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Módosítás 86
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács által 
kiadott, az elektronikus hírközlő hálózatok 
és hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 
7-i 2002/21/EK irányelv (keretirányelv), az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
kapcsolódó eszközökhöz való 
hozzáférésről, valamint azok 
összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-
i 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv), az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 
2002. március 7-i 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv), az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról szóló, 2002. március 
7-i 2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) és az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 
védelméről szóló, 2002. július 12-i 
2002/58/EK irányelv (elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv) (a 
továbbiakban együttesen „a keretirányelv 
és a különös irányelvek”) célja a belső 
elektronikus hírközlési piac létrehozása a 
Közösségen belül oly módon, hogy 
eközben az erősebb verseny révén 
biztosított legyen a befektetések, az 
innováció és a fogyasztóvédelem magas 
szintje.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács által 
kiadott, az elektronikus hírközlő hálózatok 
és hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 
7-i 2002/21/EK irányelv (keretirányelv), az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
kapcsolódó eszközökhöz való 
hozzáférésről, valamint azok 
összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-
i 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv), az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 
2002. március 7-i 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv), az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felhasználói jogokról szóló, 2002. március 
7-i 2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) és az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 
védelméről szóló, 2002. július 12-i 
2002/58/EK irányelv (elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv) (a 
továbbiakban együttesen „a keretirányelv 
és a különös irányelvek”), valamint az 
uniós szervek által elfogadott 
állásfoglalások (ideértve az Európai 
Parlament „a digitális környezetben a 
fogyasztói bizalomról” című 
állásfoglalását1) célja a belső elektronikus 
hírközlési piac létrehozása a Közösségen 
belül oly módon, hogy eközben az erősebb 
verseny révén biztosított legyen a 
befektetések, az innováció és a 
fogyasztóvédelem magas szintje.
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1Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0287.

Or. en

Módosítás 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Hatóság segíti a Bizottságot a 
polgárok számára az egységes európai 
’112’-es segélyhívó számra és annak 
használatára vonatkozó tájékoztatás 
biztosítására irányuló tagállami 
intézkedésekről való jelentés éves 
rendszerességgel való elkészítése révén. A 
Hatóság az éves felülvizsgálati jelentésben 
ismerteti az irányadó gyakorlatot és a 
továbbra is fennmaradó szűk 
keresztmetszeteket, és hozzájárul az 
Európai Unióban utazó polgárok 
védelmének és biztonságának javításához.

(20) A Hatóság segíti a Bizottságot az 
egységes európai ’112’-es segélyhívó szám 
létezésére és használatára vonatkozóan a 
polgárok körében meglévő ismeretekről 
szóló jelentés éves rendszerességgel való 
elkészítése révén. A Hatóság az éves 
felülvizsgálati jelentésben ismerteti az 
irányadó gyakorlatot és a továbbra is 
fennmaradó szűk keresztmetszeteket, és 
hozzájárul az Európai Unióban utazó 
polgárok védelmének és biztonságának 
javításához.

Or. en

Módosítás 88
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A globális távközlési szolgáltatások 
kimondottan abba a körbe tartoznak, ahol 
szükség lehet az engedélyezési feltételek 
harmonizálására. Általánosan elismert 
tény, hogy ezek a szolgáltatások, amelyek 
a különböző országokban, és gyakran 
különböző földrészeken található 
részlegekkel rendelkező multinacionális 
társaságok számára kínálnak üzleti hang-
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és adatszolgáltatást, természetüknél fogva 
határokon átnyúlók, Európán belül pedig 
páneurópaiak. A Hatóságnak közös 
szabályozási megközelítést kell 
kialakítania annak érdekében, hogy az 
integrált, egységes szolgáltatások előnyei 
egész Európára kiterjedjenek.

Or. en

Módosítás 89
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) tanácsokkal látja el a piaci szereplőket 
és a nemzeti szabályozó hatóságokat 
szabályozási kérdéseket illetően;

(c) tanácsokkal látja el a piaci szereplőket 
(beleértve a fogyasztókat és a fogyasztói 
szervezeteket is) és a nemzeti szabályozó 
hatóságokat szabályozási kérdéseket 
illetően;

Or. cs

Módosítás 90
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) gondoskodik a tapasztalatcseréről és 
előmozdítja az innovációt az európai 
piacon;

Or. en
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Indokolás

Hangsúlyozni kell a BERT szerepét az innováció európai előmozdításában, hiszen az 
innováció a fogyasztók érdeke is.

Módosítás 91
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) tanácsokkal látja el és segíti a piaci 
szereplőket és a nemzeti szabályozó 
hatóságokat a szerzői jogi kalózkodást és 
a biztonsági kérdéseket illetően;

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell a BERT szerepét az adatbiztonság javítása és a szerzői, valamint a 
szomszédos jogok tiszteletben tartását célzó kötelezettségek szigorítása tekintetében.

Módosítás 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) segíti a tagállamokat és a nemzeti 
szabályzó hatóságokat a segélyhívó 
szolgáltatások által használt távközlési 
rendszerek interoperabilitásához 
(különösen a nagyobb vészhelyzetek és 
katasztrófák esetén), valamint a 
2002/22/EK irányelv 26a. cikkében előírt, 
a polgárok figyelmeztetésére és 
riasztására szolgáló kommunikációs 
rendszer kiépítéséhez kapcsolódó 
kérdésekben.
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Or. en

Módosítás 93
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) közös szabályozási megközelítést 
dolgoz ki a páneurópai szolgáltatásokra, 
például a globális távközlési 
szolgáltatásokra vonatkozóan annak 
érdekében, hogy biztosítsa a nemzeti 
szabályok közötti következetességet. 

Or. en

Módosítás 94
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Létrejön az Európai Távközlési 
Szabályozók Testülete (BERT) (a 
„Hatóság”) az e rendeletben rögzített 
felelősségi körrel.

Or. cs

A módosítás külön a cseh nyelvű változat miatt (az „úřad” kifejezés használata kapcsán) 
készült, és az egész szövegre érvényes. Elfogadása esetén az egész szövegben megfelelő 
változtatásra van szükség.



PE406.113v01-00 8/24 AM\723497HU.doc

HU

Módosítás 95
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság hozzájárul különösen a 
keretirányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek összehangolt 
alkalmazásához azáltal, hogy segíti a 
Bizottságot a Bizottság által a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 19. cikke alapján 
kibocsátandó ajánlások vagy elfogadandó 
határozatok kidolgozásában.

2. A Hatóság hozzájárul különösen a 
keretirányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek összehangolt 
alkalmazásához azáltal, hogy segíti a 
Bizottságot a Bizottság által a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 19. cikke alapján 
kibocsátandó ajánlások vagy elfogadandó 
határozatok kidolgozásában, valamint 
figyelembe veszi az uniós szervek által 
elfogadott állásfoglalásokat.

Or. cs

Módosítás 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) a segélykérő szolgáltatások 
együttműködtethető távközlési 
rendszereinek, valamint a 2002/22/EK 
irányelv 26a. cikkében előírt, a polgárok 
figyelmeztetésére és riasztására szolgáló 
kommunikációs rendszer hatékony 
megvalósítása;

Or. en



AM\723497HU.doc 9/24 PE406.113v01-00

HU

Módosítás 97
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – p pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) a páneurópai szolgáltatások, például 
a globális távközlési szolgáltatások 
harmonizált engedélyezési feltételei;

Or. en

Módosítás 98
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság kérésére a Hatóság ellátja a 
Bizottságot minden, az 1–4. bekezdésben 
említett feladatok végrehajtása céljából 
rendelkezésére álló információval.

5. A Bizottság kérésére a Hatóság ellátja a 
Bizottságot minden, az 1. és a 2.
bekezdésben említett feladatok 
végrehajtása céljából rendelkezésére álló 
információval.

Or. cs

Módosítás 99
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság végzi a harmonizált 
számozási tartományok igazgatásával és 
kezelésével kapcsolatos feladatokat a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 10. 
cikkének 4. bekezdésével összhangban.

törölve
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Or. cs

Módosítás 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A ’112’-es európai segélyhívó szám 
bevezetése

Segélyhívások

1. A Hatóság éves rendszerességgel 
felülvizsgálja a polgárok ’112’-es egységes 
segélyhívó szám létezéséről és 
használatáról való tájékoztatása 
érdekében a tagállamok által tett 
intézkedéseket a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 26. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
kapott információk alapján. E 
felülvizsgálat eredményei részét képezik a 
21. cikk (2) bekezdésében említett éves 
jelentésnek.

1. A Hatóság a 2002/22/EK irányelv 26. 
cikkének (6) bekezdése értelmében 
független testületek által végzett 
felmérések alapján éves rendszerességgel 
felülvizsgálja az egységes európai ’112’-es 
segélyhívó szám tagállamok általi 
végrehajtását, valamint e szám létezésére 
és használatára vonatkozóan a polgárok 
körében meglévő ismereteket. E 
felülvizsgálat eredményei részét képezik a 
21. cikk (2) bekezdésében említett éves 
jelentésnek.

Or. en

Módosítás 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság felkérésére a Hatóság 
véleményt terjeszt a Bizottság elé a ’112’-
es európai segélyhívó szám bevezetésével
kapcsolatos műszaki kérdésekről a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 26. cikkével 

2. A Bizottság felkérésére a Hatóság 
véleményt terjeszt a Bizottság elé az 
alábbiak végrehajtásával kapcsolatos 
műszaki kérdésekről:
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összhangban.
(a) a ’112’-es európai segélyhívó szám a 
2002/22/EK irányelv 26. cikkével 
összhangban;
(b) a segélykérő szolgáltatások távközlési 
rendszereinek interoperabilitásával 
kapcsolatos kérdések;
(c) a 2002/22/EK irányelv 26a. cikkében 
előírt, a polgárok figyelmeztetésére és 
riasztására szolgáló, egész Európára 
kiterjedő kommunikációs rendszer.

Or. en

Módosítás 102
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) képzéseket szervez vagy segít elő 
mindennemű, az elektronikus hírközléssel 
kapcsolatos témában.

(c) a nemzeti szabályozó hatóságok, más 
nemzeti közigazgatási testületek, illetve 
uniós testületek számára képzéseket 
szervez vagy segít elő mindennemű, az 
elektronikus hírközléssel kapcsolatos 
témában.

Or. cs

Módosítás 103
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság ezeket az információkat 
könnyen hozzáférhető formában a 
nagyközönség rendelkezésére bocsátja.

3. A Hatóság ezeket az információkat 
távoli hozzáférést is lehetővé tevő,
könnyen hozzáférhető formában a 
nagyközönség rendelkezésére bocsátja.
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Or. cs

Módosítás 104
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nagyközönség számára jegyzéket kell 
biztosítani egy közös információ-
hozzáférési pont formájában, amelyen 
keresztül nyilvánosan elérhetők a 
spektrum egyes tagállamok területén 
megvalósuló használatára vonatkozó 
információk a rádiófrekvenciák 
Közösségben való használatára vonatkozó 
információk harmonizált rendelkezésre 
bocsátásának biztosítása céljából. A 
rádióspektrum használatára vonatkozó 
információkat a tagállamok szolgáltatják 
rendszeres időközönként, valamint a 
Hatóság erre vonatkozó felkérésére. A 
Hatóság felelős a jegyzék kezeléséért és 
közzétételéért. A jegyzék tartalmazza az e 
rendelet mellékletében meghatározott 
információkat, valamint bármely egyéb, a 
Hatóság által szükségesnek ítélt 
információt. A Bizottság elfogadhat 
végrehajtó intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a mellékletet a műszaki 
vagy piaci fejleményekhez igazítsa. Azokat 
az intézkedéseket, amelyeknek célja e 
rendelet nem alapvető elemeinek 
módosítása, az 54. cikk (3) bekezdésében 
rögzített eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

törölve

2. A Hatóság felelős egy a Közösségben 
való barangolás (roaming) esetében a 
mobiltelefon-szolgáltatást igénybe vevő 
ügyfelek számára nyújtott hang- és 
adatszolgáltatások árait tartalmazó 
adatbázis kezeléséért és rendelkezésre 
bocsátásáért, amely adott esetben 



AM\723497HU.doc 13/24 PE406.113v01-00

HU

tartalmazza a Közösség legkülső régióiban 
indított és fogadott roaming hívások 
költségeit is. A Hatóság figyelemmel 
kíséri, és évente jelentésben teszi közzé 
ezeknek az áraknak az alakulását.

Or. cs

Módosítás 105
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság évente jelentést tesz közzé az 
elektronikus hírközlési ágazat fejlődéséről, 
ideértve a fogyasztókat érintő kérdéseket 
is, és a jelentésben meghatározza az 
egységes elektronikus hírközlési piac teljes 
körű létrehozása előtt továbbra is fennálló 
akadályokat. A jelentés tartalmazza a 
tagállamok által a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 4. cikkének (3) bekezdése 
alapján a nemzeti fellebbezési eljárásokról 
szolgáltatott információk áttekintését és 
elemzését, valamint beszámolót arról, hogy 
milyen mértékben alkalmazzák a 
tagállamokban a jogvitáknak a 2002/22/EK 
irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 
34. cikke szerinti peren kívüli rendezésére 
irányuló eljárásokat.

2. A Hatóság évente jelentést tesz közzé az 
elektronikus hírközlési ágazat fejlődéséről, 
ideértve a fogyasztókat érintő kérdéseket 
is, és a jelentésben meghatározza az 
egységes elektronikus hírközlési piac teljes 
körű létrehozása előtt továbbra is fennálló
akadályokat, beleértve a nem megfelelő 
fogyasztói tudatossággal kapcsolatosakat 
is, valamint azokat a problémákat, 
amelyeket többek között az Európai 
Parlament „a digitális környezetben a 
fogyasztói bizalomról” című 
állásfoglalása említ. A jelentés tartalmazza 
a tagállamok által a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 4. cikkének (3) bekezdése 
alapján a nemzeti fellebbezési eljárásokról 
szolgáltatott információk áttekintését és 
elemzését, valamint beszámolót arról, hogy 
milyen mértékben alkalmazzák a 
tagállamokban a jogvitáknak a 2002/22/EK 
irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 
34. cikke szerinti peren kívüli rendezésére 
irányuló eljárásokat. A jelentés 
fogyasztókat érintő ügyekkel, köztük a 
kiskereskedelmi díjak összehasonlításával 
foglalkozó részeit a Hatóság a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhető formában 
közzéteszi internetes honlapján.

Or. cs
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Módosítás 106
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóságot a következők alkotják: A Hatóságot a következők alkotják:

(a) igazgatási tanács; (a) szabályozói tanács;

(b) szabályozói tanács; (b) ügyvezető tanács

(c) igazgató; (c) ügyvezető igazgató

(d) hálózatbiztonsági főtisztviselő;

(e) érdekeltek állandó csoportja;

(f) fellebbezési tanács.

Or. cs

Módosítás 107
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az igazgatási tanács minden évben 
szeptember 30-a előtt, a Bizottsággal 
folytatott egyeztetést követően és – a 28. 
cikk (3) bekezdésével összhangban – a 
szabályozói tanács előzetes 
jóváhagyásával elfogadja és eljuttatja az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz a Hatóság következő évi 
munkaprogramját. A munkaprogramot az 
éves költségvetési eljárás sérelme nélkül 
kell elfogadni.

5. A szabályozói tanács minden évben 
szeptember 30-a előtt, a Bizottsággal 
folytatott egyeztetést követően elfogadja és 
eljuttatja az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz a Hatóság 
következő évi munkaprogramját. A 
munkaprogramot az éves költségvetési 
eljárás sérelme nélkül kell elfogadni.

Or. cs
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(A módosítás összhangba hozza a cseh fordítást Herczog asszony 55. módosításának angol 
változatával)

Módosítás 108
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az igazgatási tanács a 36–38. cikkel 
összhangban gyakorolja költségvetési 
hatáskörét.

6. A szabályozói tanács a 36–38. cikkel 
összhangban gyakorolja költségvetési 
hatáskörét.

Or. cs

Indokolás

Ez a módosítás az egész szövegben alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész szövegben 
megfelelő változtatásra van szükség.

Módosítás 109
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Az igazgatási tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

12. A szabályozói tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

Or. cs
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Módosítás 110
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 4–23. cikkben említett vélemények, 
ajánlások és határozatok elfogadása előtt 
a szabályozói tanács – hatáskörén belül –
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozói tanács ezenkívül 
iránymutatást ad az igazgatónak az 
igazgatói feladatok végrehajtásához.

1. Az ügyvezető tanács felel a Hatóság 
képviseletéért, és annak biztosításáért, 
hogy a Hatóság e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően végezze 
tevékenységét. A szabályozók ügyvezető 
tanácsa ezenkívül az igazgatói feladatok 
végrehajtásához szükséges fontos 
iránymutatásokat ad az ügyvezető
igazgatónak.

Or. cs

Módosítás 111
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozói tanács véleményt bocsát 
ki a 26. cikk (1) bekezdésével és a 29. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozói 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz. Az igazgató e 
vélemény elkészítésében, illetve az erre 
vonatkozó szavazásban nem vesz részt.

2. Az Európai Parlament évente felkéri az 
ügyvezető tanács elnökét, hogy az illetékes 
bizottság előtti meghallgatás keretében 
számoljon be a Hatóság teljesítményéről.

Or. cs
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Módosítás 112
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozói tanács – összhangban a 
26. cikk (5) bekezdésével és a 30. cikk (4) 
bekezdésével és igazodva a 37. cikk szerint 
megállapított költségvetés-tervezethez –
jóváhagyja a Hatóság következő évi 
tevékenységeit meghatározó munkatervét.

törölve

Or. cs

Módosítás 113
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A szabályozói tanács jóváhagyja az éves 
jelentés szabályozási tevékenységekről 
szóló külön szakaszát, amelyről a 26. cikk 
(11) bekezdése és a 30. cikk (9) bekezdése 
rendelkezik.

törölve

Or. cs

Módosítás 114
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az igazgatási tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt a Hatóságra váró feladatok és 

4. A szabályozói tanács, az értékelő 
jelentés figyelembevételével, az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
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követelmények indokolják – a szabályozói 
tanáccsal való egyeztetést követően az 
igazgató megbízatását egyetlen 
alkalommal, legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

legfeljebb további három évre megújíthatja

Ha az igazgatási tanácsnak szándékában 
áll megújítani az igazgató megbízatását, 
erről tájékoztatnia kell az Európai 
Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal 
megbízatásának megújítása előtt az 
igazgató felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre.
Ha megbízatását nem újították meg, az 
igazgató mindaddig hivatalban marad, 
amíg utódját ki nem nevezik.

Ha megbízatását nem újították meg, az 
ügyvezető igazgató mindaddig hivatalban 
marad, amíg utódját ki nem nevezik.

Or. cs

Módosítás 115
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az igazgató csak az igazgatási tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozói 
tanáccsal folytatott egyeztetést követően
menthető fel tisztségéből. Az igazgatási
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

5. Az ügyvezető igazgató csak a 
szabályozói tanács által hozott határozat 
útján menthető fel tisztségéből. A 
szabályozói tanács erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz.

Or. cs

(A módosítás összhangba hozza a cseh fordítást Herczog asszony módosításának angol 
változatával)
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Módosítás 116
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az igazgató felel azért, hogy a 
szabályozói tanács és adott esetben a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő 
iránymutatásával, az igazgatási tanács 
adminisztratív ellenőrzése alatt
megvalósuljon a Hatóság éves 
munkaprogramja.

5. Az igazgató felel azért, hogy a 
szabályozói tanács iránymutatásával 
megvalósuljon a Hatóság éves 
munkaprogramja.

Or. cs

Módosítás 117
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érdekeltek állandó csoportja törölve
1. A hálózatbiztonsági főtisztviselő 
létrehozza az érdekeltek állandó 
csoportját, amely az érdekelt feleket, 
különösen az információs és 
kommunikációs technológiai ágazatot, 
fogyasztói csoportokat és a hálózat- és 
információbiztonsággal foglalkozó 
tudományos köröket képviselő 
szakértőkből tevődik össze. A 
hálózatbiztonsági főtisztviselő az 
igazgatóval folytatott egyeztetést követően 
meghatározza a csoport eljárásrendjét, 
különös tekintettel a tagok számára, a 
csoport összetételére, a tagok kijelölésére 
és a csoport működésére vonatkozó 
eljárásokra.
2. A csoport elnöki tisztét a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő tölti be. 
Tagjainak megbízatása két és fél évre szól. 
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A csoport tagjai nem lehetnek az 
igazgatási tanács vagy a szabályozói 
tanács tagjai.
3. A Bizottság képviselői jogosultak részt 
venni a csoport ülésein, továbbá annak 
munkájában.
4. A csoport tanáccsal láthatja el a 
hálózatbiztonsági főtisztviselőt annak az e 
rendeletben meghatározott feladatai 
ellátása során, a Hatóság 
munkaprogramja adott részeire vonatkozó 
javaslata elkészítésében, továbbá annak 
érdekében, hogy az érdekeltek és a 
Hatóság között biztosítva legyen a 
kommunikáció a munkaprogrammal 
kapcsolatos mindennemű kérdésben.

Or. cs

Módosítás 118
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság bevételei a következőkből 
állnak:

1. A Hatóság bevételei a költségvetési 
rendelet 185. cikke értelmében az Európai 
Unió általános költségvetésében 
előirányzott közösségi támogatásból
állnak.

(a) a Hatóság által nyújtott 
szolgáltatásokért a Hatóságnak fizetendő 
díjak;
(b) a kérelmezők által a 17. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően fizetett 
használati díjak arányos része;
(c) az Európai Közösségek általános 
költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó 
szakaszban) előirányzott közösségi 
támogatás;
(d) a 26. cikk (7) bekezdése szerinti 
bármely hagyaték, adomány vagy 
támogatás;
(e) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
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hozzájárulása.

Or. en

Indokolás

Mivel a BERT nagyrészt az elektronikus kommunikációval kapcsolatos közösségi politika 
végrehajtásának támogatását jelentő feladatokat lát el, indokolt, hogy közösségi forrásból 
kapjon finanszírozást.

Módosítás 119
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság bevételei a következőkből 
állnak:

1. A Hatóság bevételei az alábbi arányok 
szerint alakulnak:

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

(a) az éves bevétel egyharmada az EU 
általános költségvetésének megfelelő 
fejezetéből származó közvetlen közösségi 
támogatás, a költségvetési hatóság által a 
2006. május 6-i intézményközi 
megállapodás 47. pontjával összhangban 
meghozott döntés alapján;

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

(b) az éves bevétel kétharmada a nemzeti 
szabályozó testületek hozzájárulásából 
származik. A tagállamok azonos összegű 
hozzájárulást fizetnek. A tagállamok 
gondoskodnak róla, hogy a nemzeti 
szabályozó testületek megfelelő pénzügyi 
és emberi erőforrásokkal rendelkezzenek 
a Hatóság által rájuk bízott feladatok 
elvégzéséhez, illetve a Hatóság megfelelő 
finanszírozásához.  A tagállamok jelölik 
ki azt a költségvetési sort, amelynek 
felhasználásával a nemzeti szabályozó 
testületek éves költségvetésük terhére 
biztosítják a Hatóság finanszírozását. E 
költségvetéseket közzé kell tenni.

(c) az Európai Közösségek általános 
költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó 
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szakaszban) előirányzott közösségi 
támogatás;
(d) a 26. cikk (7) bekezdése szerinti 
bármely hagyaték, adomány vagy 
támogatás;
(e) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása.

Or. cs

Módosítás 120
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 20. vagy 21. cikk hatálya alá eső esetek 
kivételével, amennyiben a Hatóság az e 
rendeletben rögzített rendelkezésekkel 
összhangban intézkedéseket szándékozik 
tenni, erről adott esetben egyeztetést 
folytat az érdekelt felekkel, és lehetőséget 
biztosít számukra arra, hogy ésszerű 
időhatárokon belül megtegyék 
észrevételeiket a tervezett intézkedésről. 
Az egyeztetési eljárás eredményeit a 
Hatóság nyilvánosságra hozza, feltéve, 
hogy az nem számít bizalmas 
információnak.

Amennyiben a Hatóság az e rendeletben 
rögzített rendelkezésekkel összhangban 
véleményt szándékozik kiadni, erről adott 
esetben egyeztetést folytat az érdekelt 
felekkel (ideértve az érintett fogyasztói 
szervezeteket), és lehetőséget biztosít 
számukra arra, hogy ésszerű időhatárokon 
belül megtegyék észrevételeiket a tervezett 
véleményről. Az egyeztetési eljárás 
eredményeit a Hatóság nyilvánosságra 
hozza, feltéve, hogy az nem számít 
bizalmas információnak.

Or. cs
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Módosítás 121
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság tanácsainak tagjaira, az 
igazgatóra, a külső szakértőkre és a 
Hatóság alkalmazottaira, ideértve a 
tagállamok által ideiglenesen kiküldött 
munkatársakat is, feladataik megszűntét 
követően is vonatkoznak a Szerződés 287. 
cikke szerinti titoktartási előírások.

2. A tanácsok tagjaira, az igazgatóra, a 
külső szakértőkre és a Hatóság 
alkalmazottaira, ideértve a tagállamok által 
ideiglenesen kiküldött munkatársakat is, 
feladataik megszűntét követően is 
vonatkoznak a Szerződés 287. cikke 
szerinti titoktartási előírások.

Or. cs

Módosítás 122
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Hatóság tényleges működése kezdetétől 
számított két éven belül, és azt követően 
minden ötödik évben értékeli 
teljesítményét. Az értékelés kiterjed a 
Hatóság által elért eredményekre és annak 
munkamódszereire, összevetve azokat 
céljaival, megbízatásával és az e 
rendeletben és a Hatóság éves 
munkaprogramjaiban meghatározott 
feladataival. Az értékelés figyelembe veszi 
a nemzeti és közösségi szinten érdekelt 
felek (ideértve a fogyasztók és a fogyasztó 
szervezetek) álláspontját is. A jelentést és 
bármely azt kísérő javaslatot az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság elé kell 
terjeszteni.

Or. cs
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