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Módosítás 24
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A jövőbeli IP-hálózatokban – ahol a 
szolgáltatásnyújtás elválasztható lesz a 
hálózat szolgáltatásától – a tagállamoknak 
meg kell határozniuk a legmegfelelőbb 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatok 
felhasználásával biztosított, nyilvánosan 
elérhető telefonszolgáltatások 
rendelkezésre álljanak, továbbá 
katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior 
esetén a segélyhívó szolgáltatásokhoz 
megszakítás nélkül hozzá lehessen férni.

(17) A jövőbeli IP-hálózatokban – ahol a 
szolgáltatásnyújtás elválasztható lesz a 
hálózat szolgáltatásától – a tagállamoknak 
meg kell határozniuk a legmegfelelőbb 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatok 
felhasználásával biztosított, nyilvánosan 
elérhető telefonszolgáltatások 
rendelkezésre álljanak, továbbá 
katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior 
esetén a segélyhívó szolgáltatásokhoz 
megszakítás nélkül hozzá lehessen férni, 
figyelembe véve az ezen szolgáltatások 
nyújtásával járó műszaki nehézségeket, 
továbbá azzal a feltétellel, hogy ez ne 
jelentsen túlzott terhet vagy akadályt az 
innovatív szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztésére nézve.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokra vonatkozó rendeletnek a nyilvánosan elérhető 
telefonszolgáltatásokra és azokra a szolgáltatásokra kell szorítkoznia, amelyek a 
hagyományos kereskedelmi telefonszolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatásokat biztosítanak, 
ahol nagy a kockázata annak, hogy a fogyasztók körében zavar jön létre, és jogos a magas 
védelmi szint a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban is.

Úgy tűnik, hogy a felhasználók nem várják el a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
a hálózatfüggetlen szolgáltatások esetében, amelyek kínálatában nem szerepelnek 
hagyományos telefonszolgáltatások vagy ezekhez hasonló szolgáltatások. A javasolt lehetőség 
azt kívánja biztosítani, hogy a rendelkezés ne befolyásolja hátrányosan ezeket az egyedi 
szolgáltatásokat.
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Módosítás 25
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A végfelhasználóknak a biztosított 
segélyhívó szolgáltatásokat a belföldi vagy 
nemzetközi telefonszámozási tervekben 
szereplő számon vagy számokon, 
hanghívások kezdeményezésére képes 
bármely telefonszolgáltatás 
felhasználásával fel kell tudniuk hívni, és 
azokhoz hozzá kell férniük. A sürgősségi 
szolgálatoknak a „112” hívószámra érkező 
hívásokat legalább olyan gyorsan és 
hatékonyan kell kezelniük és 
megválaszolniuk, mint az egyéb belföldi 
segélyhívószámokra érkező hívásokat. Az 
Európai Unióban utazó polgárok 
védelmének és biztonságának javítása 
érdekében fontos a „112”-vel kapcsolatos 
tudatosság növelése. E célból a polgárok 
figyelmét nyomatékosan fel kell hívni arra, 
hogy a „112” egységes 
segélyhívószámként használható bármely 
tagállamban való utazásuk során, 
különösen a nemzetközi autóbusz- és 
vasútállomásokon, kikötőkben vagy 
repülőtereken, valamint 
telefonkönyvekben, telefonfülkékben, az 
előfizetői és számlázási dokumentációkban 
nyújtott információkon keresztül. A hívó 
helymeghatározására vonatkozó 
információk nyújtásának kötelezettségét 
meg kell erősíteni az Európai Unió 
polgárai védelmének növelése érdekében. 
Az üzemeltetőknek a hívó 
helymeghatározására vonatkozó 
információt automatikusan kell nyújtaniuk 
a segélyhívó szolgáltatások számára 
„push” üzemmódban. Annak érdekében, 
hogy reagálni lehessen a technológiai 
fejlődésre – beleértve a 
helymeghatározásra vonatkozó 
információ egyre növekvő pontosságát 
eredményező fejlődést is – a Bizottságot 

(19) A végfelhasználóknak a biztosított 
segélyhívó szolgáltatásokat a belföldi vagy 
nemzetközi telefonszámozási tervekben 
szereplő számon vagy számokon, 
hanghívások kezdeményezésére és 
fogadására képes bármely 
telefonszolgáltatás felhasználásával fel kell 
tudniuk hívni, és azokhoz hozzá kell 
férniük. A sürgősségi szolgálatoknak a 
„112” hívószámra érkező hívásokat 
legalább olyan gyorsan és hatékonyan kell 
kezelniük és megválaszolniuk, mint az 
egyéb belföldi segélyhívószámokra érkező 
hívásokat. Az Európai Unióban utazó 
polgárok védelmének és biztonságának 
javítása érdekében fontos a „112”-vel 
kapcsolatos tudatosság növelése. E célból a 
polgárok figyelmét nyomatékosan fel kell 
hívni arra, hogy a „112” egységes 
segélyhívószámként használható bármely 
tagállamban való utazásuk során, 
különösen a nemzetközi autóbusz- és 
vasútállomásokon, kikötőkben vagy 
repülőtereken, valamint 
telefonkönyvekben, telefonfülkékben, az 
előfizetői és számlázási dokumentációkban 
nyújtott információkon keresztül. A hívó 
helymeghatározására vonatkozó 
információk nyújtásának kötelezettségét 
meg kell erősíteni az Európai Unió 
polgárai védelmének növelése érdekében. 
Az üzemeltetőknek a hívó 
helymeghatározására vonatkozó 
információt automatikusan kell nyújtaniuk 
a segélyhívó szolgáltatások számára 
„push” üzemmódban. Ezen intézkedések 
célja a felhasználók biztonságának 
garantálása kell hogy legyen, de egyúttal 
nem jelenthetnek méltánytalan terhet a 
szolgáltatókra nézve, illetve nem
gátolhatják a szolgáltatások és 
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műszaki végrehajtási intézkedések 
elfogadásának jogkörével kell felruházni 
a „112” hívószám a Közösségben való 
hatékony működtetésének biztosítása 
érdekében az Unió polgárainak 
érdekében.

alkalmazások fejlődését és fejlesztését.

Or. en

Indokolás

Az „és fogadására” kifejezés újra történő beillesztése arra mutat rá, hogy mindez csak az 
érintett szolgáltatásokra vonatkozik, és nem azon új és hálózatfüggetlen szolgáltatásokra, 
amelyek kínálatában nem szerepelnek hagyományos telefonszolgáltatások vagy ezekhez 
hasonló szolgáltatások, és amelyek esetében a felhasználók nem várják el a segélyhívó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

A felhasználók fokozottabb védelme nem gátolhatja az innovációt, és nem jelenthet 
méltánytalan vagy túlzott terhet a szolgáltatókra nézve.

Módosítás 26
Piia-Noora Kauppi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A televíziós közvetítés az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
2007. [….]-i európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyet 
médiaszolgáltató nyújt a műsorok egyidejű 
megtekintése céljából egy adott műsorrend 
alapján; egy médiaszolgáltató több audio-
vagy audiovizuális műsorrendet is nyújthat 
(csatornák). Jogszabályban előírt 
továbbítási kötelezettségek alkalmazhatók, 
de csak meghatározott médiaszolgáltató 
által szolgáltatott meghatározott 
műsorcsatornák tekintetében. A 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő 
továbbítási kötelezettségeket annak 
érdekében, hogy e kötelezettségek 
átláthatók, arányosak és megfelelően 

(24) A televíziós közvetítés az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 
2007. [….]-i európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott lineáris 
audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyet 
médiaszolgáltató nyújt a műsorok egyidejű 
megtekintése céljából egy adott műsorrend 
alapján; egy médiaszolgáltató több audio-
vagy audiovizuális műsorrendet is nyújthat 
(csatornák). Jogszabályban előírt 
továbbítási kötelezettségek alkalmazhatók, 
de csak meghatározott médiaszolgáltató 
által szolgáltatott meghatározott 
műsorcsatornák tekintetében. A 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő 
továbbítási kötelezettségeket annak 
érdekében, hogy e kötelezettségek 
átláthatók, arányosak és megfelelően 
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meghatározottak legyenek. E tekintetben a 
továbbítási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat oly módon kell 
megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába 
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és 
piaci feltételekben bekövetkező gyors 
változások miatt ezt a teljes körű 
felülvizsgálatot legalább három évenként
el kell végezni, ami az összes érdekelttel 
folytatott nyilvános konzultációt tenne 
szükségessé. Egy vagy több műsorcsatorna 
kiegészülhet a fogyatékkal élő felhasználók 
hozzáférésének javítására irányuló 
szolgáltatásokkal, mint videószöveg-
szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, audió
kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

meghatározottak legyenek. E tekintetben a 
továbbítási kötelezettségre vonatkozó 
szabályokat oly módon kell 
megfogalmazni, hogy azok elegendő 
ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába 
való hatékony befektetésre. A továbbítási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
rendszeresen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 
technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 
továbbra is arányosak legyenek az elérni 
kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és 
piaci feltételekben bekövetkező gyors 
változások miatt ezt a teljes körű 
felülvizsgálatot legalább tizennyolc 
havonként el kell végezni, ami az összes 
érdekelttel folytatott nyilvános konzultációt 
tenne szükségessé. Egy vagy több 
műsorcsatorna kiegészülhet a fogyatékkal 
élő felhasználók hozzáférésének javítására 
irányuló szolgáltatásokkal, mint 
videószöveg-szolgáltatás, feliratozási 
szolgáltatás, hangos leírás vagy jelbeszéd.

Or. en

Indokolás

A kábelüzemeltetőket sok országban még mindig számos továbbítási kötelezettség terheli.
Negatívan érinti őket a 31. cikk következetlen és még mindig hiányos végrehajtása a meglévő 
kereteken belül. Támogatható a Bizottság arra irányuló javaslata, hogy valamennyi nemzeti 
továbbítási kötelezettséget rendszeres felülvizsgálatnak vessenek alá, viszont a háromévente 
történő vizsgálatok közti időszak túl hosszú, ezért azokat gyakrabban, 18 havonta kellene 
elvégezni.

Módosítás 27
Piia-Noora Kauppi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A biztonság megsértéséről szóló 
értesítésre alkalmazandó formára és 
eljárásokra vonatkozó részletes szabályok 
megállapításakor megfelelő figyelmet kell 

(32) A biztonság megsértéséről szóló 
értesítésre alkalmazandó formára és 
eljárásokra vonatkozó részletes szabályok 
megállapításakor megfelelő figyelmet kell 
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fordítani a jogsértés körülményeire, 
beleértve azt is, hogy a személyes adatokat 
védték-e vagy sem adatvédelmi kódolással 
vagy más olyan eszközökkel, amelyek 
hatékonyan korlátozzák a 
személyazonossággal való visszaélés vagy 
a visszaélés más formái előfordulásának 
valószínűségét. E szabályoknak és 
eljárásoknak figyelembe kell venniük 
továbbá a bűnüldöző hatóságok jogos 
érdekeit olyan esetekben, amikor az idő 
előtti feltárás szükségtelenül 
veszélyeztethetné a jogsértés 
körülményeinek kivizsgálását.

fordítani a jogsértés körülményeire, 
beleértve azt is, hogy a személyes adatokat 
védték-e vagy sem adatvédelmi kódolással 
vagy más olyan eszközökkel, amelyek 
hatékonyan korlátozzák a 
személyazonossággal való visszaélés vagy 
a visszaélés más formái előfordulásának 
valószínűségét. E szabályok és eljárások 
nem akadályozhatják a jogsértés 
körülményeinek kivizsgálását a bűnüldöző 
hatóságok által.

Or. en

Indokolás

A végberendezés a „leggyengébb láncszem” a hálózatban, ezért erős védelemre szorul. A 
végfelhasználóknak tisztában kell lenniük azokkal a kockázatokkal, amelyeket internetezés 
közben a szoftverek letöltése és használata, illetve az adattároló eszközök használata jelent. A 
végfelhasználóknak tisztában kell lenniük a valós kockázatokkal, és a végberendezések 
védelmére megfelelő lépéseket kell tenniük. A tagállamoknak ösztönözniük kell a tudatosságot 
e téren.

Módosítás 28
Piia-Noora Kauppi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az olyan szoftverek, amelyek titokban 
rögzítik a felhasználó tevékenységét 
és/vagy a felhasználó végberendezésének 
működtetését egy harmadik fél javára 
eltérítik (ún. „kémszoftverek”) súlyos 
fenyegetést jelentenek a felhasználók 
magánéletére nézve. Biztosítani kell 
minden felhasználó magánszférájának 
magas szintű és egyenlő védelmét, 
függetlenül attól, hogy a nem kívánt 
kémprogramokat elektronikus hírközlő 
hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, 
vagy azokat egyéb külső adattároló 

(34) Az olyan szoftverek, amelyek titokban 
rögzítik a felhasználó tevékenységét 
és/vagy a felhasználó végberendezésének 
működtetését egy harmadik fél javára 
eltérítik (ún. „kémszoftverek”), súlyos 
fenyegetést jelentenek a felhasználók 
magánéletére nézve. Biztosítani kell 
minden felhasználó magánszférájának 
magas szintű és egyenlő védelmét, 
függetlenül attól, hogy a nem kívánt 
kémprogramokat elektronikus hírközlő 
hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, 
vagy azokat egyéb külső adattároló 
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eszközökön – mint például CD-ken, CD-
ROM-okon, USB-kulcsokon – terjesztett 
szoftvereken rejtve telepítik-e.

eszközökön – mint például CD-ken, CD-
ROM-okon, USB-kulcsokon – terjesztett 
szoftvereken rejtve telepítik-e. A 
tagállamoknak ösztönözniük kell a 
végfelhasználókat azon lépések 
megtételére, amelyek végberendezéseik 
vírusok és kémprogramok elleni 
védelméhez szükségesek.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 4. módosítás indokolásával.

Módosítás 29
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
2002/22/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez az irányelv megállapítja a 
végfelhasználók jogait, és ezekkel 
összhangban a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlő hálózatokat és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások kötelezettségeit. Az 
egyetemes szolgáltatásnyújtás nyílt 
versenypiaci környezetben történő 
biztosítása tekintetében ez az irányelv 
meghatározza azoknak a meghatározott 
minőségű szolgáltatásoknak a minimális 
készletét, amelyekhez az egyedi nemzeti 
feltételekhez igazodó, megfizethető áron 
minden végfelhasználónak hozzáférése 
van, a verseny torzítása nélkül. Ez az 
irányelv továbbá kötelezettségeket állapít 
meg bizonyos kötelező szolgáltatások 
nyújtására vonatkozóan.

2. Ez az irányelv megállapítja a 
végfelhasználók jogait, és ezekkel 
összhangban a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlő hálózatokat és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások kötelezettségeit. Az 
egyetemes szolgáltatásnyújtás nyílt 
versenypiaci környezetben történő 
biztosítása tekintetében ez az irányelv 
meghatározza azoknak a meghatározott 
minőségű szolgáltatásoknak a minimális 
készletét, amelyekhez a technológia 
fejlettségéhez és az egyedi nemzeti 
feltételekhez igazodó, megfizethető áron 
minden végfelhasználónak hozzáférése 
van, a verseny torzítása nélkül. Ez az 
irányelv továbbá kötelezettségeket állapít 
meg bizonyos kötelező szolgáltatások 
nyújtására vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

A rendeletnek gondoskodnia kell arról, hogy az egyetemes szolgáltatás biztosított legyen, és 
hogy a szolgáltatók e célkitűzés tekintetében eleget tegyenek kötelezettségeiknek.

Módosítás 30
Bernhard Rapkay

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
2002/22/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózathoz történő
helyhez kötött csatlakozás iránti minden 
ésszerű igényt legalább egy vállalkozás 
kielégítsen. 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózathoz történő,
helyhez kötött csatlakozás vagy a vezeték 
nélküli hálózatokhoz történő csatlakozás
iránti minden ésszerű igényt legalább egy 
vállalkozás kielégítsen

Or. en

Módosítás 31
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
2002/22/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A létrejött csatlakozásnak – a 
funkcionális internet-hozzáféréshez 
elegendő adatátviteli sebességgel, 
figyelembe véve az előfizetők többsége 
által használt, leginkább elterjedt 
technológiákat és a technológiai 
megvalósíthatóságot – képesnek kell lennie 
a hanghívások, a telefaxhívások és más 
adatátviteli formák támogatására.

2. A létrejött csatlakozásnak – a 
funkcionális internet-hozzáféréshez 
elegendő adatátviteli sebességgel, 
figyelembe véve az előfizetők többsége 
által használt, leginkább elterjedt 
technológiákat és a technológiai 
megvalósíthatóságot – képesnek kell lennie 
a hanghívások, a telefaxhívások és más 
adatátviteli formák támogatására.

Or. en
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Indokolás

Megegyezik a 6. módosítás indokolásával.

Módosítás 32
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
2002/22/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett hálózati 
csatlakozáson keresztül megvalósuló, 
belföldi és nemzetközi hívások 
kezdeményezését és fogadását, valamint 
segélyhívó szolgáltatásoknak a „112” 
hívószámon keresztüli hívását lehetővé 
tévő telefonszolgáltatás nyújtása iránti 
minden ésszerű igényt legalább egy 
vállalkozás kielégítsen.

3. A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett hálózati 
csatlakozáson keresztül megvalósuló, 
hanghívásokat, telefaxhívásokat és más 
adatátviteli formákat – a funkcionális 
internet-hozzáféréshez elegendő 
adatátviteli sebességgel, figyelembe véve 
az előfizetők többsége által használt, 
leginkább elterjedt technológiákat és a 
technológiai megvalósíthatóságot –
lehetővé tévő telefonszolgáltatás nyújtása 
iránti minden ésszerű igényt legalább egy 
vállalkozás kielégítsen.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 6. módosítás indokolásával.

Módosítás 33
Bernhard Rapkay

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
2002/22/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett hálózati 

3. A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett hálózati 
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csatlakozáson keresztül megvalósuló, 
belföldi és nemzetközi hívások 
kezdeményezését és fogadását, valamint 
segélyhívó szolgáltatásoknak a „112” 
hívószámon keresztüli hívását lehetővé 
tévő telefonszolgáltatás nyújtása iránti 
minden ésszerű igényt legalább egy 
vállalkozás kielégítsen.

csatlakozáson keresztül megvalósuló, 
belföldi és nemzetközi hívások, illetve 
adatátvitel kezdeményezését és fogadását, 
valamint segélyhívó szolgáltatásoknak a 
„112” hívószámon keresztüli hívását 
lehetővé tévő telefonos és adatátviteli 
szolgáltatás nyújtása iránti minden ésszerű 
igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen.

Or. en

Indokolás

Nemcsak a telefonszolgáltatásokat, hanem az adatátviteli szolgáltatásokat is garantálni kell.

Módosítás 34
Piia-Noora Kauppi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 11 pont2002/22/EK irányelv
18 és 19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 18. és a 19. cikket el kell hagyni. A 18. cikket el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

A közvetítő-előválasztás és a közvetítőválasztás fontos eszköznek bizonyul a verseny 
ösztönzésében és abban, hogy valamennyi fogyasztó számára biztosított legyen a hírközlési 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Módosítás 35
Piia-Noora Kauppi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 pont
2002/22/EK irányelv
20 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az előfizetők és az 

törölve
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elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozások 
között szerződés jön létre, az előfizetők – a 
szerződés megkötését megelőzően, majd 
ezt követően rendszeresen – egyértelmű 
tájékoztatást kapjanak a szerzői jog és a 
szomszédos jogok tiszteletben tartásával 
kapcsolatos kötelezettségeikről. Az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
2000/31/EK irányelv sérelme nélkül a 
vállalkozások kötelesek tájékoztatni az 
előfizetőket a leggyakoribb jogellenes 
cselekményekről és azok 
jogkövetkezményeiről.

Or. en

Indokolás

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act  to 
review the rules on liability of undertakings providing electronic communications services 
and networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society . The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of 
this concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Módosítás 36
Bernhard Rapkay

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 pont
2002/22/EK irányelv
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
melléklet rendelkezéseivel összhangban a 
4., 5., 6., és 7. cikkben meghatározott 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és az 
ilyen szolgáltatások igénybevételére
alkalmazandó árakról és díjakról, valamint 
az általános szerződési feltételekről 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a II. 
melléklet rendelkezéseivel összhangban az
alkalmazandó árakról és díjakról, valamint 
az általános szerződési feltételekről 
átlátható, összehasonlítható, megfelelő és 
naprakész információ álljon a 
végfelhasználók és a fogyasztók 
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átlátható, összehasonlítható, megfelelő és 
naprakész információ álljon a 
végfelhasználók és a fogyasztók 
rendelkezésére.

rendelkezésére. Ezeket az információkat 
könnyen hozzáférhető formában kell 
közzétenni.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság lényeges minden távközlési szolgáltatás terén, ezért az adatokat hozzáférhető 
formában kell közzétenni.

Módosítás 37
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2002/22/EK irányelv
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokon keresztül 
nyújtott nyilvánosan elérhető 
telefonszolgáltatások katasztrofális hálózati 
hiba vagy vis maior esetében is 
rendelkezésre álljanak. A tagállamok 
biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető 
telefonszolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások minden ésszerű lépést 
megtegyenek a segélyhívó szolgálatokhoz 
való zavartalan hozzáférés biztosítására.

A tagállamok minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy a 
szolgáltatók eleget tegyenek egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségüknek, 
nevezetesen azáltal, hogy a nyilvános 
hírközlő hálózatokon keresztül nyújtott 
nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások 
– különösen katasztrofális hálózati hiba 
vagy vis maior esetén – rendelkezésre 
álljanak. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosan elérhető 
telefonszolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások minden ésszerű lépést 
megtegyenek a segélyhívó szolgálatokhoz 
való zavartalan hozzáférés biztosítására.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 6. módosítás indokolásával.
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Módosítás 38
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 pont
2002/22/EK irányelv
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a belföldi 
vagy nemzetközi telefonszámozási tervben 
szereplő számon vagy számokon keresztül 
belföldi és/vagy nemzetközi hívások 
kezdeményezésével kapcsolatos 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
hozzáférést biztosítanak a segélyhívó 
szolgáltatásokhoz.

2. A tagállamok biztosítják, hogy a belföldi 
vagy nemzetközi telefonszámozási tervben 
szereplő számon vagy számokon keresztül 
belföldi és/vagy nemzetközi hívások 
kezdeményezésével és fogadásával
kapcsolatos szolgáltatást nyújtó 
vállalkozások – műszakilag kivitelezhető 
mértékben – hozzáférést biztosítanak a 
segélyhívó szolgáltatásokhoz.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 1. módosítás indokolásával.

Módosítás 39
Bernhard Rapkay

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 18 pont
2002/22/EK irányelv
30 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Bármely minimális szerződéses 
időtartam sérelme nélkül a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
szerződés felmondására vonatkozó 
feltételek és eljárások ne tartsák vissza a 
fogyasztókat a szolgáltatóváltástól. 

6. A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a minimális szerződéses 
időtartam, valamint a szerződés 
felmondására vonatkozó feltételek és 
eljárások ne tartsák vissza a fogyasztókat a 
szolgáltatóváltástól.

Or. en
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Módosítás 40
Bernhard Rapkay

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 18 pont
2002/22/EK irányelv
30 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
előfizetők és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
közötti szerződések minimális időtartama 
ne legyen hosszabb 12 hónapnál.

Or. en

Módosítás 41
Piia-Noora Kauppi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 19 pont
2002/22/EK irányelv
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghatározott rádiós és 
televíziós műsorterjesztési és 
hozzáférhetőségi szolgáltatások 
továbbítására vonatkozóan ésszerű 
továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a 
joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 
számára rádió- vagy televízióműsorok 
szétosztására szolgáló elektronikus 
hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások számára abban az esetben, 
ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak 
jelentős hányada ezeket a hálózatokat 
használja a rádió- és a televízióműsorok 
vételének fő eszközeként. Ilyen 
kötelezettségek csak abban az esetben 
írhatók elő, ha a tagállamok által a nemzeti 
jogszabályaikban egyértelműen és 
kifejezetten meghatározott közérdekű célok 
eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak 

1. A tagállamok meghatározott rádiós és 
televíziós műsorterjesztési és 
hozzáférhetőségi szolgáltatások 
továbbítására vonatkozóan ésszerű 
továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a 
joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 
számára rádió- vagy televízióműsorok 
szétosztására szolgáló elektronikus 
hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások számára abban az esetben, 
ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak 
jelentős hányada ezeket a hálózatokat 
használja a rádió- és a televízióműsorok 
vételének fő eszközeként. Ilyen 
kötelezettségek csak abban az esetben 
írhatók elő, ha a tagállamok által a nemzeti 
jogszabályaikban egyértelműen és 
kifejezetten meghatározott közérdekű célok 
eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak 
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és átláthatók. és átláthatók.

Az első albekezdésben említett 
kötelezettségeket a tagállamok <a 
módosító jogi aktus végrehajtásának 
határideje> után legkésőbb egy éven belül 
felülvizsgálják, kivéve akkor, ha ezt a 
felülvizsgálatot a megelőző két évben már 
elvégezték.

Az első albekezdésben említett 
kötelezettségeket a tagállamok <a 
módosító jogi aktus végrehajtásának 
határideje> után legkésőbb egy éven belül 
felülvizsgálják.

A tagállamok a továbbítási 
kötelezettségeket legalább háromévente
felülvizsgálják.

A tagállamok a továbbítási 
kötelezettségeket legalább tizennyolc 
havonként felülvizsgálják

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 3. módosítás indokolásával.

Módosítás 42
Bernhard Rapkay

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 20 pont – b alpont
2002/22/EK irányelv
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok évente jelentésben 
számolnak be a Bizottságnak és a 
Hatóságnak az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és a végberendezések 
fogyatékkal élő végfelhasználók általi 
felhasználása és az azokhoz való 
hozzáférése, valamint azok 
együttműködése javításában megtett 
intézkedésekről és az elért eredményekről.

3. A tagállamok évente jelentésben 
számolnak be a Bizottságnak az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások és a 
végberendezések végfelhasználók, 
különösen pedig a fogyatékkal élő 
végfelhasználók általi felhasználása és az 
azokhoz való hozzáférése, valamint azok 
együttműködése javításában megtett 
intézkedésekről és az elért eredményekről.
Megfelelően figyelembe kell venni a 
2002/21/EK irányelv 8. cikkében 
meghatározott ágazatpolitikai célokat és 
szabályozási elveket.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy a felhasználók, köztük a fogyatékkal élő, az idős korú és a szociálisan 
rászoruló felhasználók a választék, az ár és a minőség tekintetében a lehető legnagyobb 
előnyöket élvezhessék. 

Módosítás 43
Piia-Noora Kauppi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 3 pont – b alpont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztonság olyan megsértése esetén, 
amely a Közösségben nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben továbbított, tárolt vagy 
más módon feldolgozott személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elveszítését, módosítását, jogosulatlan
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak a biztonság megsértéséről 
haladéktalanul értesítenie kell az érintett 
előfizetőt és a nemzeti szabályozó 
hatóságot. Az előfizetőhöz intézett 
értesítésnek tartalmaznia kell legalább a 
biztonság megsértésének jellegét és 
intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés 
esetleges negatív hatásainak mérséklésére. 
A nemzeti szabályozó hatósághoz intézett 
értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság 
megsértésének következményeit és az 
annak orvoslására a szolgáltató által 
megtett intézkedéseket.

3. A biztonság olyan súlyos megsértése 
esetén, amely a Közösségben nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtása során továbbított, 
tárolt vagy más módon feldolgozott,
technológiai eszközökkel olvashatatlanná 
nem tett személyes adatok véletlen vagy 
jogellenes felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és 
amely jelentős kárt okozhat az 
előfizetőknek, annak a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak, 
amelynek a személyes előfizetői adatait 
felfedték, a biztonság megsértéséről 
haladéktalanul értesítenie kell az érintett 
előfizetőt és azt a nemzeti szabályozó 
hatóságot, amelynek hatáskörében a 
szolgáltató székhelye található. Az 
előfizetőhöz intézett értesítésnek 
tartalmaznia kell legalább a biztonság 
megsértésének jellegét és intézkedéseket 
kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív 
hatásainak mérséklésére. A nemzeti 
szabályozó hatósághoz intézett értesítés 
ezen túlmenően leírja a biztonság 
megsértésének következményeit és az 
annak orvoslására a szolgáltató által 
megtett intézkedéseket.

Or. en
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Indokolás

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.  
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if 
we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security 
breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to 
instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the 
issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of 
additional breaches since the widespread provision of information about security and 
integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Módosítás 44
Piia-Noora Kauppi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 3 pont – b alpont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett 
intézkedések következetes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Piacfelügyeleti Hatósággal (a 
továbbiakban: Hatóság) és az európai 
adatvédelmi biztossal folytatott 
konzultációt követően műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el 
többek között az e cikkben említett 
tájékoztatási és értesítési követelményekre 
alkalmazandó körülményekre, formátumra 
és eljárásokra vonatkozóan.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett 
intézkedések következetes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Piacfelügyeleti Hatósággal (a 
továbbiakban: Hatóság), az érintett 
felekkel, az európai adatvédelmi biztossal 
és a nyilvánossággal folytatott 
konzultációt követően műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogad el 
többek között az e cikkben említett 
tájékoztatási és értesítési követelményekre 
alkalmazandó körülményekre, formátumra 
és eljárásokra vonatkozóan. 

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 20. módosítás indokolásával.
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Módosítás 45
Bernhard Rapkay

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
II melléklet – 2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2 Rendes díjak, annak megjelölésével, 
hogy az egyes díjszabási elemek mit 
foglalnak magukban (pl.: hozzáférési díjak, 
a használati díj különböző típusai, 
karbantartási díjak), beleértve az
alkalmazott szokásos árengedményekről, 
valamint a különleges és célzott díjszabási 
rendszerekről szóló részletes tájékoztatást. 

2.2) Rendes díjak a szerződött szolgáltatás 
teljes árának megnevezésével és annak 
megjelölésével, hogy az egyes díjszabási 
elemek mit foglalnak magukban (pl.: 
hozzáférési díjak, a használati díj 
különböző típusai, karbantartási díjak), 
beleértve az alkalmazott szokásos 
árengedményekről, valamint a különleges 
és célzott díjszabási rendszerekről szóló 
részletes tájékoztatást.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztók ellenőrizhessék kiadásaikat, és vásárlás közben ne 
vezessék félre őket, a szerződött szolgáltatás teljes árát egyértelműen fel kell tüntetni.


