintű bizalmának kialakulását. 
Különösen az elektronikus hírközlési 
hálózatokat és/vagy szolgáltatásokat 
nyújtó vállalatokat és az egyéb 
érdekelteket kell együttműködésre 
ösztönözni, hogy előmozdítsák a jogszerű 
tartalom és az online tartalom védelmét. 
Az ilyen együttműködés szélesebb körben 
például a szabályozó keret szűkítése 
nélkül érhető el az érdekeltek között 
tárgyalások és megállapodások útján 
kidolgozott magatartási kódexek 
létrehozásával. Az ilyen magatartási 
kódexek bevezetését már számos közösségi 
okmányban, például a belső piacon az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokról, különösen az 
elektronikus kereskedelemről, annak 
egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000. 
június 8-i, 2000/31/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvben (az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv 1, a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i, 
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2, vagy a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló 1995. október 24-i, 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv3 is tervbe vette. Az érdekeltek 
közötti ilyen együttműködés 
elengedhetetlen az online tartalom, 
különösen az európai kulturális tartalom, 
előmozdítása és az információs 
társadalom lehetőségeinek a 
megvalósítása érdekében.
1HL L 178, 2000.7.17., 1. o.
2 HL L 157, 2004.4.30., 45. o.
3 HL L 281, 1995.11.23.

Or. fr
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Indokolás

Ez a preambulumbekezdés hangsúlyozza az érdekeltek közötti jó együttműködés ösztönzésének 
szükségességét az online tartalom előmozdításában és az információs társadalom 
lehetőségeinek a megvalósításában.

Módosítás 31
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/21/EK irányelv
1. cikk − (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az érintett végberendezésekkel kapcsolatos szempontok hozzáféréssel 
kapcsolatos szempontok.
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Módosítás 32
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
2. cikk − (e) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az 
alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;

(e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, például az alépítmények, 
beleértve az egyéb köz- és 
magántulajdonban lévő infrastruktúra, 
például a víz-, szennyvíz-, gáz- és 
elektromos alépítmények, a tartóoszlopok, 
az utcai szekrények és az épületek;

Or. en

Indokolás

Az alapvető infrastruktúrához, például alépítményekhez és tartóoszlopokhoz való hozzáférés 
számos esetben valódi, még fennálló szűk keresztmetszetet jelent a hírközlésben. Ezért meg 
kell adni a hozzáférést a harmadik felek infrastruktúrájának megvalósítása érdekében. De az 
ilyen esetekben az alépítmények megosztásába minden – magán- és köztulajdonban lévő –
szolgáltatót be kell vonni. Az új generációs szolgáltatások nem működnek a jelenlegi 
rézvezetékeken.
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Módosítás 33
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
3. cikk – (6a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a.) A nemzeti versenyfelügyeleti 
hatóságok, a Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok nem 
alkalmazhatnak szankciókat olyan 
tényekkel kapcsolatban, amelyek miatt egy 
másik, saját hatáskörében eljáró hatóság 
már kiszabott szankciókat vagy elvette 
azokat, amennyiben ugyanazokról a 
tényekről és tárgyról van szó.

Or. en

Indokolás

A nemzeti versenyfelügyeleti hatóságok és a Bizottság hatáskörrel rendelkezik a nemzeti vagy 
az európai versenyjog megsértésének kivizsgálására és szankciók alkalmazására. A nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörrel rendelkeznek a verseny ösztönzéséhez a hálózat 
kiépítésében és az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásában. Saját hatáskörükben 
eljárva ezek a hatóságok eltérő határozatokat hozhatnak.

E potenciális konfliktus elkerülése érdekében a hatóságok büntetést szabhatnak ki olyan 
tényekkel kapcsolatban, amelyek miatt egy másik hatóság már megállapított szankciókat, 
illetve elvetette azokat, amennyiben saját hatáskörükben jártak el és a tények ugyanazokra a 
dolgokra és tárgyakra vonatkoztak.

Módosítás 34
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – a pont 
2002/21/EK irányelv
4. cikk − (1) bekezdés – első albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hatékony és az ésszerű időtartam a fellebbviteli mechanizmusok kulcsfontosságú 
szempontja. A fellebbviteli testületek szakértelmének a testület sajátjának kell lennie, és nem 
csupán a “rendelkezésére állónak”.

Módosítás 35
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A javasolt megoldások következetes 
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végrehajtására vonatkozó eljárás
1. Amikor egy nemzeti szabályozó hatóság 
a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 16. cikke, valamint  5. és 9–13., 
13a. és 13b. cikke és a 2002/22/EK 
irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 
17. cikke alapján egy szolgáltató által 
teljesítendő kötelezettség előírásáról, 
módosításáról vagy visszavonásáról 
intézkedést kíván hozni, a Bizottságnak és 
a többi tagállam nemzeti szabályozó 
hatóságainak egy hónap áll a 
rendelkezésére az intézkedéstervezet
bejelentésének dátumától arra, hogy 
észrevételeiket eljuttassák az érintett 
nemzeti szabályozó hatósághoz.
2. Ha az intézkedéstervezet nem a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikkében 
megállapított kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, a 
Bizottság, ugyanezen határidőn belül, 
értesítheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot és az Európai Távközlési 
Hatóságot (BERT) azokról az okokról, 
amelyek miatt úgy véli, hogy az
intézkedéstervezet belső piaci akadályt 
jelent, vagy ha súlyos kétségei vannak 
annak a közösségi joggal való 
összeegyeztethetőségéről. Ebben az 
esetben az intézkedéstervezet elfogadását
a Bizottság értesítését követően további két 
hónappal el kell halasztani.
Ilyen értesítés hiányában az érintett 
nemzeti szabályozó hatóság a Bizottság és 
minden más nemzeti szabályozó hatóság 
valamennyi megjegyzését figyelembe véve 
elfogadhatja az intézkedéstervezetet.
3. A (2) bekezdésben megállapított 
kéthónapos határidőn belül a Bizottság, a 
BERT és az érintett nemzeti szabályozó 
hatóság szorosan együttműködik a 
meghozandó leghatékonyabb és 
legmegfelelőbb intézkedés meghatározása 
érdekében tekintettel a 8. cikkben 
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meghatározott célokra, figyelembe véve a 
piaci szereplők véleményét és a 
következetes szabályozási gyakorlat 
biztosításának szükségességét.
Ugyanezen kéthónapos időszakon belül a 
BERT egyszerű többséggel indokolással 
ellátott véleményt fogadhat el, megerősítve 
a javasolt intézkedés tanácsosságát és 
hatásosságát, vagy jelezheti, hogy azt 
módosítani kellene, továbbítva az erre 
vonatkozó összes konkrét javaslatot. Ezt a 
véleményt közzé kell tenni.
Amennyiben a BERT véleménye azt 
tükrözi, hogy az intézkedéstervezetet 
módosítani kell, a Bizottság e véleményt 
teljes mértékben figyelembe véve 
indoklással ellátott határozatot fogadhat 
el, melyben az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot felkéri az intézkedéstervezet
módosítására, továbbítva az erre 
vonatkozó konkrét javaslatokat.
Amennyiben a BERT véleménye 
megerősíti az intézkedéstervezet
tanácsosságát és hatásosságát, az érintett 
nemzeti szabályozó hatóság – a Bizottság 
és a BERT által tett valamennyi ajánlást 
teljes mértékben figyelembe véve –
elfogadhatja az intézkedéstervezetet. 
4. Amennyiben az intézkedéstervezet a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikke szerinti 
kötelezettség előírását, módosítását vagy 
visszavonását érinti, az intézkedéstervezet 
elfogadását a 7. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott határidőn túl további két 
hónappal el kell halasztani.
E kérdéses két hónapos időszak alatt a 
Bizottság, a BERT és az érintett nemzeti 
szabályozó hatóság szorosan 
együttműködik egymással, hogy 
megállapítsák a 8. cikkben meghatározott 
célok elérése érdekében legmegfelelőbb és 
leghatásosabb intézkedést, figyelembe 
véve a piaci szereplők véleményét és a 
következetes szabályozási gyakorlat 
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biztosításának szükségességét.
Ugyanezen kéthavi időszak alatt a BERT 
egyszerű többséggel indokolással ellátott
véleményt bocsáthat ki, megerősítve az
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatásosságát, vagy jelezheti, hogy azt tilos 
végrehajtani. Ezt a véleményt közzé kell 
tenni.
Az érintett nemzeti szabályozó hatóság – a 
Bizottság és a BERT ajánlásait teljes 
mértékben figyelembe véve – csak azt 
követően fogadhatja el az
intézkedéstervezetet, miután a Bizottság és 
a BERT megerősítette annak 
megfelelőségét és hatásosságát.
5. A Bizottságnak a (3) bekezdés szerinti 
nemzeti szabályozó hatóságot az 
intézkedéstervezet módosítására vagy 
visszavonására felhívó, indokolással 
ellátott határozatának elfogadásától 
számított három hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóságnak módosítania kell a 
határozattervezetet vagy vissza kell azt 
vonnia. Ha az intézkedéstervezetet 
módosítják, a nemzeti szabályozó 
hatóságnak a 6. cikk szerint nyilvános 
konzultációt kell tartania és a 7. cikk 
értelmében a módosított 
intézkedéstervezetet újból a Bizottság elé 
kell utalnia.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság, a BERT és a nemzeti szabályozó hatóságok szoros együttműködése alapján új 
„koregulációs” eljárásra születik javaslat. A „szentesítő” vétó helyett ebben az eljárásban a 
partnerek általi megfontolás szerepel a megoldás megtalálása érdekében. Ahhoz, hogy a 
Bizottság e feltételek szerint határozzon, a Bizottságnak és a BERT-nek (egyszerű többséggel) 
kell megállapodnia arról, hogy szükség van-e a nemzeti szabályozó hatóság 
intézkedéstervezetének módosítására. Egyébként a nemzeti szabályozó hatóságnak teljes 
mértékben figyelembe kell vennie a Bizottság és a BERT észrevételeit.
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Módosítás 36
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 37
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező 
bizottsági határozat kibocsátásától 
számított három hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 

törölve
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konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 38
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EGK irányelv
7. cikk – (8) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 39
Zuzana Roithová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg hatáskört biztosít a Bizottság számára annak meghatározására, hogy melyik 
nemzeti szabályozó hatóság milyen kötelezettséget ró ki. Ez a felelősség 
egyensúlytalanságához vezethet, mivel a nemzeti szabályozó hatóság továbbra is teljes körű
felelősséget visel a kirótt kötelezettségekét (egy bíróság előtt zajló vita esetén), de nem hozhat 
határozatot azok tartalmát illetően.



AM\722944HU.doc 31/72 PE406.047v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 40
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7. cikk – (9) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk 
(3) bekezdésében megjelölt végleges 
intézkedéseket megküldi a Bizottságnak.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 41
Zuzana Roithová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

(b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban ne legyen 
versenytorzulás vagy versenykorlátozás;

Or. en

Indokolás

El kell utasítani a nemzeti szabályozó hatóságnak a verseny előmozdításával, „különösen a
tartalomszolgáltatással” kapcsolatos céljának javasolt kibővítését. A tartalomszolgáltatás 
piaca már kompetitív. Ennek megfelelően a műsorterjesztési szolgáltatások piacát levették 
azoknak a javasolt piacoknak a listájáról, amelyek ex-ante szabályozás alá tartoznának. 
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Továbbra sem világos, hogy miért vezették be ezt a változtatást. A kiegészítés aláássa a 
verseny során az egységes feltételek célját, ha a versenyt az egyik területen fontosabbnak 
ítélik, mint a másikon.

Módosítás 42
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

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

Or. en

Indokolás

El kell utasítani a nemzeti szabályozó hatóságnak a verseny előmozdításával, „különösen a 
tartalomszolgáltatással” kapcsolatos céljának javasolt kibővítését. A tartalomszolgáltatás 
piaca már kompetitív. Ennek megfelelően a műsorterjesztési szolgáltatások piacát levették 
azoknak a javasolt piacoknak a listájáról, amelyek ex-ante szabályozás alá tartoznának. 
Továbbra sem világos, hogy miért vezették be ezt a változtatást. A kiegészítés aláássa a 
verseny során az egységes feltételek célját, ha a versenyt az egyik területen fontosabbnak 
ítélik, mint a másikon..

Módosítás 43
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 

(b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
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legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás. A kevésbé fejlett fix 
infrastruktúrával és alacsonyabb szintű 
helyhez kötött és szélessávú 
szolgáltatásokkal rendelkező országok 
esetében azonban meg kell fontolni annak 
szükségességét, hogy elsőbbséget adjanak-
e a beruházások ösztönzésének a verseny 
serkentésével szemben.

Or. ro

Módosítás 44
Marian Zlotea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) az elektronikus hírközlési hálózatokat 
és szolgáltatásokat biztosító vállalkozások 
együttműködésének biztosítása azokkal az 
ágazatokkal, amelyek érdekeltek a 
jogszerű tartalom védelmében és 
előmozdításában az elektronikus 
hálózatok és szolgáltatások igénybe 
vételével.

Or. en

Módosítás 45
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont − e pont
2002/21/EK irányelv
8. cikk – (4) bekezdés – gb) pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(gb) az elektronikus hírközlési hálózatokat 
és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
együttműködésének biztosítása azokkal az 
ágazatokkal, amelyek érdekeltek a 
jogszerű tartalom védelmében és 
előmozdításában az elektronikus 
hálózatokban és szolgáltatásokban.

Or. fr

Indokolás

Az elektronikus hírközlési hálózatokban és szolgáltatásokban a jogszerű tartalomnak az 
előmozdítását és védelmét fel kell venni a nemzeti szabályozó hatóságok feladatai közé, hogy 
az európai fogyasztók érdekében ösztönözzék jogszerű kreatív tartalmak közötti versenyt. Az 
együttműködés révén ösztönözni kell az önszabályozást és az összeférhetetlenség megelőzését 
is.

Módosítás 46
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(gc) konzultációs platformok bevezetése, 
beleértve valamennyi érdekelt –
különösen a fogyasztók és a jogosult felek 
– képviselőit. A nemzeti jogszabályok 
alapján ezek a platformok fogják 
meghatározni a felhasználók, a 
hozzáférést biztosítók és a 
tartalomkészítők közötti viták 
rendezésének elveit.

Or. fr
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Indokolás

Az elektronikus hírközlési hálózatokban és szolgáltatásokban a jogszerű tartalomnak az 
előmozdítását és védelmét fel kell venni a nemzeti szabályozó hatóságok feladatai közé, hogy 
az európai fogyasztók érdekében ösztönözzék jogszerű kreatív tartalmak közötti verseny és az 
együttműködés révén ösztönözzék az önszabályozást és az összeférhetetlenség megelőzését.

Módosítás 47
Marian Zlotea

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, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék.

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

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos rádióspektrummal való hatékony 
gazdálkodás megköveteli az illetékes hatóságoktól, hogy a rádiófrekvenciák allokálása és 
kiosztása során vegyék figyelembe a verseny szempontjait és kerüljék el a verseny minden 
torzítását. A javasolt megfogalmazás megfelel ennek, a Bizottságnak a keretirányelvre 
vonatkozó javaslata 28. preambulumbekezdésében foglaltak szerint.
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Módosítás 48
Marian Zlotea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a verseny torzításának elkerüléséhez,

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 49
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9. cikk – (4) bekezdés – első albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk 
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk 
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára rendelkezésre álló, a nemzeti 
allokációs hálózatokban és az ITU rádiós 
szabályzatában meghatározott
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
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szolgáltatások típusára.

Or. fr

Indokolás

A szolgáltatássemlegességet az ITU rádiós szabályzatában megadott lehetőségekre kell 
korlátozni, amelyekben megállapítják, hogy a különböző sávokban mely szolgáltatások 
működhetnek együtt.

Módosítás 50
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9. cikk – (4) bekezdés – második 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 jognak megfelelő, a nemzeti 
jogszabályokban meghatározott 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. 

Or. fr
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Indokolás

A közérdekű célok értelmezését minden tagállamban a szubszidiaritásnak kell vezérelnie. 

Módosítás 51
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9. cikk − (4) bekezdés – második 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 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, vagy a 
rádió és televízió műsorszolgáltatások 
nyújtása.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a kulturális és médiapolitikák meghatározása a tagállamok kezében maradjon,
és ebben a kérdésben nemzeti szinten garantálva legyenek a jogi biztosítékok és a 
rugalmasság.  
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Módosítás 52
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9. cikk − (4) bekezdés – harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 53
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9. cikk – (4) bekezdés – harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A keret csak az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozik, másokra 
megkülönböztetés nélkül nem (időjárás előrejelzés, tudományos, katonai stb.).

Módosítás 54
Šarūnas Birutis, Erna Hennicot-Schoepges

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 korlátozások szükségességét. A 
tagállamok hatásköré tartozik, hogy 
meghatározzák bármilyen kivétel 
hatókörét és jellegét.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 55
Jacques Toubon

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

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 56
Jacques Toubon

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.

Ez a cikk nem alkalmazandó a tagállamok 
által a kulturális és médiapolitikai célok, 
például a kulturális és nyelvi sokszínűség 
és a médiapluralizmus, előmozdítása 
érdekében bevezetett korlátozásokra.
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Or. fr

Indokolás

Mivel a kulturális és médiapolitikai célok előmozdítására törekedve a tagállamok felelnek a 
technológiai és szolgáltatás semlegesség elvei hatókörének, jellegének és időtartamának a 
meghatározásáért, a 9. cikkben szerelő felülvizsgálati eljárás nem lenne helyénvaló. Továbbá,
a (2) bekezdés összezavar két dolgot : a korlátozások felülvizsgálatát és a felhasználói jogok 
felülvizsgálatát, melyek közül a másodikkal az engedélyezési irányelv 2. cikkel foglalkozik.

Módosítás 57
Jacques Toubon

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, 
beleértve a műsorszolgáltató 
szolgáltatásokat, a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
használatára vonatkozó jog a lejáratig 
változatlan marad. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez szükségessé válik, ezen irányelv
9. cikkének (3) és (4) bekezdése és a 
2002/20/EK irányelv (az engedélyezési 
irányelv) 7. cikkének (2) bekezdése szerint 
be kell vonni egy új kijelölési eljárásba.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 58
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9b. cikk – (1) bekezdés – első 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.

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, feltéve, hogy az átadás 
vagy haszonbérbe adás a nemzeti 
eljárások szerint történik, és a változás 
nem érinti az ebben a frekvenciasávban 
nyújtott szolgáltatásokat.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 59
Jacques Toubon

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9c. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

(a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra átruházhatják vagy 
egymásnak haszonbérbe adhatják, kivéve a 
tagállamok által a műsorszolgáltatásra 
kijelölt vagy tervezett rádiófrekvenciákat; 

(b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, 
korlátozásainak, visszavonásának és 
átmeneti szabályainak 
összehangolására;

(b) az e jogokhoz fűződő feltételek 
összehangolására;

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

(c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására;
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(d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a 
technológiasemlegesség elve alóli, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
biztosítását célzó kivételektől eltérő 
kivétel meghatározására, valamint e 
kivétel hatályának és jellegének a 
felsorolt elvekkel történő 
összehangolására.

Ezek a végrehajtási intézkedések nem 
sértik a közösségi joggal összhangban 
közösségi vagy nemzeti szinten, a 
közérdekű célkitűzések érdekében megtett 
intézkedéseket, és különösen azokat, 
amelyek a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség és a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatosak.

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.

Az első albekezdés a)-c) pontjai 
értelmében elfogadott intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. E 
bekezdés rendelkezéseinek 
végrehajtásában az RSCP segítséget 
nyújthat a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
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jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.

Módosítás 60
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b alpont
2002/21/EK irányelv
10. cikk − (4) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 61
Emmanouil Angelakas

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12. cikk − (1) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát.

(1) Ha egy köz- vagy magántulajdonban 
lévő vállalkozás a nemzeti jogszabályok 
értelmében jogosult köztulajdonban vagy 
magántulajdonban lévő ingatlanon, 
ingatlan felett vagy ingatlan alatt 
eszközöket kiépíteni, vagy az ingatlan 
kisajátítására vagy használatára vonatkozó 
eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az arányosság elvét 
figyelembe véve, előírhatják az ilyen 
eszközök, illetve ingatlan, így különösen a 
tartóoszlopok, az antennatartók, az 
alépítmények és az ellenőrzőaknák közös 
használatát.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 62
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az 
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 

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

Or. en

Módosítás 63
Bill Newton Dunn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az 
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak, 
megkülönböztetésmentesnek és 
arányosnak kell lenniük és azokat a 
2002/21/EK irányelv 7a. cikke (4) 
bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint kell meghozni.

Or. en

Módosítás 64
Emmanouil Angelakas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 65
Bill Newton Dunn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
megtegyenek minden szükséges lépést 
hálózataik integritásának biztosítására.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
megtegyék a megfelelő lépéseket 
hálózataik integritásának biztosítására. A 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendszeresen 
konzultáljanak a vállalkozásokkal a 
biztonság és az integritás biztosítása 
érdekében megteendő megfelelő 
lépésekről.

Or. en
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Módosítás 66
Bill Newton Dunn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 67
Bill Newton Dunn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 68
Bill Newton Dunn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 69
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság ösztönözheti a vállalkozások 
és az illetékes nemzeti hatóságok között a 
legjobb gyakorlat terjesztését és cseréjét és
az (1), a (2) és a (3) bekezdésben előírt 
intézkedések harmonizálása céljából 
megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el, így különösen 
előírhatja az értesítés körülményeit, és az 
értesítésre vonatkozóan alaki és eljárási 
követelményeket állapíthat meg. 

Or. en
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Indokolás

A Bizottság pozitív szerepet tölthet be a legjobb gyakorlat megosztásának koordinálásában és 
előnyben részesítésében anélkül, hogy szükségtelenül kötelező intézkedéseket hozna.

Módosítás 70
Bill Newton Dunn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezek a végrehajtási intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni, ha az 
ágazaton belüli önszabályozó 
kezdeményezésekkel nem értek el 
megfelelő mértékű biztonságot egy vagy 
több tagállamban a belső piacon.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást

Or. en

Módosítás 71
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk − 14 pont
2002/21/EK irányelv
13b cikk − (2) bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak 

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

amennyiben szükséges, jogosultak 
legyenek kötelezni a nyilvános hírközlő 
hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat:

Or. en

Módosítás 72
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk − 14 pont
2002/21/EK irányelv
13b. cikk − (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlési hálózatot vagy 
nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások számára 
költségvisszatérítési rendszert 
biztosítanak, amennyiben a Bizottság a 
13a cikk (4) bekezdése értelmében műszak 
végrehajtási intézkedéseket fogad el.

Or. en

Módosítás 73
Marian Zlotea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve a pán-európai 
szolgáltatások, például a globális 
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távközlési szolgáltatások, és az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;

Or. en

Indokolás

A  több európai országban irodával rendelkező multinacionális vállalatoknak kínált globális 
távközlési szolgáltatások (GTS), mint a pán-európai távközlési szolgáltatások egyik aktuális 
vezető példája, az egyik olyan terület, ahol a Bizottságnak hatókörrel kell rendelkeznie az EU-
n belüli összehangolt szabályozási megközelítés biztosítására.

Módosítás 74
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve a pán-európai 
szolgáltatások, például a globális 
hírközlési szolgáltatások, és az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;

Or. en

Módosítás 75
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a fogyasztókkal kapcsolatos kérdések, 
beleértve az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és készülékek fogyatékkal 

(c) a fogyasztókkal kapcsolatos, 
2002/22/EK irányelvben nem szereplő
kérdések, különösen az elektronikus 
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élő végfelhasználók általi 
hozzáférhetőségét is;

hírközlési szolgáltatások és készülékek 
fogyatékkal élő végfelhasználók általi 
hozzáférhetőségét is;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 76
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
2002/19/EK irányelv
2. cikk − a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
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működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A javaslat tarthatatlan helyzethez vezethet, mivel például postai csomagküldő szolgálatok, 
biztosítók telefonos ügyfélszolgálatai specifikus hozzáférést igényelhetnek a távközlési 
hálózatokhoz. A lakossági fogyasztókhoz hasonlóan a műsorszolgáltatók már élvezik az 
előnyét az egyetemes szolgáltatási irányelv 17. és 31. cikkében megfogalmazott 
megkülönböztetésmentesség elvének. A Bizottság úgy határozott, kiveszi ajánlásából a 18. 
piacot, kifejezetten leszögezve, hogy ebben az összefüggésben a nemzeti versenyjog kellően 
lefedi a hozzáférési problémákat.

Módosítás 77
Marian Zlotea

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1a pont (új) 
2002/19/EK irányelv
2. cikk – (e) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) »helyi hurok«: az előfizetőnél lévő 
hálózati végpontot a rendezővel vagy 
ezzel azonos berendezéssel összekötő 
fizikai áramkör egy helyhez kötött 
elektronikus hírközlési hálózatban, ahol a 
csatlakozás műszakilag hozzáférhető.

Or. en

Módosítás 78
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Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a versengő létesítmények 
használatának vagy telepítésének 
műszaki és gazdasági életképessége, a 
piacfejlődés ütemének és a fogyasztók 
számára biztosított előnyök fényében, 
figyelembe véve az összekapcsolás és a 
hozzáférés jellegét és típusát, beleértve az 
értéklánc felsőbb szintjén lévő egyéb 
hozzáférési lehetőségek életképességét;

Or. en

Indokolás

Az infrastruktúra-szintű versenyt – bár ez a szabályozás elsődleges célja – a fogyasztó 
számára biztosított előny szerint is értékelni kell. A versenyt az értéklánc minél mélyebben 
lévő pontjától kell előmozdítani.

Módosítás 79
Emmanouil Angelakas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Funkcionális szétválasztás

törölve

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
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vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék. 
2. Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet 
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:
(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt
elemzését követően a 9–13. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;
(b) a szabályozó hatóságra, a 
vállalkozásra és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;
(c) a javasolt intézkedés tervezetét.
3. Az intézkedéstervezetnek tartalmaznia 
kell:
(a) a szétválasztás pontos jellegét és 
mértékét, meg kell határoznia különösen 
az önálló gazdasági egység jogállását;
(b) az önálló gazdasági egység eszközei, 
valamint az egység által szolgáltatandó 
termékek, illetve szolgáltatások 
megjelölését;
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(c) az önálló gazdasági egység által 
foglalkoztatott személyzet függetlenségét 
biztosító vezetési szabályokat és a 
kapcsolódó ösztönző rendszert;
(d) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
szabályokat;
(e) a működési eljárások – különösen más 
érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát 
biztosító szabályokat;
(f) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
monitoringprogramot, beleértve az éves 
jelentés közzétételét is.
4. A Bizottság által a 8. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően az 
intézkedéstervezetről meghozott 
határozatot követően a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
eljárással összhangban elvégzi a 
hozzáférési hálózattal kapcsolatos 
különböző piacok összehangolt elemzését. 
Az értékelés alapján a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkével 
összhangban dönt kötelezettségek 
megállapításáról, fenntartásáról, 
módosításáról, illetőleg visszavonásáról. 
5. Ha a funkcionális szétválasztásra 
kötelezett vállalkozás a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint 
meghozott döntés alapján valamely piacon 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, akkor vele szemben e piac 
tekintetében megállapítható bármely, a 9–
13. cikkben meghatározott kötelezettség, 
illetőleg vele szemben megállapíthatók a 
Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése 
szerint engedélyezett bármely egyéb 
kötelezettségek.

Or. en
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Indokolás

Az ajánlás további jogorvoslatot biztosít, bár ennek szükségességét nem bizonyították.
Amennyiben bevezetik, a funkcionális szétválasztást nehéz megszüntetni, a hozzáférést 
biztosító hálózat újbóli monopolizálásához vezethet és ezért állandóvá teheti a szabályozást. A 
szétválasztás egy vertikálisan integrált vállalatban akadályozza a beruházási döntések 
koordinációját és negatív hatással van a következő generációs nagysebességű hozzáférést 
biztosító hálózathoz.

Módosítás 80
Zuzana Roithová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Funkcionális szétválasztás

törölve

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék. 
2. Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet 
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:
(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt
elemzését követően a 9–13. cikkben 
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meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;
(b) a szabályozó hatóságra, a 
vállalkozásra és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;
(c) a javasolt intézkedés tervezetét.
3. Az intézkedéstervezetnek tartalmaznia 
kell:
(a) a szétválasztás pontos jellegét és 
mértékét, meg kell határoznia különösen 
az önálló gazdasági egység jogállását;
(b) az önálló gazdasági egység eszközei, 
valamint az egység által szolgáltatandó 
termékek, illetve szolgáltatások 
megjelölését;
(c) az önálló gazdasági egység által 
foglalkoztatott személyzet függetlenségét 
biztosító vezetési szabályokat és a 
kapcsolódó ösztönző rendszert;
(d) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
szabályokat;
(e) a működési eljárások – különösen más 
érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát 
biztosító szabályokat;
(f) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
monitoringprogramot, beleértve az éves 
jelentés közzétételét is.
4. A Bizottság által a 8. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően az 
intézkedéstervezetről meghozott 
határozatot követően a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
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eljárással összhangban elvégzi a 
hozzáférési hálózattal kapcsolatos 
különböző piacok összehangolt elemzését. 
Az értékelés alapján a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkével 
összhangban dönt kötelezettségek 
megállapításáról, fenntartásáról, 
módosításáról, illetőleg visszavonásáról. 
5. Ha a funkcionális szétválasztásra 
kötelezett vállalkozás a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint 
meghozott döntés alapján valamely piacon 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, akkor vele szemben e piac 
tekintetében megállapítható bármely, a 9–
13. cikkben meghatározott kötelezettség, 
illetőleg vele szemben megállapíthatók a 
Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése 
szerint engedélyezett bármely egyéb 
kötelezettségek.

Or. en

Indokolás

Az ajánlás további jogorvoslatot biztosít, bár ennek szükségességét nem bizonyították. 
Amennyiben bevezetik, a funkcionális szétválasztást nehéz megszüntetni, a hozzáférést 
biztosító hálózat újbóli monopolizálásához vezethet és ezért állandóvá teheti a szabályozást. A 
szétválasztás egy vertikálisan integrált vállalatban akadályozza a beruházási döntések 
koordinációját és negatív hatással van a következő generációs nagysebességű hozzáférést 
biztosító hálózathoz. Már az EU szabályozó keretben bevezetett jogorvoslat is növeli a 
bizonytalanságot a piacon befektető vállalatok számára.

Módosítás 81
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
2002/19/EK irányelv
13a. cikk − (1) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat 
kivételes szabályozó intézkedésként arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás 
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat.

Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás 
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat.

Szabályozási megoldásként a nemzeti 
szabályozó hatóság nem alkalmazza a 
funkcionális szétválasztást azokon a 
piacokon, ahol az infrastruktúra-alapú 
lakossági szolgáltatások kínálatában már 
létezik a verseny és/vagy ahol a helyhez 
kötött hírközlési szolgáltatások jelenléte 
nagyon alacsony.

Or. ro

Módosítás 82
Marian Zlotea

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
2002/19/EK irányelv
13a cikk – (2) bekezdés – a) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 83
Marian Zlotea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szabályozó hatóságra, a vállalkozásra (b) az intézkedés költségeinek és 
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és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;

előnyeinek az elemzését, beleértve a 
szabályozó hatóságra, a vállalkozásra és 
ennek a hálózatfejlesztési beruházásokkal 
kapcsolatos ösztönzésére, valamint más 
érdekeltekre gyakorolt várható hatás, így 
különösen az infrastruktúra-szintű 
versenyre és a beruházásokra gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 84
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont
2002/20/EK irányelv
3. cikk – (2) bekezdés – 1a) és 1b) albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A globális távközlési szolgáltatásokra csak 
egyszerűsített bejelentési eljárás 
vonatkozik az elektronikus hírközlési 
szolgáltatási tevékenység meghatározott 
regisztrációja „globális távközlési 
szolgáltatásként”.
A globális távközlési szolgáltatások 
irányított üzleti adat- és hangszolgáltatást 
jelentenek különböző országokban és 
gyakran eltérő kontinenseken működő 
multinacionális vállalatok számára. Ezek 
jellemző módon határokon átívelő és 
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Európán belül pán-európai 
szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 85
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát az általános felhatalmazás
keretében teszik lehetővé. A tagállamok
egyedi használati jogokat adhatnak a 
következők érdekében:

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 86
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 87
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5. cikk – (1) bekezdés – b) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) más közérdekű cél elérése. (b) más közérdekű cél elérése, beleértve a 
műsorszóró szolgáltatások biztosítását.

Or. en

Módosítás 88
Jacques Toubon

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 89
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) az I. mellékletben meghatározott 
általános felhatalmazásokra vonatkozó 
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feltételek harmonizálása céljából,

Or. en

Módosítás 90
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogok megadására vonatkozó közös 
kiválasztási eljárás 

törölve

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.
Ilyen esetekben az intézkedésben – a 
spektrum, illetve a számozási erőforrások 
optimális kihasználásának biztosítása 
érdekében – meg kell határozni azt a 
határidőt, amelyen belül a Hatóságnak el 
kell végeznie a kiválasztást, eleget kell 
tennie a kiválasztásra alkalmazandó 
eljárásnak, szabályoknak és feltételeknek, 
továbbá meg kell állapítania a jogosultak 
által a rádiófrekvencia- és/vagy 
számhasználatért fizetendő díjakat. A 
kiválasztási eljárásnak nyíltnak, 
átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek 
és objektívnak kell lennie.
2. A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – intézkedést fogad el azon egy 
vagy több vállalkozás kiválasztására 
vonatkozóan, amelynek egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
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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.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 91
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – g alpont
2002/20/EK irányelv
I. melléklet – A. rész – 19. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Megfelelés a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet1 és a 
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet2 végrehajtó nemzeti 
intézkedéseknek

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok az információs társadalomban a szerzői jog és szomszédos jogok egyes 
vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv értelmében korlátozásokat
érvényesíthetnek a szerzői jog alkalmazásával kapcsolatban, ha ezek nem ütköznek a mű vagy 
más tartalom szokásos kihasználásába és ésszerűtlen módon nem veszélyeztetik a 
jogtulajdonos jogos érdekeit.

Ez a szerzői jog nagyon eltérő alkalmazását eredményezte az EU-ban, amivel foglalkozni kell, 
                                               
1 HL L 167., 2001.6.22., 10. o.
2 HL L 157., 2004.4.30., 45. o.
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de nem az engedélyezési irányelv módosításával.

Hatékonyabban lehetne foglalkozni vele a Content Online [Online tartalommal kapcsolatos] 
konzultáció során.

Módosítás 92
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – g alpont
2002/20/EK irányelv
I. melléklet – A. rész – 19. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Megfelelés a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet és a 
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet végrehajtó nemzeti 
intézkedéseknek

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok korlátozásokat érvényesíthetnek a szerzői jog alkalmazásával kapcsolatban, ha 
ezek nem ütköznek a mű vagy más tartalom szokásos kihasználásába és ésszerűtlen módon 
nem veszélyezteti a jogtulajdonos jogos érdekeit. Ez a szerzői jog védelmének nagyon eltérő 
alkalmazását eredményezte, amellyel foglalkozni kell, de nem az engedélyezési irányelv 
módosításával. Ez az engedélyezési irányelv mellékletébe beiktatandó pont 
jogbizonytalanságot teremtene a vállalkozások számára, mivel a tagállamok eltérően 
értelmezik ezt az elvet.

Módosítás 93
Marian Zlotea

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
Melléklet – C. rész – 1. pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 94
Jacques Toubon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja;

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

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak meg kell őrizni szabadságukat, hogy olyan mechanizmusokat tartsanak fenn 
vagy bevezessenek be, amelyekkel a felhasználói jogokkal kapcsolatos kötelezettségeket a 
különleges közérdekű célkitűzések teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekre cserélhetik.
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