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Módosítás 1
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. megállapítja, hogy jelenleg a legtöbb 
tagállam le van maradva más fejlett 
országok mögött az újgenerációs 
kommunikációs infrastruktúrába való 
befektetés tekintetében, és hangsúlyozza, 
hogy a szélessávú kapcsolat és az Internet 
fejlesztésében a vezető szerep elérése 
kulcsfontosságú Európa versenyképessége 
és kohéziója számára a nemzetközi 
színtéren, különösen az interaktív digitális 
platformok fejlesztése és új szolgáltatások 
– mint például az elektronikus 
kereskedelem, elektronikus egészségügyi, 
elektronikus oktatási és elektronikus 
kormányzati szolgáltatások – kifejlesztése 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 2
Katerina Batzeli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a digitális 
frekvenciatöbblet egyedi lehetőséget kínál 
Európának a szélessávú kapcsolat és az 
internet fejlesztésére, valamint arra, hogy 
világelső legyen a mobil multimédiás 
technológiákban, áthidalva a digitális 
megosztottságot és új lehetőségeket 
teremtve az állampolgároknak, a 
szolgáltatásoknak, a médiának és az 
Európai Unió kulturális sokszínűségét 

1. hangsúlyozza, hogy a digitális 
frekvenciatöbblet egyedi lehetőséget kínál 
Európának olyan új szolgáltatások 
fejlesztésére, mint a mobiltelevízió és a 
vezeték nélküli Internet-hozzáférés, 
valamint arra, hogy világelső legyen a 
mobil multimédiás technológiákban, 
áthidalva a digitális megosztottságot és új 
lehetőségeket teremtve az 
állampolgároknak, a szolgáltatásoknak, a 
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gazdagítva; médiának és az Európai Unió kulturális 
sokszínűségét gazdagítva;

Or. en

Módosítás 3
Sahra Wagenknecht

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a spektrum szűkös 
természeti erőforrás, és hogy a 
tagállamoknak ezért ellenőrizniük kell a 
spektrumhasználatot az olyan fontos 
lakossági értékek garantálása érdekében, 
mint a jó minőségű, ingyenesen fogható 
televíziós szolgáltatások, valamint az 
internetes szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 4
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a technológiai 
konvergencia mára valósággá vált, új 
eszközöket és lehetőségeket biztosítva a 
hagyományos szolgáltatásoknak; 
hangsúlyozza, hogy az új szolgáltatások 
megjelenése érdekében kiemelkedő 
fontosságú, hogy a régebben a 
műsorszórás számára fenntartott 
frekvenciákhoz hozzáférést biztosítsanak;

2. megjegyzi, hogy a technológiai 
konvergencia mára valósággá vált, új 
eszközöket és lehetőségeket biztosítva a 
hagyományos szolgáltatásoknak; 
hangsúlyozza, hogy a régebben a 
műsorszórás számára fenntartott 
frekvenciákhoz való hozzáférés lehetővé 
teheti új szolgáltatások megjelenését, 
feltéve, hogy a spektrumot a lehető 
leghatékonyabban kezelik a jó minőségű 
digitális műsorok szolgáltatásával való 
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interferencia elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 5
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy a digitális 
frekvenciatöbblet hatékony elosztása 
megvalósítható a jelenleg az UHF sávon 
frekvenciaengedélyekkel rendelkező 
szereplők akadályozása nélkül is, valamint 
hogy a jelenlegi műsorterjesztési 
szolgáltatások folytatása és terjesztése 
eredményesen elérhető, ugyanakkor pedig 
biztosítható az, hogy az új mobil 
multimédia és szélessávú, vezeték nélküli 
hozzáférésű technológiáknak alapvető 
spektrumforrásokat osztanak ki az UHF 
sávban azért, hogy új interaktív 
szolgáltatásokat nyújtsanak az európai 
polgárok számára;

Or. en

Módosítás 6
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza a digitális műsorszórás 
nagyobb mértékű hatékonyságát, amely 
több csatorna és potenciálisan jobb 
minőség biztosítását teszi lehetővé
kevesebb spektrum felhasználása mellett, 
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lehetővé téve a megnövekedett 
műsorszórási szolgáltatásokat, 
felszabadítva ugyanakkor a spektrumot 
olyan új szolgáltatások számára, amelyek 
előnyökkel járhatnak a polgárok és a 
fogyasztók számára; úgy véli, hogy a piac 
a legmegfelelőbb arra, hogy meghatározza 
a társadalom számára legelőnyösebb 
szolgáltatásokat és technológiákat;

Or. en

Módosítás 7
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. meggyőződése, hogy az új – innovatív 
technológiákat és szolgáltatásokat 
tartalmazó – „multi-play” csomagokat 
lehet hamarosan felkínálni a fokozott 
technológiai konvergenciának 
köszönhetően, ugyanakkor megállapítja, 
hogy ezen új kínálatok kialakulása 
alapvetően az értékes spektrum, valamint 
a zökkenőmentes interoperabilitást, 
összekapcsolhatóságot és lefedettséget 
lehetővé új interaktív technológiák – mint 
például a mobil multimédia-technológiák, 
szélessávú vezeték nélküli hozzáférésű 
technológiák – rendelkezésre állásától 
függ;

Or. en

Módosítás 8
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza, hogy a digitális 
frekvenciatöbblet egyedülálló lehetőséget 
biztosít Európa számára, hogy kialakítsa a 
világon vezető szerepét a mobil 
multimédia technológiák terén, valamint 
hogy ugyanakkor áthidalja a digitális 
frekvenciatöbbletet az információk, az 
ismeretek és a szolgáltatások 
megnövekedett áramlásával, amely 
összeköti egymással az összes európai 
polgárt, és amely új lehetőségeket nyújt a 
média, a kultúra és az Európai Unióban 
valamennyi területen meglévő sokszínűség 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 9
Katerina Batzeli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a frekvenciahasználat közös
megközelítését a digitális frekvenciatöbblet 
optimális felhasználása érdekében, ami 
lehetővé teszi, hogy a műsorszolgáltatók 
továbbra is kínálhassák jelenlegi 
szolgáltatásaikat, de a digitális 
frekvenciatöbbletet semleges alapon 
osszák ki;

3. támogatja a frekvenciahasználat 
koordinált megközelítésére irányuló 
erőfeszítéseket a digitális frekvenciatöbblet 
optimális felhasználása érdekében, ami 
lehetővé teszi, hogy a műsorszolgáltatók 
folytathassák és továbbfejlesszék jelenlegi 
szolgáltatásaikat, de ugyanakkor lehetővé 
teszi más új felhasználók számára is, hogy 
használják a digitális frekvenciatöbblet 
részeit a nemzetközi megállapodásokkal és 
a nemzeti politikai prioritásokkal 
összhangban;

Or. en
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Módosítás 10
Sahra Wagenknecht

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. támogatja a frekvenciahasználat közös
megközelítését a digitális frekvenciatöbblet 
optimális felhasználása érdekében, ami 
lehetővé teszi, hogy a műsorszolgáltatók 
továbbra is kínálhassák jelenlegi 
szolgáltatásaikat, de a digitális 
frekvenciatöbbletet semleges alapon 
osszák ki;

3. támogatja a frekvenciahasználat 
koordinált megközelítését a digitális 
frekvenciatöbblet optimális felhasználása 
érdekében, ami lehetővé teszi, hogy a 
műsorszolgáltatók folytassák és 
továbbfejlesszék jelenlegi 
szolgáltatásaikat; úgy véli, hogy a 
tagállamoknak szabadon kell tudniuk 
elosztani a frekvenciákat a nemzeti 
politikai prioritásokkal – mint például a 
kulturális és nyelvi sokszínűséggel –
összhangban;

Or. en

Módosítás 11
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy Európának a 
lehető leghamarabb ki kell használnia az 
ilyen egyedülálló lehetőség adta 
előnyöket, ha a világban vezető szerepet 
kíván elérni az új, interaktív digitális 
platformok terén és ha meg akarja 
valósítani az i2010 stratégiában eltervezett 
„információs társadalom mindenki 
számára” célkitűzést, valamint hogy az 
erre irányuló igény aktív együttműködést 
tehet szükségessé, hogy felülemelkedjenek 
a tagállamok között a digitális 
frekvenciatöbblet hatékony 
(újra)elosztásában  nemzeti szinten 
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meglévő jelenlegi akadályokon;

Or. en

Módosítás 12
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza annak előnyeit, ha a 
tagállamok a lehető leggyorsabban 
felszabadítják digitális 
frekvenciatöbbleteiket, hogy lehetővé 
tegyék az európai polgárok és fogyasztók 
számára, hogy kihasználják az új, 
innovatív és versenyképes szolgáltatások 
előnyeit; megállapítja különösen, hogy 
néhány ország már átállt a digitális 
műsorszolgáltatásra és/vagy meghatározta
digitális frekvenciatöbbletét;

Or. en

Módosítás 13
Sahra Wagenknecht

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a digitális frekvenciatöbblet 
következtében felszabadult frekvenciák 
kiosztása során a technológiai 
szempontból semleges értékesítéseket, 
egyúttal lehetővé téve a frekvenciákkal 
való kereskedést; azonban figyelmeztet a 
spektrum túlzott feldarabolásának 
veszélyére, ami a korlátozott erőforrások 
nem optimális felhasználásához vezet; 

5. úgy véli, hogy az árverés és a 
kereskedés nem lehet a frekvenciakiosztás 
elsődleges mechanizmusa, mivel a piaci 
mechanizmusok önmagukban nem
szolgálnak fontos közjavakat;
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felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a közös spektrumterv ne 
képezzen akadályokat a jövőbeli innováció 
előtt;

Or. en

Módosítás 14
Katerina Batzeli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a digitális frekvenciatöbblet 
következtében felszabadult frekvenciák 
kiosztása során a technológiai szempontból 
semleges értékesítéseket, egyúttal lehetővé 
téve a frekvenciákkal való kereskedést; 
azonban figyelmeztet a spektrum túlzott 
feldarabolásának veszélyére, ami a 
korlátozott erőforrások nem optimális 
felhasználásához vezet; felhívja a 
Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, 
hogy a közös spektrumterv ne képezzen 
akadályokat a jövőbeli innováció előtt;

5. úgy véli, hogy a tagállamok fontolóra 
vehetik a digitális frekvenciatöbblet 
következtében felszabadult frekvenciák 
kiosztása során a technológiai szempontból 
semleges értékesítéseket, egyúttal lehetővé 
téve a frekvenciákkal való kereskedést; úgy 
véli azonban, hogy ennek az eljárásnak 
teljes mértékben be kell tartania az ITU 
szabályozásait, a nemzeti 
frekvenciatervezést és a nemzeti politikai 
célkitűzéseket annak érdekében, hogy 
elkerüljék a nyújtott szolgáltatások közötti 
káros interferenciát; figyelmeztet a 
spektrum túlzott feldarabolásának 
veszélyére, ami a korlátozott erőforrások 
nem optimális felhasználásához vezet; 
felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy bármely jövőbeli, koordinált
spektrumterv ne képezzen akadályokat a 
jövőbeli innováció előtt;

Or. en

Módosítás 15
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a digitális frekvenciatöbblet 
következtében felszabadult frekvenciák 
kiosztása során a technológiai szempontból 
semleges értékesítéseket, egyúttal lehetővé 
téve a frekvenciákkal való kereskedést; 
azonban figyelmeztet a spektrum túlzott 
feldarabolásának veszélyére, ami a 
korlátozott erőforrások nem optimális 
felhasználásához vezet; felhívja a 
Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, 
hogy a közös spektrumterv ne képezzen 
akadályokat a jövőbeli innováció előtt;

5. támogatja a digitális frekvenciatöbblet 
következtében felszabadult frekvenciák 
kiosztása során a technológiai szempontból 
semleges értékesítéseket, egyúttal lehetővé 
téve a frekvenciákkal való kereskedést; 
azonban figyelmeztet a spektrum túlzott 
feldarabolásának veszélyére, ami a 
korlátozott erőforrások nem optimális 
felhasználásához vezet; felhívja a 
Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, 
hogy a spektrumhasználatra irányuló 
közös megközelítés ne képezzen 
akadályokat a jövőbeli innováció előtt;

Or. en

Módosítás 16
Katerina Batzeli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a digitális 
frekvenciatöbblet a nemzeti audiovizuális 
és médiapolitikai célkitűzések 
teljesítésének fontos eszköze; ezért 
meggyőződése, hogy a digitális 
frekvenciatöbblet kezelésére vonatkozó 
döntéseknek nem szabad egy tisztán piaci 
alapú és a nyereséggel kapcsolatos 
kritériumokon alapulniuk, hanem 
azoknak az audiovizuális és 
médiapolitikával kapcsolatos olyan 
általános érdekű célkitűzések 
előmozdítására is összpontosítaniuk kell, 
mint például a szólásszabadság, a 
médiapluralizmus, valamint a kulturális 
és nyelvi sokszínűség;

Or. en
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Módosítás 17
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólít a tagállamok közötti, egy 
hatékony, nyílt és versenyképes belső piac 
megvalósítására irányuló szoros 
együttműködésre azáltal, hogy közös 
spektrumsávokat határoznak meg az új 
páneurópai szolgáltatások kifejlesztése
valamint az új hálózati technológiák
telepítése tekintetében elegendően széles 
skála biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 18
Pervenche Berès

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a frekvenciák kiosztása 
céljából tartott árverések esetében a 
tagállamoknak közös megközelítést kell 
elfogadniuk az árverések feltételeire és 
módjaira, valamint a keletkezett 
erőforrások elosztására vonatkozóan;
felszólítja a Bizottságot, hogy ezen 
elgondolások mentén terjesszen elő 
iránymutatásokat;

Or. en
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