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Módosítás 133
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
2002. évi keretszabályozás olyan 
szabályozási rendszert hoz létre, amelynek 
végrehajtását a nemzeti szabályozó 
hatóságok végzik, és előírja, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt 
kell működniük egymással és a 
Bizottsággal a konzisztens szabályozási 
gyakorlat kialakítása és a szabályozási 
keretrendszernek a Közösség egészében 
való következetes alkalmazása érdekében.

(2) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
2002. évi keretszabályozás olyan 
szabályozási rendszert hoz létre, amelynek 
végrehajtását a nemzeti szabályozó 
hatóságok végzik, és előírja, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt 
kell működniük egymással és a 
Bizottsággal az egységes szabályozási 
gyakorlat kialakítása és a szabályozási 
keretrendszernek a Közösség egészében 
való következetes alkalmazása érdekében, 
ugyanakkor teret hagy a nemzeti 
szabályozó hatóságok közötti szabályozási 
versenynek a nemzeti piacokat jellemző 
egyedi körülmények figyelembe vétele 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A BERT nem vezethet a nemzeti piacok teljes egységesítéséhez. Az egészséges szabályozási 
versenyt fenn kell tartani.

Módosítás 134
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A BERT létrejöttének célja a 
tagállamok szabályozó hatóságai közötti 
együttműködés kiteljesítése, a meglévő 
szabályozási gyakorlatok olyan mértékű 
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egységesítése nélkül, amely aláásná a 
szabályozási versenyt.

Or. en

Módosítás 135
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezért egy olyan testület létrehozásához, 
amely egyesíti a nemzeti szabályozó 
hatóságok képviselte szakértelmet és 
tapasztalatot, és egyértelműen 
meghatározott kompetenciákkal 
rendelkezik, egy szilárdabb intézményi 
alapra van szükség, mivel e testületnek a 
tagjai által is elismert valós hatáskörrel kell 
rendelkeznie, és mivel teljesítményének 
minősége meghatározó a szabályozott 
ágazat szempontjából is.

(7) Ezért egy olyan testület létrehozásához, 
amely egyesíti a nemzeti szabályozó 
hatóságok képviselte szakértelmet és 
tapasztalatot, és egyértelműen 
meghatározott kompetenciákkal 
rendelkezik, egy szilárdabb intézményi 
alapra van szükség, mivel e testületnek a 
tagjai által is elismert hatáskörrel kell 
rendelkeznie, és mivel teljesítményének 
minősége meghatározó a szabályozott 
ágazat szempontjából is.

Or. en

Módosítás 136
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
közötti nagyobb összhang gyakorlati 
tapasztalatokra vonatkozó információk és 
ismeretek cseréje révén történő 
kialakítására irányuló jelenlegi stratégia 
bevezetése után rövid távon már 
sikeresnek bizonyult. Az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások belső piacának 
jobb megértéséhez és továbbfejlesztéséhez 
azonban fokozottabb koordinációra van 
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szükség nemzeti és európai szinten a 
szabályozó hatóságok között a szabályozás 
következetességének fokozása érdekében.

Or. en

Indokolás

Le kell szögezni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködés az utóbbi 
években megvalósult, még ha nem is tökéletes. Még nagyobb együttműködésre van szükség az 
európai hírközlési piac megértéséhez és megfelelő irányú befolyásolásához.

Módosítás 137
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ez szükségessé teszi egy új közösségi 
testület, az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a 
továbbiakban a „Hatóság”) létrehozását, 
amely a Bizottságnak és a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyújtott 
támogatásával hatékonyan hozzájárul a 
belső piac kiépítésének befejezéséhez. A 
Hatóság referenciapontként működik, és 
függetlensége, az általa nyújtott tanácsok 
és az általa terjesztett információk 
színvonala, eljárásainak és működési 
módszereinek átláthatósága, valamint a 
számára kijelölt feladatok ellátásában 
tanúsított gondossága bizalmat kelt. 

(12) Ez szükségessé teszi egy új, független
közösségi testület (a továbbiakban a 
„Hatóság”) létrehozását, amelynek alapját 
a továbbfejlesztett Európai Szabályozók 
Csoportja képezi, amely a Bizottságnak és 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
nyújtott támogatásával hatékonyan 
hozzájárul a belső piac teljes kiépítéséhez. 
A Hatóság referenciapontként működik, és 
függetlensége, az általa nyújtott tanácsok 
és az általa terjesztett információk 
színvonala, eljárásainak és működési 
módszereinek átláthatósága, valamint a 
számára kijelölt feladatok ellátásában 
tanúsított gondossága bizalmat kelt.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség egy újabb ügynökség létrehozására. Ehelyett egy olyan testületet kell 
létrehozni, mint pl. az uniós jogba már beágyazódott ERG továbbfejlesztett változata. Az 
Európai Bíróság Nagytanácsának a C-217/04 Egyesült Királyság kontra Parlament és 
Tanács ügyben hozott, 2006. május 2-i ítélete jelzi, hogy a 95. cikk szolgálhat közösségi 
testület létrehozása alapjául. Ez kellő alapot nyújt ahhoz, hogy az ERG több hatáskört 
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kaphasson azáltal, hogy jogi személyiséggel ruházzák fel és így függetlenné válik.

Módosítás 138
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Hatóság felváltja az ERG-t, és a 
nemzeti szabályozó hatóságok közötti 
együttműködés kizárólagos fórumaként 
működik a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak a keretszabályozás alapján 
felmerülő összes feladatának teljesítése 
során.

(14) A Hatóság felváltja az ERG-t, és a 
nemzeti szabályozó hatóságok, valamint a 
hatóságok és a Bizottság közötti 
együttműködés kizárólagos fórumaként 
működik a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak a keretszabályozás alapján 
felmerülő összes feladatának teljesítése 
során.

Or. ro

Módosítás 139
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Hatóságot oly módon kell 
létrehozni, hogy illeszkedjen a Közösség 
meglévő intézményi rendszerébe és a 
hatáskörök jelenlegi megosztásába. 
Technikai kérdésekben függetlenséget kell 
élveznie, és megfelelő jogi, igazgatási és 
pénzügyi autonómiával kell rendelkeznie. 
E célból szükséges és célszerű olyan jogi 
személyiséggel rendelkező közösségi 
testületként létrehozni, amelynek 
megbízatása az e rendelet által rá ruházott 
feladatok végrehajtása.

(15) A Hatóságot oly módon kell 
létrehozni, hogy illeszkedjen a Közösség 
meglévő intézményi rendszerébe és a 
hatáskörök jelenlegi megosztásába. 
Technikai kérdésekben függetlenséget kell 
élveznie, és megfelelő jogi, igazgatási és 
pénzügyi autonómiával kell rendelkeznie. 
E célból olyan jogi személyiséggel 
rendelkező közösségi testületként kell
létrehozni, amelynek megbízatása az e 
rendelet által rá ruházott feladatok 
végrehajtása.
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Or. ro

Módosítás 140
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Hatóság ennek megfelelően 
tanácsot nyújt a Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára az 
elektronikus hírközlésre vonatkozó 
közösségi szabályozási keretrendszerrel 
összhangban, ezáltal segítve annak 
hatékony végrehajtását.

(18) A Hatóság ennek megfelelően 
tanácsot nyújt a Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok valamint – kérésre –
az Európai Parlament számára az 
elektronikus hírközlésre vonatkozó 
közösségi szabályozási keretrendszerrel 
összhangban, ezáltal segítve annak 
hatékony végrehajtását.

Or. ro

Módosítás 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 BERT az éves felülvizsgálati 
jelentésben ismerteti a bevált 
gyakorlatokat, különösen a piacon
továbbra is akadályt képező nehézségekkel 
összefüggésben, és hozzájárul a polgárok 
védelmének és biztonságának javításához.
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Or. es

Indokolás

A módosítás a többi javasolt rendelkezésre vonatkozó módosításokban megjelenő 
megközelítéssel való összhangra törekszik, mivel a “Hatóság” már így is több hatáskörrel 
rendelkezik, mint amennyi egy ilyen testület esetében indokolt.

Módosítás 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának szabályozásáról szóló 2002. 
március 7-i, 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban 
(rádióspektrum határozat) lefektetett célok 
megvalósítása érdekében a Bizottság 
független szakértői tanácsot kérhet a 
Hatóságtól a rádiófrekvenciák közösségi 
használatával kapcsolatban. E tanácsadás 
keretében sor kerülhet konkrét műszaki 
vizsgálatokra, valamint a 
frekvenciapolitikai intézkedésekkel 
kapcsolatos gazdasági és társadalmi 
hatásvizsgálat és elemzések elvégzésére. 
Ugyanakkor a tanácsadás kiterjedhet a 
676/2002/EK határozat 4. cikkében 
foglaltak végrehajtásával kapcsolatos 
kérdésekre is, mely esetben a Hatóság 
felkérhető a Bizottságnak való 
tanácsadásra a Bizottság által a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) számára adott 
megbízások teljesítésének eredményeivel 
kapcsolatosan. 

(törölve)

Or. es
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Indokolás

A módosítás összhangot teremt a BERT feladataival, mivel hatáskörei egyértelműen nem 
terjednek ki az igazgatásra és a rádiófrekvenciák használatára.

Módosítás 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Bár a technológiai és piaci fejlődés 
lehetővé tette az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásoknak az egyes tagállamok 
földrajzi határaitól függetlenül való 
nyújtását, fennáll a kockázata annak, 
hogy a nemzeti jogrendek e szolgáltatások 
biztosítására vonatkozó eltérő jogi és 
szabályozási feltételei egyre nagyobb 
mértékben akadályozzák az ilyen 
határokon átnyúló szolgáltatások 
elterjedését. A Hatóságnak ezért 
kimagasló szerepet kell betöltenie az e 
szolgáltatások engedélyezésére vonatkozó 
harmonizált feltételek kialakításában, 
legyenek azok általános engedélyezési 
feltételek vagy rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogok, valamint a 
Bizottság tanácsadással való 
támogatásában a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) értelmében az ezen 
összehangolt feltételek kialakítása 
érdekében teendő intézkedések részleteivel 
kapcsolatban.

(22) Bár a technológiai és piaci fejlődés 
lehetővé tette az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásoknak az egyes tagállamok 
földrajzi határaitól függetlenül való 
nyújtását, a nemzeti jogrendek e 
szolgáltatások biztosítására vonatkozó 
eltérő jogi és szabályozási feltételeinek 
fokozatos közelítése egyre nagyobb 
mértékben megkönnyíti az ilyen határokon 
átnyúló szolgáltatások nyújtását.

Or. es

Indokolás

Lerövidíti a preambulumbekezdést és egyszerűsíti a megfogalmazást.
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Módosítás 144
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Hatóságnak európai szintű 
szakértői központként kell működnie a 
hálózat- és információbiztonsági kérdések 
terén, iránymutatást és tanácsot adva az 
Európai Parlamentnek, a Bizottságnak 
vagy a tagállamok által kinevezett illetékes 
testületeknek. A hírközlési hálózatok és 
információs rendszerek biztonsága és 
rugalmassága továbbra is kulcsfontosságú 
társadalmi kérdés, és az elektronikus 
hírközlő hálózatokra és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
szabályozási keretrendszer alapvető eleme. 
A belső piac zökkenőmentes működését 
veszélyezteti a keretirányelvben és a 
különös irányelvekben a biztonsággal 
kapcsolatban rögzített rendelkezések 
heterogén alkalmazása. A Hatóság által a 
Bizottság és a tagállamok kérésére kiadott, 
műszaki tanácsot tartalmazó vélemény 
elősegíti a keretirányelvek nemzeti szinten 
való következetes alkalmazását. 

(24) Az Uniónak szüksége van egy európai 
szintű szakértői központra a hálózat- és 
információbiztonsági kérdések terén, 
amely iránymutatást és tanácsot ad az 
Európai Parlamentnek, a Bizottságnak 
vagy a tagállamok által kinevezett illetékes 
testületeknek. A hírközlési hálózatok és 
információs rendszerek biztonsága és 
rugalmassága továbbra is kulcsfontosságú 
társadalmi kérdés, és az elektronikus 
hírközlő hálózatokra és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
szabályozási keretrendszer alapvető eleme. 
A belső piac zökkenőmentes működését 
veszélyezteti a keretirányelvben és az 
egyedi irányelvekben a biztonsággal 
kapcsolatban rögzített rendelkezések 
heterogén alkalmazása. A hálózat- és 
információbiztonsági kérdésekkel 
foglalkozó európai szakértői központ által 
a Bizottság és a tagállamok kérésére 
kiadott, műszaki tanácsot tartalmazó 
vélemény elősegíti a keretirányelvek 
nemzeti szinten való következetes 
alkalmazását. 

Or. ro

Indokolás

A hálózat- és információbiztonság létfontosságú az információs társadalomban nyújtott 
szolgáltatások iránti fogyasztói bizalom megteremtéséhez.
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Módosítás 145
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Célszerű, hogy amennyiben a 
vállalkozások között határokon átnyúló 
szolgáltatások kapcsán jogviták merülnek 
fel az elektronikus hírközlési szabályozási 
keretrendszer alapján fennálló jogokat 
vagy kötelezettségeket illetően, a Hatóság 
rendelkezzen a megfelelő jogkörrel ahhoz, 
hogy a jogvitában illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság felkérésére kivizsgálja
a jogvita hátterét, és tanácsot adjon az 
érintett nemzeti szabályozó hatóságoknak a 
jogvita megoldására az általa a 
szabályozási keretrendszer ismeretében 
legalkalmasabbnak ítélt, a nemzeti 
szabályozó hatóságok által tehető 
intézkedések tekintetében.

(26) Célszerű, hogy amennyiben a 
vállalkozások között határokon átnyúló 
szolgáltatások kapcsán jogviták merülnek 
fel az elektronikus hírközlési szabályozási 
keretrendszer alapján fennálló jogokat 
vagy kötelezettségeket illetően, a 
jogvitában illetékes nemzeti szabályozó 
hatóság vagy a Bizottság felkérésére a 
Hatóság vizsgálatot rendeljen el, amely 
felderíti a jogvita hátterét, és tanáccsal 
szolgál az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságoknak a jogvita megoldására az 
általa a szabályozási keretrendszer 
ismeretében legalkalmasabbnak ítélt, a 
nemzeti szabályozó hatóságok által tehető 
intézkedések tekintetében.

Or. ro

Módosítás 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az e rendeletben rögzített feladatai 
teljesítése, valamint az elektronikus 
hírközlés területén felmerülő kihívások, 
ideértve a hálózat- és információbiztonság 
terén fennálló és jövőbeli kockázatokat is, 
jobb megértése érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie az aktuális és 
kialakulóban lévő helyzet elemzésére. E 
célból a Hatóság összegyűjtheti a 
megfelelő információkat, különösen a 
biztonság és sértetlenség olyan mértékű 

(28) Az e rendeletben rögzített feladatai 
teljesítése, valamint az elektronikus 
hírközlés területén felmerülő kihívások 
jobb megértése érdekében a BERT-nek 
ismernie kell a keretirányelvben és az 
érintett egyedi irányelvekben rögzített 
valamennyi szempontot, anélkül, hogy 
olyan kérdésekkel foglalkozna, amelyek 
konkrét közösségi testületek vagy 
ügynökségek – pl. az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség –
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megszegése esetén, amely jelentős 
hatással bír a nemzeti szabályozó 
hatóságok által a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 13a cikke (3) bekezdésével 
összhangban működtetett hálózatra vagy 
nyújtott szolgáltatásokra nézve, valamint 
kérdőíveket is felhasználhat e célra.

hatáskörébe tartoznak, amelyek 
működésére a BERT hatásköre nem terjed 
ki.

Or. es

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a hálózat- és információbiztonsági kérdések nem a BERT vagy 
a Hatóság, hanem az ENISA hatáskörébe tartoznak.

Módosítás 147
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A BERT-nek hozzá kell járulnia egy 
hálózat- és információbiztonsági kultúra 
kialakulásához, különösen a 
hálózatbiztonsági kockázatok megértése, a 
helyes gyakorlatok kidolgozása, a 
kockázatfelmérési tevékenységek 
előmozdítása és a nemzetközi 
szervezetekkel való együttműködés révén. 
A 2014. január 1-jén esedékes 
felülvizsgálat keretében újra kell értékelni 
a BERT-nek a hálózat- és 
információbiztonság terén vállalt szerepét.

Or. en

Indokolás

Túl korai, hogy a BERT nagyobb szerephez jusson biztonsági kérdésekben, de indokolt már 
most leszögezni, hogy a közeli jövőben nagyobb szerepvállalásra is szükség lehet.
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Módosítás 148
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásoknak a Közösségben való 
szabályozására vonatkozó 
információmegosztás és -csere 
központjaként, és e szolgáltatások nyújtói 
és felhasználói adminisztratív terheinek 
csökkentése és az átláthatóság elősegítése 
érdekében a Hatóságnak indokolt 
fenntartania, és hozzáférhetővé tennie egy, 
a Közösségen belüli frekvenciahasználatra 
vonatkozó információkat tartalmazó 
jegyzéket, amely az egyes tagállamok által 
rendszeresen a Hatóság rendelkezésére 
bocsátott szabványos információkon 
alapul. A Közösségen belül a szabályozott 
roaming hívások indításáért és fogadásáért 
fizetendő kiskereskedelmi árak 
átláthatóságának javítása, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a roaming 
szolgáltatások igénybe vevői eldönthessék, 
hogy külföldi tartózkodásuk során 
kívánják-e használni mobiltelefonjukat, a 
Hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
az érdekelt felek naprakész információkat 
kapjanak az Európai Parlament és a Tanács 
2007. június 27-i, 717/2007/EK sz., a 
Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-
hálózatok közötti barangolásról (roaming), 
valamint a 2002/21/EK irányelv 
módosításáról szóló rendelete 
alkalmazásáról, és e monitoring 
eredményeit minden évben közzé kell 
tennie.

(29) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásoknak a Közösségben való 
szabályozására vonatkozó 
információmegosztás és -csere 
központjaként, és e szolgáltatások nyújtói 
és felhasználói adminisztratív terheinek 
csökkentése és az átláthatóság elősegítése 
érdekében a Hatóságnak indokolt 
fenntartania, és hozzáférhetővé tennie egy, 
a Közösségen belüli frekvenciahasználatra 
vonatkozó információkat tartalmazó 
jegyzéket, amely az egyes tagállamok által 
rendszeresen a Hatóság rendelkezésére 
bocsátott szabványos információkon 
alapul. A Közösségen belül a szabályozott 
roaming hívások indításáért és fogadásáért 
fizetendő kiskereskedelmi árak 
átláthatóságának javítása, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a roaming 
szolgáltatások igénybe vevői eldönthessék, 
hogy külföldi tartózkodásuk során 
kívánják-e használni mobiltelefonjukat, a 
BERT-nek gondoskodnia kell arról, hogy 
az érdekelt felek naprakész információkat 
kapjanak az Európai Parlament és a Tanács 
2007. június 27-i, 717/2007/EK sz., a 
Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-
hálózatok közötti barangolásról (roaming), 
valamint a 2002/21/EK irányelv 
módosításáról szóló rendelete 
alkalmazásáról, és e monitoring 
eredményeit minden évben közzé kell 
tennie. A közzététel szórólapon történik, 
amelynek kiadási és nyomtatási költségei 
a BERT költségvetését terhelik.

Or. ro
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Módosítás 149
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A Bizottság számára lehetővé kell 
tenni, hogy felkérhesse a Hatóságot 
bármely olyan, annak általános 
megbízatási körébe tartozó konkrét 
többletfeladat végrehajtására, amely 
vélhetően hozzájárul a közösségi 
elektronikus hírközlési szabályozási 
keretrendszer céljainak teljesüléséhez.

(törölve)

Or. de

Indokolás

Ez nem tűnik indokolt hatáskörnek, mivel a szabályozó testületek ilyen feladatokat csak akkor 
kaphatnak, ha különös szükség van szabályozásra, és megbízás ilyen esetben is csak egyedi 
jogalkotási aktusban adható az érdekelt csoportokkal folytatott konzultációt követően.
Máskülönben fennáll a veszélye annak, hogy a szabályozásra vonatkozó megbízást –
szükségességének valós felmérése nélkül – sejtésekre alapozva adják ki, ami ronthatja a 
jogbiztonságot és akár a versenynek is árthat.

Módosítás 150
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Hatóság szervezeti felépítésének 
alkalmasnak kell lennie feladatai 
végrehajtására. Bár a hasonló közösségi 
hatóságok tekintetében szerzett 
tapasztalatok e téren szolgálnak némi 
iránymutatással, a Hatóság szervezeti 
felépítését úgy kell kialakítani, hogy az 
megfeleljen az elektronikus hírközlés 

(32) A BERT szervezeti felépítésének 
alkalmasnak kell lennie feladatai 
végrehajtására. A szervezeti felépítést úgy 
kell kialakítani, hogy az megfeleljen az 
elektronikus hírközlés szabályozására 
szolgáló közösségi rendszer sajátos 
igényeinek. Így különösen messzemenően 
tiszteletben kell tartani a nemzeti 
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szabályozására szolgáló közösségi rendszer 
sajátos igényeinek. Így különösen 
messzemenően tekintettel kell lenni a 
nemzeti szabályozó hatóságok sajátos 
szerepére és függetlenségére.

szabályozó hatóságok sajátos szerepét és 
függetlenségét mind nemzeti, mind 
európai szinten.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az NSZH-k függetlenségét kétségkívül a hatékony ágazati szabályozás 
sarokkövévé teszi mind egyénileg a nemzeti szinten, mind kollektív értelemben európai 
szinten.

Módosítás 151
Mary Honeyball

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Hatóság szervezeti felépítésének 
alkalmasnak kell lennie feladatai 
végrehajtására. Bár a hasonló közösségi 
hatóságok tekintetében szerzett 
tapasztalatok e téren szolgálnak némi 
iránymutatással, a Hatóság szervezeti 
felépítését úgy kell kialakítani, hogy az 
megfeleljen az elektronikus hírközlés 
szabályozására szolgáló közösségi rendszer 
sajátos igényeinek. Így különösen 
messzemenően tekintettel kell lenni a 
nemzeti szabályozó hatóságok sajátos 
szerepére és függetlenségére.

(32) A BERT szervezeti felépítésének 
alkalmasnak kell lennie feladatai 
végrehajtására. A szervezeti felépítést úgy 
kell kialakítani, hogy az megfeleljen az 
elektronikus hírközlés szabályozására 
szolgáló közösségi rendszer sajátos 
igényeinek. Így különösen messzemenően 
tiszteletben kell tartani a nemzeti 
szabályozó hatóságok sajátos szerepét és 
függetlenségét mind nemzeti, mind 
európai szinten.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy ne maradjon kétség az NSZH-k függetlensége felől.
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Módosítás 152
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Hatóság szervezeti felépítésének 
alkalmasnak kell lennie feladatai 
végrehajtására. Bár a hasonló közösségi 
hatóságok tekintetében szerzett 
tapasztalatok e téren szolgálnak némi 
iránymutatással, a Hatóság szervezeti 
felépítését úgy kell kialakítani, hogy az 
megfeleljen az elektronikus hírközlés 
szabályozására szolgáló közösségi rendszer 
sajátos igényeinek. Így különösen 
messzemenően tekintettel kell lenni a 
nemzeti szabályozó hatóságok sajátos 
szerepére és függetlenségére.

(32) A BERT szervezeti felépítésének 
karcsúnak kell lennie és alkalmasnak 
feladatai végrehajtására. Létszámterve ne 
haladja meg a harminc főt. A szervezeti 
felépítést úgy kell kialakítani, hogy az 
megfeleljen az elektronikus hírközlés 
szabályozására szolgáló közösségi rendszer 
sajátos igényeinek. Így különösen 
messzemenően tekintettel kell lenni a 
nemzeti szabályozó hatóságok sajátos 
szerepére és függetlenségére.

Or. en

Módosítás 153
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Hatóság szervezeti felépítésének 
alkalmasnak kell lennie feladatai 
végrehajtására. Bár a hasonló közösségi 
hatóságok tekintetében szerzett 
tapasztalatok e téren szolgálnak némi
iránymutatással, a Hatóság szervezeti 
felépítését úgy kell kialakítani, hogy az 
megfeleljen az elektronikus hírközlés 
szabályozására szolgáló közösségi rendszer 
sajátos igényeinek. Így különösen 
messzemenően tekintettel kell lenni a 
nemzeti szabályozó hatóságok sajátos 
szerepére és függetlenségére.

(32) A BERT szervezeti felépítésének 
alkalmasnak kell lennie feladatai 
végrehajtására. A szervezeti felépítést úgy 
kell kialakítani, hogy az megfeleljen az 
elektronikus hírközlés szabályozására 
szolgáló közösségi rendszer sajátos 
igényeinek. Így minden szinten különösen 
messzemenően tekintettel kell lenni az 
NSZH-k sajátos szerepére és 
függetlenségére.
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Or. en

Módosítás 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Hatóságnak indokolt rendelkeznie 
a megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy 
szabályozói feladatait hatékonyan, és 
mindenekelőtt függetlenül végezhesse. 
Ezért, miként országos szinten, a 
szabályozói tanáccsal szemben is 
követelmény, hogy minden piaci érdektől 
függetlenül járjon el, így tehát nem kérhet 
és nem fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől. 

(33) A BERT-nek képesnek kell lennie 
arra, hogy feladatait hatékonyan, és 
mindenekelőtt függetlenül végezhesse. 
Ezért, miként országos szinten, a 
szabályozói tanáccsal szemben is 
követelmény, hogy amikor
piacszabályozási kérdésekben fellép,
minden piaci érdektől függetlenül járjon el, 
így tehát nem kérhet és nem fogadhat el 
utasítást sem tagállam kormányától, sem 
köz- vagy magánérdekeltségtől.

Or. es

Indokolás

A „Hatóságnak” csak tanácsadási feladatokat kellene ellátnia, szabályozási feladatokat nem.

Módosítás 155
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A függetlenségen és átláthatóságon 
alapuló működési elvek betartásán felül a 
Hatóságnak nyitottnak kell lennie az 
ágazattal, a fogyasztókkal és más érdekelt 
felekkel való kapcsolatra. A Hatóságnak 
erősítenie kell a hálózat- és 
információbiztonság terén tevékenykedő 
különböző szereplők közti 

(37) A függetlenségen és átláthatóságon 
alapuló működési elvek betartásán felül a 
BERT-nek nyitottnak kell lennie a többek 
között az ágazattal, a fogyasztókkal, 
szakszervezetekkel, állami szervekkel, 
kutatóközpontokkal és más érdekelt 
felekkel való kapcsolatfelvételre. A BERT-
nek szükség szerint segítenie kell a 
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együttműködést, többek közt az ágazattal, 
kutatási központokkal, valamint más 
érintett érdekelt felekkel való rendszeres 
konzultációk szervezése révén, valamint 
kapcsolathálózatok kialakításával a 
közösségi szervek, a közszektor 
tagállamok által kijelölt szervei, a 
magánszektor és a fogyasztói szervezetek 
számára.

Bizottságot a bevált gyakorlatok vállalatok 
közötti terjesztésében, és e gyakorlatok 
cseréjének ösztönzésében.

Or. en

Indokolás

A BERT-nek nem lehet megadni a lehetőséget, hogy konzultáljon és kapcsolatot tartson fenn 
az elektronikus kommunikációs ágatazat különböző szereplőivel.

Módosítás 156
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A Hatóság teljes autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében 
indokolt önálló költségvetést biztosítani a 
számára. A közösségi költségvetési eljárást 
kell alkalmazni az Európai Unió általános 
költségvetését terhelő mindenfajta 
támogatást illetően. Továbbá a pénzügyi 
kimutatások könyvvizsgálatát az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló 1605/2002/EK Euratom tanácsi 
rendelet 185. cikkében említett szervekre 
vonatkozó költségvetési keretrendeletről 
szóló 2002. december 23-i, 2343/2002/EK 
Euratom bizottsági rendelet 91. cikkével 
összhangban a Számvevőszéknek kell 
elvégeznie.

(40) A BERT teljes autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében
indokolt önálló költségvetést biztosítani a 
számára. Finanszírozásának egyharmadát
az Európai Unió általános költségvetése 
biztosítja, kétharmadát pedig az NSZH-k.
A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy 
az NSZH-k e célból elegendő és feltételhez 
nem kötött finanszírozással 
rendelkezzenek. A finanszírozásnak ez a 
módja nem sértheti a BERT tagállamoktól 
és az Európai Bizottságtól való 
függetlenségét.

Or. en
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Módosítás 157
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A Bizottság pénzbírságot szabhat ki 
azokra a vállalkozásokra, amelyek nem 
bocsátják a Hatóság rendelkezésére a 
Hatóság feladatainak hatékony végzéséhez 
szükséges információkat. Ugyanakkor a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy megfelelő keretekkel rendelkezzenek 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
bírságok kiszabására, amennyiben a 
vállalkozások nem teljesítik az e rendelet 
értelmében fennálló kötelezettségeiket. 

(42) A Bizottság intézkedéseket hozhat 
azokkal a vállalkozásokkal szemben, 
amelyek nem bocsátják a BERT
rendelkezésére a feladatainak hatékony 
végzéséhez szükséges információkat. 
Ugyanakkor a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő 
keretekkel rendelkezzenek hatékony, 
arányos és visszatartó erejű bírságok 
kiszabására, amennyiben a vállalkozások 
nem teljesítik az e rendelet értelmében 
fennálló kötelezettségeiket. 

Or. en

Módosítás 158
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49a) 2014. január 1-jén felülvizsgálatot 
kell végezni annak felmérése érdekében, 
hogy a jövőben szükség van-e a BERT 
küldetésének meghosszabbítására. 
Amennyiben a meghosszabbítás 
indokolást nyer, felül kell vizsgálni a 
költségvetési és eljárási szabályzatot, 
valamint az emberi erőforrásokat.

Or. en
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Módosítás 159
Alexander Alvaro

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 Elektronikus 
Hírközlés Szabályozói Tanácsa (ERBEC)
az e rendeletben rögzített felelősségi
körrel. A Bizottság az e rendeletben 
meghatározottak szerint konzultál az 
ERBEC-cel az e rendeletben 
meghatározottak szerint a keretirányelv és 
az egyedi irányelvek szerinti feladatai 
végrehajtása során.
(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik. Elfogadása esetén az egész 
szövegben megfelelő változtatásra van 
szükség.)

Or. en

Indokolás

A módosítás a korábbi ERG kiterjesztett hatáskörének (tanácsadás és a közös európai 
szabályozási politika koordinációja) formalizálását szolgálja. Az elnevezést az egész 
szövegben alkalmazni kell.

Módosítás 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 Szabályozók 
Csoportja (ERG) az e rendeletben rögzített 
felelősségi körrel.
(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik. Elfogadása esetén az egész 
szövegben megfelelő változtatásra van 
szükség.)
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Or. en

Indokolás

Nincs szükség egy újabb ügynökség létrehozására. Ehelyett egy olyan testületet kell 
létrehozni, mint pl. az uniós jogba már beágyazódott ERG továbbfejlesztett változata. Az 
Európai Bíróság Nagytanácsának a C-217/04 Egyesült Királyság kontra Parlament és 
Tanács ügyben hozott, 2006. május 2-i ítélete jelzi, hogy a 95. cikk szolgálhat közösségi 
testület létrehozása alapjául. Ez kellő alapot nyújt ahhoz, hogy az ERG több hatáskört 
kaphasson azáltal, hogy jogi személyiséggel ruházzák fel és így függetlenné válik.

Módosítás 161
David Hammerstein

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a keretirányelv és a különös 
irányelvek alkalmazási körében, és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával a II. és III. fejezetben 
felsorolt feladatok végrehajtása révén
hozzájárul az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások belső piacának jobb 
működéséhez, ideértve különösen a belső 
közösségi határokon átnyúló elektronikus 
hírközlés fejlesztését és a hálózat- és 
információbiztonság magas és hatékony 
szintjét.

2. A Hatóság a keretirányelv és a különös 
irányelvek alkalmazási körében, és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával jár el, és hozzájárul az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások belső 
piacának jobb működéséhez, ideértve 
különösen a következőket: 

a) az interoperábilis, határokon átnyúló 
hírközlési piacok kiépülésének 
előmozdítása
b) az elektronikus hírközlési piacokhoz 
való megkülönböztetés-mentes hozzáférés 
biztosítása,
c) az ingyenes információs infrastruktúra 
(pl. internet) felé történő piaci átmenet 
irányítása,
d) a nemzeti szabályozási tevékenységek 
koherenciájának biztosítása 
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a II. és III. fejezetben felsorolt feladatok 
végrehajtása révén.

Or. en

Indokolás

A hatóság feladata a verseny előmozdítása. Ő maga nem fejlesztheti a Közösségen belüli 
kommunikációt. A fő feladatok e téren a hagyományos telekommunikációs piacok internetes 
világ felé történő strukturális átalakulásának irányítása és a hozzáférést akadályozó tényezők, 
valamint a diszkrimináció felszámolása, biztosítva az európai szabályozók egységes 
megközelítését.

Módosítás 162
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a keretirányelv és a különös
irányelvek alkalmazási körében, és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával a II. és III. fejezetben 
felsorolt feladatok végrehajtása révén
hozzájárul az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások belső piacának jobb 
működéséhez, ideértve különösen a belső 
közösségi határokon átnyúló elektronikus 
hírközlés fejlesztését és a hálózat- és 
információbiztonság magas és hatékony 
szintjét.

2. A BERT a keretirányelv és az egyedi
irányelvek alkalmazási körében, és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával jár el, és hozzájárul az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások belső 
piacának jobb működéséhez, ideértve 
különösen az elektronikus hírközlés 
szabályozási keretei hatékony és 
következetes alkalmazásának 
előmozdítását és a belső közösségi 
határokon átnyúló elektronikus hírközlés 
fejlesztését.

Or. en
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Módosítás 163
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság a keretirányelv és a különös
irányelvek alkalmazási körében, és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával a II. és III. fejezetben 
felsorolt feladatok végrehajtása révén 
hozzájárul az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások belső piacának jobb 
működéséhez, ideértve különösen a belső 
közösségi határokon átnyúló elektronikus 
hírközlés fejlesztését és a hálózat- és 
információbiztonság magas és hatékony 
szintjét.

2. A BERT a keretirányelv és az egyedi
irányelvek alkalmazási körében, és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával jár el, és a II. és III. 
fejezetben felsorolt feladatok végrehajtása 
révén hozzájárul az elektronikus hírközlési 
ágazatban a nemzeti szabályozás 
fejlesztéséhez, továbbá az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások belső piacának 
jobb működéséhez, ideértve különösen a 
belső közösségi határokon átnyúló 
elektronikus hírközlés fejlesztését.

Or. en

Módosítás 164
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A BERT biztosítja az információk 
cseréjét és elfogadja az NSZH-k által 
hozott következetes döntéseket. Szervezeti 
alapot szolgáltat az NSZH-k döntéshozói 
tevékenységéhez, közös álláspontokat és 
megjegyzéseket fogad el, továbbá 
tanácsokkal segíti a Bizottságot és 
támogatja az NSZH-k munkáját a 
keretirányelv és az egyedi irányelvek által 
rájuk bízott feladatok körébe tartozó 
ügyekben.

Or. en
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Módosítás 165
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A BERT megfelelő erőforrásainak 
biztosítása céljából a Tanács és az 
Európai Parlament e rendelet 
hatálybalépésekor határozatot fogad el 
egy hivatal létrehozásáról. A határozat 
kimondja, hogy a hivatal a foglalkoztatás 
feltételei és a költségvetési feladatok 
tekintetében a közösségi közigazgatás 
része. Mivel és amennyiben a hivatal 
feladata a BERT-re bízott feladatok 
önálló ellátásának biztosítása, a határozat 
a hivatal számára külön személyzeti 
szabályzatot ír elő. A határozat továbbá 
szabályokat ír elő a BERT első 
közgyűlésére és első elnökségére 
vonatkozóan.
A hivatal székhelye Brüsszel.

Or. en

Módosítás 166
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság az e rendeletben rögzített 
feladatainak végrehajtása során:

A BERT az e rendeletben rögzített 
feladatainak végrehajtása során:

Or. en
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Módosítás 167
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a Bizottság felkérésére vagy saját 
kezdeményezésként véleményt ad ki és 
segíti a Bizottságot kiegészítő műszaki 
támogatás biztosításával az elektronikus 
hírközlést érintő bárminemű kérdésben;

(a) a jelen irányelv által előírt esetekben,
saját kezdeményezésként véleményeket, 
ajánlásokat és határozatokat ad ki a 
BERT-re bízott feladatok körébe tartozó
bárminemű kérdésben;

Or. en

Indokolás

A BERT csak az e rendeletben meghatározott feladatkörén belül, független szervként a saját 
kezdeményezésére tevékenykedik.

Módosítás 168
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a Bizottság felkérésére vagy saját 
kezdeményezésként véleményt ad ki és 
segíti a Bizottságot kiegészítő műszaki 
támogatás biztosításával az elektronikus 
hírközlést érintő bárminemű kérdésben;

(a) a Bizottság vagy a nemzeti szabályozó 
hatóságok felkérésére vagy saját 
kezdeményezésként véleményt ad ki és 
segíti a Bizottságot kiegészítő műszaki
támogatás és egyéb szükséges műszaki 
információk biztosításával az elektronikus 
hírközlést érintő bárminemű kérdésben;

Or. ro
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Módosítás 169
David Hammerstein

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – ha pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) műszaki támogatást nyújt és elér 
olyan nyílt forráskódú programokat 
használó közösségeket, melyek az európai 
hírközlési infrastruktúra alapvető elemeit 
fejlesztik;

Or. en

Indokolás

Az európai hírközlési infrastruktúra nagy részét ma nyílt forráskódú programok felhasználói 
fejlesztik. Az új intézménynek őket is el kell érnie és fel kell hívni a figyelmüket az európai 
szintű szabályozási tevékenységekre.

Módosítás 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) ajánlásokat ad a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára határokon átnyúló 
jogvitákkal kapcsolatban, valamint az 
elektronikus szolgáltatások 
hozzáférhetőségét érintő kérdésekben.

(i) tanácsokat ad a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára határokon átnyúló 
jogvitákkal kapcsolatban, valamint – adott 
esetben – az elektronikus szolgáltatások 
hozzáférhetőségét érintő kérdésekben.

Or. es

Indokolás

Kerülni kell az „ajánlás” kifejezést, mivel ez a közösségi jogban sajátos jelentéssel bír.



AM\723731HU.doc 27/68 PE406.122v01-00

HU

Módosítás 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) éves jelentést készít az Európai 
Parlament és a Bizottság részére az 
elektronikus hírközlési hálózatok és 
információs rendszerek biztonságáról, 
különös hangsúlyt fektetve egyes 
információs társadalmi szolgáltatások 
nyújtására, különösen az e-kormányzással 
összefüggő szolgáltatások terén, és 
javaslatokat tesz a Bizottságnak e 
hálózatok és rendszerek biztonságát 
fokozó intézkedések elfogadására.  

Or. ro

Indokolás

Az egyes információs társadalmi szolgáltatások – különösen az e-kormányzással összefüggő 
szolgáltatások – biztonságának kérdését a Parlamentnek és a Bizottságnak meg kell vitatnia.

Módosítás 172
David Hammerstein

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) az Európai Unió Nyilvános Licence 
vagy egy azzal kompatibilis licenc alapján 
engedélyezett szoftver rendelkezésre
bocsátása. 

Or. en

Indokolás

Az intézmény nemcsak konferenciákat szervez, hanem szoftvereket is kiadhat a nemzeti 
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szabályozó hatóságok vagy végfelhasználók számára. A módosítás ezt teszi egyértelművé.

Módosítás 173
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság kérésére a Hatóság
véleményt ad ki az elektronikus 
hírközléssel kapcsolatos bármely kérdésről.

1. A Bizottság kérésére a BERT véleményt 
ad ki az elektronikus hírközléssel 
kapcsolatos bármely kérdésről az e 
rendeletben meghatározottak szerint.
Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a 
BERT saját kezdeményezésére is 
beterjesztheti véleményét a Bizottság vagy 
az NSZH-k elé. Adott esetben a BERT 
alternatív megoldásokat ajánl fel.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a BERT kizárólag az e rendeletben meghatározottak szerint 
tevékenykedik.

Módosítás 174
Nikolaos Vakalis

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 BERT 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. A BERT 
feladata a szabályozásnak való megfelelés 
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nyomon követése a teljesítményt értékelő 
legfontosabb éves teljesítménymutatók 
(KPI-k) következetes alkalmazásával, 
különösen a fennmaradó szűk 
keresztmetszetek tekintetében. 

Or. en

Indokolás

Az LLU-ra vonatkozó hatályos rendelkezések harmonizált végrehajtása érdekében 
kulcsfontosságú a következetes nyomon követés és teljesítményértékelés. A BERT-et fel kell 
hatalmazni az LLU megfelelő végrehajtásának felügyeletére, valamint arra, hogy az 
időhatárok, árak és alkalmazott eljárások tekintetében megadja azokat a referenciaértékeket, 
amelyek a helyes gyakorlatot jelentik. A BERT egységes referenciaértékeket bocsát a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendelkezésére a végrehajtás legfontosabb éves teljesítménymutatók 
alapján történő értékelésére, ami ütemterveket és a helyi hurkok kialakítását, ár- és 
szolgáltatási szinteket és az információs rendszerek feltételeit is tartalmazná. 

Módosítás 175
Anni Podimata

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 BERT 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. A BERT 
feladata a szabályozásnak való megfelelés 
nyomon követése a teljesítményt értékelő 
legfontosabb éves teljesítménymutatók 
(KPI-k) következetes alkalmazásával, 
különösen a fennmaradó szűk 
keresztmetszetek tekintetében. 

Or. en
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Indokolás

A BERT-et fel kell hatalmazni a helyi hurok szétválasztása megfelelő végrehajtásának 
felügyeletére, valamint arra, hogy az  időhatárok, árak és alkalmazott eljárások tekintetében 
megadja azokat a referenciaértékeket, amelyek a helyes gyakorlatot jelentik.

Módosítás 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 BERT hozzájárul különösen a 
keretirányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek összehangolt 
alkalmazásához azáltal, hogy segíti a 
Bizottságot, ha az erre felkéri, a Bizottság 
által az e rendelet 3. cikkében említett 
bármely tárggyal kapcsolatos, a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 19. 
cikke alapján kibocsátandó ajánlások vagy 
elfogadandó határozatok kidolgozásában.

Or. es

Indokolás

Összhangban van a korábbi módosításokban a BERT számára megfogalmazott javaslattal.

Módosítás 177
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(e) adott nemzeti piacok, és adott esetben a 
nemzetinél alacsonyabb szintű piacok
elemzése a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 16. cikkével összhangban;
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Or. en

Indokolás

A BERT-nek tanácsadó szerepe van a nemzeti, és adott esetben a nemzetinél alacsonyabb 
szintű piacok elemzése tekintetében.

Módosítás 178
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) a '112'-es segélyhívó szám hatékony
bevezetése a 2002/22/EK irányelv
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 26. 
cikkével összhangban;

(h) a „112”-es segélyhívó szám bevezetése
és hatékony használatának nyomon 
követése a 2002/22/EK irányelv
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 26. 
cikkével összhangban;

Or. ro

Módosítás 179
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(m) átláthatósági intézkedések a helyi 
hurok szétválasztásának végrehajtása 
céljából a 2002/19/EK irányelv
(hozzáférési irányelv) 9. cikkével 
összhangban;

(m) átláthatósági intézkedések a helyi 
hurok szétválasztásának végrehajtása 
céljából a 2002/19/EK irányelv
(hozzáférési irányelv) 9. cikkével 
összhangban. Ezek az intézkedések 
különösen a helyi hurok átengedéséről 
szóló, 2000. december 18-i 2887/2000/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletet1

alkalmazásához szükséges célokat 
tartalmazzák, pl. ütemtervek és feltételek a 
helyi hurkok elkészítéséhez és 
kialakításához, a szolgáltatási szintre 
vonatkozó megállapodásokhoz (SLA-k) 
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szükséges ár- és szolgáltatási szintek, 
valamint az információs rendszerek 
feltételei, melyek adott információhoz 
egyenlő feltételekkel való hozzáférést 
garantálnak;

_____________________
1 HL L 336., 2000.12.30. 4. o.

Or. en

Indokolás

Az LLU-ra vonatkozó hatályos rendelkezések harmonizált végrehajtása érdekében 
kulcsfontosságú a következetes nyomon követés és teljesítményértékelés. A BERT-et fel kell 
hatalmazni az LLU megfelelő végrehajtásának felügyeletére, valamint arra, hogy az 
időhatárok, árak és alkalmazott eljárások tekintetében megadja azokat a referenciaértékeket, 
amelyek a helyes gyakorlatot jelentik. A BERT egységes referenciaértékeket bocsát a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendelkezésére a végrehajtás legfontosabb éves teljesítménymutatók 
alapján történő értékelésére, ami ütemterveket és a helyi hurkok kialakítását, ár- és 
szolgáltatási szinteket és az információs rendszerek feltételeit is tartalmazná. 

Módosítás 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(o) a rádiófrekvenciákkal kapcsolatos 
területeken hozott intézkedések a
676/2002/EK határozat (rádióspektrum 
határozat) 4. és 6. cikkével összhangban;

(o) a keretirányelvben és az egyedi 
irányelvekben a BERT feladataként 
meghatározott ügyek, amennyiben a 
rádiófrekvenciák igazgatására 
vonatkoznak, vagy amennyiben a 
rádiófrekvenciák igazgatása ezekre az 
ügyekre hatással van.

Or. es

Indokolás

Az irányelveknek pontosítani kellene, hogy melyik kérdések tartozzanak a „Hatóság” 
hatáskörébe.
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Módosítás 181
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság és az NSZH-k a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 
BERT által előterjesztett véleményeket. 
Amennyiben az eltérő piaci viszonyok és a 
különböző szabályozói megközelítések 
függvényében a BERT alternatív 
megoldásokat javasol, az NSZH-k 
megfontolják, hogy melyik megoldás 
illeszkedik bele jobban saját szabályozói 
megközelítésükbe. Az NSZH-k és a 
Bizottság nyilvánosságra hozza, hogy 
milyen módon vették figyelembe a BERT 
véleményét.

Or. en

Indokolás

A megoldások javaslásakor figyelembe kell venni a nemzeti piacok közti különbségeket. 

Módosítás 182
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatósággal folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és 

elemzése, és a korrekciós intézkedések 
tekintetében

A BERT-tel folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és 

elemzése, és a korrekciós intézkedések 
tekintetében

Or. en
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Indokolás

E téren a BERT még a Bizottság korrekciós intézkedésekre vonatkozó vétójogának 
megszüntetését követően is szerepet játszik.

Módosítás 183
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatósággal folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és 

elemzése, és a korrekciós intézkedések 
tekintetében

A BERT-tel folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és 

elemzése, és a korrekciós intézkedések 
tekintetében

Or. en

Módosítás 184
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatósággal folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és 

elemzése, és a korrekciós intézkedések 
tekintetében

A BERT-tel folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és 

elemzése, és a korrekciós intézkedések 
tekintetében

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 
szóló (2002/21/EK) irányelvvel való összhang megőrzése érdekében, melyben a BERT-nek 
szerepe van a korrekciós intézkedések tekintetében, az ezekre való hivatkozást meg kell 
tartani. 
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Módosítás 185
Mary Honeyball

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatósággal folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és 
elemzése, és a korrekciós intézkedések 
tekintetében

A BERT-tel folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és 
elemzése, és a korrekciós intézkedések 
tekintetében

Or. en

Indokolás

A javasolt korrekciós intézkedések tekintetében a BERT még a Bizottság korrekciós 
intézkedésekre vonatkozó vétójogának megszüntetését követően is szerepet játszik.

Módosítás 186
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti piacok Hatósági felülvizsgálata A nemzeti piacok BERT által történő
felülvizsgálata

Or. en

Módosítás 187
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a Hatóság a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke (7) 
bekezdésével összhangban felkérést kap a 

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

Bizottságtól egy adott tagállamon belüli 
adott érintett piac elemzésére, véleményt 
ad a Bizottság számára és ellátja a 
Bizottságot a szükséges információkkal, 
ideértve a nyilvános konzultáció és a 
piacelemzés eredményeit. Ha a Hatóság 
úgy találja, hogy a szóban forgó piacon 
nem hatékony a verseny, véleménye, egy 
nyilvános konzultációt követően, tartalmaz 
egy intézkedéstervezetet is, amelyben 
megnevezi azt (azokat) a vállalkozást
(vállalkozásokat), amely(eke)t nézete 
szerint az adott piacon jelentős piaci erővel 
rendelkező szereplőként kellene kijelölni, 
továbbá a megfelelő előírandó 
kötelezettségeket. E kötelezettségek 
összhangban vannak a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 8. és 9-13a. 
cikkeivel és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkével.

Or. en

Indokolás

Amennyiben egy NHSZ az adott piac elemzését nem végezte el a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidőn belül, a Bizottság 
felkérheti a BERT-et, hogy adjon ki véleményt, beleértve egy intézkedéstervezet is.  

Módosítás 188
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A nemzeti szabályozó hatóságok 
kérésére a Hatóság együttműködik velük 
és támogatást, illetve műszaki tanácsadást 
nyújt a „112”-es segélyhívó szám lehető 
legmegfelelőbb bevezetése érdekében. 

Or. ro
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Módosítás 189
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A BERT kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság, a rádiófrekvencia-politikával 
foglalkozó bizottság (a továbbiakban 
„RSPC”) számára a BERT hatáskörébe 
tartozó olyan ügyekkel kapcsolatban,
amelyek érintik a rádiófrekvenciák
elektronikus hírközlés céljára a 
Közösségben történő használatát, vagy 
amelyekre ez a használat kihat. A BERT 
adott esetben együttműködik az RSPC-vel.

Or. en

Indokolás

Az RSPC-re való hivatkozás lehetővé teszi a 2002/21/EK irányelvvel (keretirányelv) való 
összhang megtartását. 

Módosítás 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es
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Indokolás

Az Európai Hatóság ne játsszon semmilyen szerepet a rádiófrekvenciával kapcsolatos 
ügyekben, sem a rádióspektrum határozat 6. cikkében említett területeken (harmadik felekkel 
és nemzetközi testületekkel fenntartott kapcsolatok), mivel erre a célra a rádiófrekvencia-
ügyekre vonatkozó hatáskörökkel rendelkező nemzeti szabályozó hatóságoknak a Hatóság 
részét kell képezniük.

Módosítás 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság évente jelentést ad ki a 
várható frekvenciafejlesztésről az 
elektronikus hírközlési ágazatban és 
ágazatpolitikában, mely jelentésben 
meghatározza az esetleges tennivalókat és 
kihívásokat.

törölve

Or. es

Indokolás

A Hatóságnak ne legyen hatásköre rádiófrekvenciával kapcsolatos ügyekben.

Módosítás 192
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság felkérésére a Hatóság
véleményt terjeszt a Bizottság elé a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének a) bekezdésében 
előírt bármely végrehajtási intézkedés 
hatályáról és tartalmáról. E vélemény 
tartalmazhatja különösen a Hatóság

1. A Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy 
terjesszen véleményt a Bizottság, az RSPG 
vagy az RSC elé a 2002/20/EK irányelv
(engedélyezési irányelv) 6. cikkének a) 
bekezdésében előírt bármely végrehajtási 
intézkedés hatályáról és tartalmáról. E 
vélemény tartalmazhatja különösen a
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értékelését azokról az előnyökről, amelyek 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások belső 
piacán érvényesülhetnek a Bizottság által a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv), 6. cikkének a) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 
intézkedések nyomán, továbbá 
meghatározhatja azokat a közösségi 
határokon átnyúlóvá válásra alkalmasnak 
tűnő szolgáltatásokat, amelyeknek esetében 
szintén előnyt jelentenének a szóban forgó 
intézkedések.

BERT értékelését azokról az előnyökről, 
amelyek az elektronikus hírközlő hálózatok 
és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
belső piacán érvényesülhetnek a Bizottság 
által a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv), 6. cikkének a) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 
intézkedések nyomán, továbbá 
meghatározhatja azokat a közösségi 
határokon átnyúlóvá válásra alkalmasnak 
tűnő szolgáltatásokat, amelyeknek esetében 
szintén előnyt jelentenének a szóban forgó 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 193
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15 cikk törölve
Saját kezdeményezés

A Hatóság saját kezdeményezéséből 
véleményt terjeszthet a Bizottság elé a 4. 
cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (1) 
bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (1) bekezdésében, valamint a 
12., 14., 21. és 22. cikkben rögzített 
kérdésekben.

Or. es

Indokolás

Összhang az Európai Hatóságok számára szükségesnek vélt hatáskörökkel.
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Módosítás 194
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A BERT a Közösség elektronikus 
hírközlési politikájára is figyelemmel 
ösztönzi az elektronikus hírközlő 
hálózatokkal és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozási 
tevékenységekről és azok fejlesztéséről 
folytatott információcserét mind a 
tagállamok között, mind pedig a 
tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a Bizottság között. Az eltérő 
piaci viszonyok és a különböző 
szabályozói megközelítések függvényében 
a BERT a harmonizált szabályozási 
keretek közt alternatív megoldásokat 
javasolhat.

Or. en

Módosítás 195
David Hammerstein

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) tanulmányokat készíttet vagy készít az 
elektronikus hírközlő hálózatokról és
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról,
valamint azok szabályozásáról és 
védelméről, továbbá

(b) tanulmányokat készíttet vagy készít az 
elektronikus hírközlő hálózatok és
szolgáltatások interoperabilitásáról, 
továbbá

Or. en

Indokolás

A „védelem”  kifejezés pontatlan. A piaci verseny legjobb garanciáját az interoperabilitással 
kapcsolatos ügyek szemmel tartása jelenti, mivel az összefügg a verseny ösztönzésére 
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vonatkozó célkitűzéssel. Ez pontosabbá teszi a rendelkezést.

Módosítás 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) tanulmányokat készíttet vagy készít az 
elektronikus hírközlő hálózatokról és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 
valamint azok szabályozásáról és
védelméről, továbbá 

(b) tanulmányokat készíttet vagy készít az 
elektronikus hírközlő hálózatokról és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 
valamint azok szabályozásáról azokban az 
ügyekben, amelyek a keretirányelv és az 
egyedi irányelvek értelmében a BERT 
hatáskörébe tartoznak,  

Or. es

Indokolás

A Hatóságtól vagy a BERT-től megrendelhető jelentéseknek az ezen szervezetek hatáskörébe 
tartozó ügyekre kell korlátozódnia.

Módosítás 197
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) tanulmányokat készíttet vagy készít az 
elektronikus hírközlő hálózatokról és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 
valamint azok szabályozásáról és 
védelméről, továbbá

(b) tanulmányokat készíttet vagy készít az 
elektronikus hírközlő hálózatokról és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról és 
az e-kormányzati szolgáltatásokról és 
rendszerekről, valamint azok 
szabályozásáról, továbbá

Or. ro
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Indokolás

Az e-kormányzati szolgáltatásoknak kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk az elektronikus 
hírközlő hálózatok biztonságáért felelős intézmény tevékenységében.  

Módosítás 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) képzéseket szervez vagy segít elő a 
nemzeti szabályozó hatóságok számára 
azokban az ügyekben, amelyek a 
keretirányelv és az egyedi irányelvek 
értelmében a BERT hatáskörébe 
tartoznak.  

Or. es

Indokolás

A Hatóságtól vagy a BERT-től megrendelhető jelentéseknek az ezen szervezetek hatáskörébe 
tartozó ügyekre kell korlátozódnia.

Módosítás 199
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) ezenkívül a tagállamokkal együtt 
megalapozza a Bizottság arra irányuló 
intézkedéseit, hogy a közösségi 
jogszabályokkal összhangban biztosítsa az 
elektronikus hírközlő hálózatok, 
információs rendszerek és elektronikus 
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nyilvántartások interoperabilitását.    

Or. ro

Indokolás

Egyes, az elektronikus hírközlő hálózatok, információs rendszerek és elektronikus 
nyilvántartások interoperabilitásának a közösségi jogszabályok szerinti biztosításához 
szükséges projekteket közösségi szinten kell megalapozni és a közösségi költségvetés részévé 
kell tenni.    

Módosítás 200
David Hammerstein

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 ISO 
32000:2008, ISO/IEC 26300:2006, vagy 
ISO/IEC 15445:2000 formátumban teszi 
közzé.

Or. en

Indokolás

Pontosítás. A kormányügynökségek számára valamennyi tagállamban előírt leggyakoribb ISO 
dokumentum-szabványokat említi.

Módosítás 201
Erika Mann

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 BERT ezeket az információkat 
könnyen hozzáférhető formában a 
nagyközönség rendelkezésére bocsátja; 
indokolt esetben be kell tartani a 
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titoktartás szabályait.

Or. en

Módosítás 202
Dragoş Florin David

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 
könnyen hozzáférhető formában a 
nagyközönség, az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja.

Or. ro

Módosítás 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság az éves jelentéssel együtt a 
Bizottság elé terjesztheti véleményét 
azokról az intézkedésekről, amelyek 
alkalmasak lehetnek a fenti 1. bekezdésben 
foglalt kérdések elemzésekor feltárt 
problémák megoldására.

3. A BERT az éves jelentéssel együtt a 
Bizottság elé terjesztheti véleményét 
azokról az intézkedésekről, amelyek 
alkalmasak lehetnek a fenti 1. bekezdésben 
foglalt kérdések elemzésekor feltárt 
problémák megoldására.

Or. es

Indokolás

Nem tűnik helyesnek, hogy a Hatóság jelentése kizárólag a Bizottság kérésétől függjön, mivel 
logikus, hogy amennyiben a Hatóság vagy a BERT jelentést készít a piacok helyzetéről, ez a 
jelentés nem csupán a mindenkori problémákat azonosítja, hanem megfelelő megoldásokat is 
kínál, anélkül, hogy a Bizottságnak ezt külön kérnie kellene.
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Módosítás 204
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság a Bizottság felkérésére vagy 
saját kezdeményezésére tanáccsal látja el a 
Bizottságot és a tagállamokat az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások és 
végberendezések együttműködési 
képességének, az azokhoz való 
hozzáférésnek a javításáról, használatuk 
előmozdításáról, és különösen a határokon 
átnyúló együttműködési képességgel 
kapcsolatos kérdésekről. A Hatóság 
létrehoz egy, a tagállamok, az elektronikus 
hírközlési ágazatban tevékenykedő 
vállalkozások szövetségeinek, 
végfelhasználói szövetségeknek és a
fogyatékkal élő végfelhasználókat 
képviselő egyesületeknek a képviselőiből 
álló csoportot. A csoport felméri a 
fogyatékkal élő végfelhasználók és az 
idősek különleges szükségleteit is.

(1) A Hatóság a Bizottság felkérésére vagy 
saját kezdeményezésére tanáccsal látja el a 
Bizottságot és a nemzeti szabályozó 
hatóságokat az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és végberendezések 
együttműködési képességének, az azokhoz 
való hozzáférésnek a javításáról, 
használatuk előmozdításáról, és különösen 
a határokon átnyúló együttműködési 
képességgel kapcsolatos kérdésekről,
felmérve a fogyatékkal élő végfelhasználók 
és az idősek különleges szükségleteit.

Or. ro

Módosítás 205
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatási tanács elnököt és 
elnökhelyettest jelöl ki saját tagjai közül. 
Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az 
elnököt, ha az akadályoztatva van feladatai 
ellátásában. Az elnök és az alelnök 
megbízatása két és fél évre szól, és 

2. A szabályozói tanács elnököt és 
elnökhelyettest jelöl ki saját tagjai közül. 
Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az 
elnököt, ha az akadályoztatva van feladatai 
ellátásában. Az elnök és az alelnök 
megbízatása az eljárási szabályzatban 



PE406.122v01-00 46/68 AM\723731HU.doc

HU

megújítható. Az elnök, illetőleg az alelnök 
megbízatása azonban minden esetben 
véget ér az igazgatási tanácsban betöltött 
tagság megszűnésével.

meghatározott választási eljárások alapján
két és fél évre szól.

Or. en

Módosítás 206
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgatási tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az igazgatási tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken részt vesz 
a Hatóság igazgatója. Az igazgatási 
tanács évente legalább kétszer rendes ülést 
tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, 
a Bizottság kérésére vagy saját tagjai 
legalább egyharmadának kérésére is
összeül. Az igazgatási tanács bárkit 
felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az igazgatási
tanács tagjai – az eljárási szabályzatra is 
figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe vehetik. Az igazgatási 
tanács titkársági feladatait a Hatóság látja 
el.

3. A szabályozói tanács évente legalább
négyszer rendes ülést tart, amelyet az elnök 
hív össze. Ezenkívül elnöke 
kezdeményezésére, a Bizottság kérésére 
vagy saját tagjai legalább egyharmadának 
kérésére rendkívül is összeülhet. A 
szabályozói tanács bárkit felkérhet, akinek 
az álláspontja érdeklődésre tarthat számot, 
hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen.
A szabályozói tanács tagjai – az eljárási 
szabályzatra is figyelemmel – tanácsadók 
és szakértők segítségét is igénybe vehetik.

Or. en

Indokolás

A BERT vezető testülete üléseinek összehívása e vezető testület elnökének feladata. Ez nem 
ásná alá az ügyvezető igazgató operatív hatásköreit (pl. a napirend előkészítése, az ülésekről 
való értesítők kiküldése).
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Módosítás 207
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgatási tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az igazgatási tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken részt vesz 
a Hatóság igazgatója. Az igazgatási 
tanács évente legalább kétszer rendes ülést 
tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, 
a Bizottság kérésére vagy saját tagjai 
legalább egyharmadának kérésére is
összeül. Az igazgatási tanács bárkit 
felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az igazgatási
tanács tagjai – az eljárási szabályzatra is 
figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe vehetik. Az igazgatási 
tanács titkársági feladatait a Hatóság látja 
el.

3. A szabályozói tanács évente legalább
négyszer rendes ülést tart, amelyet az 
ügyvezető igazgató hív össze. Ezenkívül 
elnöke kezdeményezésére, a Bizottság 
kérésére vagy saját tagjai legalább 
egyharmadának kérésére különleges 
üléseket is tarthat. A szabályozói tanács 
bárkit felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. A 
szabályozói tanács tagjai – az eljárási 
szabályzatra is figyelemmel – tanácsadók 
és szakértők segítségét is igénybe vehetik.

Or. en

Indokolás

Amennyiben erősen támaszkodnak olyan társszabályozói mechanizmusokra, melyeknek a 
BERT szavazatokon keresztül kinyilvánított véleményei is részét képezik, fennáll annak a 
kockázata, hogy csupán évi négy rendes ülés nem lesz elégséges a feladat kellő időben történő 
elvégzéséhez.

Módosítás 208
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgatási tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az igazgatási tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken részt vesz 

3. A szabályozói tanács évente legalább
négyszer rendes ülést tart, amelyet az elnök 
hív össze. Ezenkívül elnöke 



PE406.122v01-00 48/68 AM\723731HU.doc

HU

a Hatóság igazgatója. Az igazgatási 
tanács évente legalább kétszer rendes ülést 
tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, 
a Bizottság kérésére vagy saját tagjai 
legalább egyharmadának kérésére is
összeül. Az igazgatási tanács bárkit 
felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az igazgatási
tanács tagjai – az eljárási szabályzatra is 
figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe vehetik. Az igazgatási 
tanács titkársági feladatait a Hatóság látja 
el.

kezdeményezésére, a Bizottság kérésére 
vagy saját tagjai legalább egyharmadának 
kérésére rendkívül is összeülhet. A 
szabályozói tanács bárkit felkérhet, akinek 
az álláspontja érdeklődésre tarthat számot, 
hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen.
A szabályozói tanács tagjai – az eljárási 
szabályzatra is figyelemmel – tanácsadók 
és szakértők segítségét is igénybe vehetik.

Or. en

Módosítás 209
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az igazgatási tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz. Minden 
tag egy szavazattal rendelkezik.

4. A szabályozói tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz e 
rendelet, a keretirányelv és az egyedi 
irányelvek eltérő rendelkezése hiányában.

A szabályozói tanács a BERT eljárási 
szabályzatát kétharmados többséggel 
fogadja el. Ezen eljárási szabályzat 
garantálja, hogy a szabályozói tanács 
tagjai minden ülés előtt kézhez kapják a 
teljes napirendet és a javaslattervezeteket 
annak érdekében, hogy a szavazást 
megelőzően lehetőségük legyen 
módosításokat javasolni.

Or. en
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Módosítás 210
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az igazgatási tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz.

4. A szabályozói tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz e 
rendelet, a keretirányelv vagy az egyedi 
irányelvek bármely eltérő rendelkezése 
alkalmazásának hiányában. E 
döntésekről tájékoztatni kell a Bizottságot. 

Or. ro

Módosítás 211
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az igazgatási tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz.

4. A szabályozói tanács minősített 
többséggel határoz, az Európai Közösséget 
létrehozó szerződés 205. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a tanácsi 
szavazatokra vonatkozó szabályoknak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A megfelelő működés érdekében a Tanácsban alkalmazott szabályok szerinti minősített 
többség lesz a célravezető.
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Módosítás 212
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az igazgatási tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató és a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő felett.

8. A szabályozói tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az ügyvezető igazgató felett.

Or. en

Módosítás 213
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az igazgatási tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató és a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő felett.

8. A szabályozói tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az ügyvezető igazgató felett.

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető igazgató elszámolással tartozik a szabályozói tanács – a fő döntéshozó szerv –
felé, s nem pusztán irányítása alatt tevékenykedik. 

Módosítás 214
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. A szabályozói tanács iránymutatást 
ad az ügyvezető igazgatónak feladatai 
végrehajtásához.
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Or. en

Módosítás 215
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. A szabályozói tanács jelöli ki az 
ügyvezető igazgatót. A szabályozói tanács 
tagjainak legalább háromnegyedes 
többségével határoz erről.

Or. en

Módosítás 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozói tanács elnöki tisztét az 
igazgató tölti be.

2. A szabályozói tanács saját tagjai közül 
választ elnököt. 

Or. pl

Indokolás

A 27. cikk 2. bekezdése ellentmond a 28. cikk 1. bekezdésének. A bizottsági javaslat szerint az 
Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság igazgatójának ténylegesen meg kell 
hallgatnia a 27. cikk 2. bekezdése értelmében az igazgató által elnökölt szabályozói tanács 
véleményét.
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Módosítás 217
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgató Az ügyvezető igazgató

Or. en

Módosítás 218
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgató Az ügyvezető igazgató

Or. en

Módosítás 219
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóságot annak igazgatója vezeti, 
aki feladatait függetlenül látja el. Az 
igazgató – a Bizottságot, az igazgatási 
tanácsot, illetőleg a szabályozói tanácsot 
megillető hatáskör sérelme nélkül – nem 
kérhet, és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

1. A BERT-et – a szabályozói tanács 
irányítása alatt – annak ügyvezető 
igazgatója vezeti. Az ügyvezető igazgató 
nem kérhet, és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

Or. en
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Módosítás 220
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóságot annak igazgatója vezeti, 
aki feladatait függetlenül látja el. Az 
igazgató – a Bizottságot, az igazgatási 
tanácsot, illetőleg a szabályozói tanácsot 
megillető hatáskör sérelme nélkül – nem 
kérhet, és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

1. A BERT-et annak ügyvezető igazgatója 
vezeti, aki a szabályozói tanács felé 
tartozik elszámolással és annak utasításai 
szerint jár el feladatai ellátása során. Az 
ügyvezető igazgató más módon nem 
kérhet, és nem fogadhat el semmilyen 
utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető igazgatói tisztet a BERT-en belül operatív feladatokkal megbízott, a szabályozói 
tanácsnak elszámolással tartozó, magas beosztású munkatársnak kell betöltenie. 

Módosítás 221
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgató megbízatása öt évre szól. A 
megbízatás leteltét megelőző kilenc hónap 
folyamán a Bizottság értékelést készít. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az 
alábbiakat méri fel:

3. Az ügyvezető igazgató megbízatása öt 
évre szól.

(a) az igazgató teljesítménye; 
(b) a következő években a Hatóságra váró 
feladatok és követelmények.

Or. en
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Módosítás 222
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – első albekezdés

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 
követelmények indokolják – a szabályozói 
tanáccsal való egyeztetést követően az 
igazgató megbízatását egyetlen 
alkalommal, legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

4. A szabályozói tanács – az értékelő 
jelentés figyelembevételével, és kizárólag 
akkor, ha ezt a BERT feladatai és a vele 
szemben támasztott követelmények 
indokolják – az ügyvezető igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Or. en

Módosítás 223
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – első albekezdés

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 
követelmények indokolják – a szabályozói 
tanáccsal való egyeztetést követően az 
igazgató megbízatását egyetlen 
alkalommal, legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

4. A szabályozói tanács – az értékelő 
jelentés figyelembevételével, és kizárólag 
akkor, ha ezt a BERT feladatai és a vele 
szemben támasztott követelmények 
indokolják – az ügyvezető igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető igazgató magas beosztású tisztviselő, és tisztségének meghosszabbítása nem 
függhet a Bizottság kezdeményezésétől.
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Módosítás 224
Dragoş Florin David

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az Európai Parlament és a Tanács 
felszólíthatja az igazgatót, hogy feladatai 
ellátásáról nyújtson be jelentést.

6 Az Európai Parlament és a Tanács 
felkérheti a főigazgatót, hogy feladatai 
ellátásáról nyújtson be jelentést. 
Amennyiben ez szükségessé válik, az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy 
szólaljon fel és válaszoljon a képviselők 
kérdéseire. 

Or. ro

Módosítás 225
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgató felelős a Hatóság 
képviseletéért, és az ő feladata annak 
igazgatása.

1. Az ügyvezető igazgató felelős a BERT
képviseletéért, a szabályozói tanács által 
ráruházott hatásköröknek megfelelően 
eljárva.

Or. en

Indokolás

A szabályozói tanács felhatalmazhatja az ügyvezető igazgatót a BERT képviseletére.
Mindazonáltal a szabályozói tanács az a testület, amelynek elsődlegesen a BERT-et kell 
képviselnie. 
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Módosítás 226
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgató felelős a Hatóság 
képviseletéért, és az ő feladata annak 
igazgatása.

1. Az ügyvezető igazgató egyedi esetekben, 
a szabályozói tanács felhatalmazása 
alapján képviselheti a BERT-et és az ő 
feladata annak igazgatása.

Or. en

Módosítás 227
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgató előkészíti az igazgatási 
tanács tevékenységét. Az igazgató részt 
vesz – szavazati jog nélkül – az igazgatási
tanács munkájában.

2. Az ügyvezető igazgató készíti elő a 
szabályozói tanács programját. Az 
ügyvezető igazgató részt vesz – szavazati 
jog nélkül – a szabályozói tanács 
munkájában.

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető igazgató előkészíteni, és nem meghatározni köteles a programot. A program 
meghatározása végrehajtói feladat, amelyet az elnöknek kell elvégezni.
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Módosítás 228
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgató – a szabályozói tanács 
jóváhagyásának függvényében – elfogadja 
a 4-23. cikkben említett véleményeket, 
ajánlásokat és határozatokat. 

törölve

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető igazgatói tisztet a BERT-en belül operatív feladatokkal megbízott, a szabályozói 
tanácsnak elszámolással tartozó, magas beosztású munkatársnak kell betöltenie. E 
rendelkezés az EECMA-ra vonatkozó bizottsági javaslatból maradt vissza, és nincs 
összhangban a BERT-re vonatkozó javaslattal. 

Módosítás 229
Fiona Hall

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 ügyvezető igazgató felel annak 
ellenőrzéséért, hogy a szabályozói tanács 
iránymutatásával megvalósuljon a BERT 
éves munkaprogramja.

Or. en

Indokolás

Az ügyvezető igazgatói tisztet a BERT-en belül operatív feladatokkal megbízott, magas 
beosztású munkatársnak kell betöltenie. A megfelelő végrehajtásnak a szabályozói tanács 
felelőssége alá kell tartoznia. Az ügyvezető igazgató felelős e folyamat ellenőrzéséért.
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Módosítás 230
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az igazgató minden évben elkészíti a 
Hatóság tevékenységéről szóló éves 
jelentés tervezetét, külön-külön szakaszban 
kitérve a Hatóság szabályozási 
tevékenységeire, illetőleg a pénzügyi és az 
igazgatási kérdésekre.

8. Az ügyvezető igazgató minden évben 
elkészíti a BERT tevékenységéről szóló 
éves jelentés tervezetét, külön-külön 
szakaszban kitérve a BERT tanácsadói 
tevékenységeire, illetőleg a pénzügyi és az 
igazgatási kérdésekre.

Or. en

Indokolás

A BERT tevékenysége nem csupán a Bizottságnak nyújtott tanácsadást/konzultációt fogja 
felölelni, hanem közös álláspontok és bevált gyakorlatok kialakítását, valamint a BERT-et 
alkotó nemzeti szabályozó testületek közötti tapasztalatcseréket is. A „szabályozási” kifejezés 
tágabb értelmű, és a tevékenységei teljes körét fogná át.

Módosítás 231
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A Hatóság alkalmazottai tekintetében az 
igazgató gyakorolja a 49. cikk (3) 
bekezdése szerinti hatáskört.

9. A BERT alkalmazottai tekintetében a 
szabályozói tanács az ügyvezető 
igazgatóra ruházhatja a 49. cikk (3) 
bekezdése szerinti hatáskör gyakorlását.

Or. en
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Módosítás 232
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság bevételei a következőkből 
állnak:

1. A BERT bevételei a következőképpen 
oszlanak meg:

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

(a) az éves finanszírozás egyharmadát 
közvetlenül közösségi támogatás 
formájában fizetik ki az EK-költségvetés 
megfelelő fejezete alapján, a költségvetési 
hatóság által előírtak szerint, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság között 
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló 2006. május 6-i 
intézményközi megállapodás 47. pontjával 
összhangban1;

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

(b) az éves finanszírozás kétharmadát az 
NSZH-k közvetlen hozzájárulásából 
fedezik. A tagállamok biztosítják, hogy az 
NSZH-k rendelkeznek a BERT 
tevékenységében való részvételhez 
szükséges pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal, és megfelelően 
finanszírozzák a BERT-et. A 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
költségvetési tételt, amelyet az NSZH-
knak használniuk kell ahhoz, hogy éves 
költségvetésükből forrásokat biztosítsanak 
a BERT számára. A költségvetéseket 
nyilvánosságra kell hozni.

(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.
_____________________
HL L 139., 2006.6.14., 1. o. A 2008/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 
2008.1.10., 7. o.) módosított megállapodás.

Or. en

Módosítás 233
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság bevételei a következőkből 
állnak:

1. A BERT bevételei a következőkből 
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;

(a) az Európai Közösségek általános 
költségvetésében előirányzott közösségi 
támogatás;

(d) a 26. cikk (7) bekezdése szerinti 
bármely hagyaték, adomány vagy 
támogatás;
(e) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása.

(b) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása.

Or. en



AM\723731HU.doc 61/68 PE406.122v01-00

HU

Módosítás 234
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a 26. cikk (7) bekezdése szerinti 
bármely hagyaték, adomány vagy 
támogatás;

törölve

Or. de

Indokolás

A javasolt európai hatóság finanszírozási struktúrája rendkívül szerencsétlen, mivel a 
hatóságnak függetlennek kellene lennie. A tagállamok, NSZH-k vagy akár harmadik felek (pl. 
adományok) által juttatott önkéntes hozzájárulás lehetősége az igen bőkezű adományozók 
egyoldalú befolyásának komoly kockázatát hordozza. Bármely szabályozói határozatot alapos 
vizsgálat alá kell vonni erre vonatkozóan, továbbá a nyilvánosság igen kritikus szemmel nézne 
egy ilyen mechanizmust.

Módosítás 235
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása.

törölve

Or. de

Indokolás

A javasolt európai hatóság finanszírozási struktúrája rendkívül szerencsétlen, mivel a 
hatóságnak függetlennek kellene lennie. A tagállamok, NSZH-k vagy akár harmadik felek (pl. 
adományok) által juttatott önkéntes hozzájárulás lehetősége az igen bőkezű adományozók 
egyoldalú befolyásának komoly kockázatát hordozza. Bármely szabályozói határozatot alapos 
vizsgálat alá kell vonni erre vonatkozóan, továbbá a nyilvánosság igen kritikus szemmel nézne 
egy ilyen mechanizmust.
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Módosítás 236
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Hatóság kiadásai személyzeti, 
igazgatási, infrastrukturális és működési 
költségekből állnak.

2. A BERT kiadásai személyzeti, 
igazgatási, infrastrukturális és működési 
költségekből állnak.

Or. en

Módosítás 237
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Hatóság összes bevételéről és 
kiadásáról pénzügyi évenként előzetes 
becslést kell készíteni, majd a becsült 
összegeket a költségvetésében fel kell 
tüntetni; a pénzügyi év azonos a naptári 
évvel.

4. Az összes bevételről és kiadásról 
pénzügyi évenként előzetes becslést kell 
készíteni, majd a becsült összegeket a 
költségvetésében fel kell tüntetni; a 
pénzügyi év azonos a naptári évvel.

Or. en

Módosítás 238
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A BERT szervezeti és pénzügyi 
felépítését 2014. január 1-jén felül kell 
vizsgálni.
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Or. en

Módosítás 239
David Hammerstein

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1. bekezdés értelmében kért 
információ a két eltérő elektronikai 
rendszer vagy hálózat közötti – a 
kommunikációt és adatcserét lehetővé 
tevő – kölcsönös átjárhatóság biztosítását 
célzó dokumentációra vonatkozhat.

Or. en

Indokolás

A módosítás a kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó dokumentumok kéréséről rendelkezik.

Módosítás 240
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság pénzbírságot szabhat ki a 
vállalkozásokra, ha azok nem bocsátják
rendelkezésére a 41. cikk szerinti 
információkat. A pénzbírságnak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lennie.

törölve

Or. en
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Módosítás 241
David Hammerstein

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Hatóság adott esetekben 
mentességet nyújthat az európai 
szabványokra vonatkozó, lényeges 
szabadalmi igényekkel kapcsolatban, 
amennyiben a szabadalmakkal való, 
birtokosai általi olyan visszaélések 
megelőzésével indokolják a mentességet, 
mint pl. amikor elmulasztják felhívni egy 
szabványtestület és a piacok figyelmét egy 
ismert szabadalomra vagy egy függőben 
levő ismert szabadalmi kérelemre az 
európai szabvány piaci elterjedését 
megelőzően.

Or. en

Indokolás

A piac bizalmát veszélyeztető, a kommunikációs szabványok rejtőzködő („submarine”) 
szabadalmai elleni küzdelem eszköze, amely a TRIPS egyezmény 8. cikkének (2) bekezdése és 
30. cikke végrehajtását jelenti. Lásd még a RIM Blackberry esetet, amelybe az USA kormánya 
beavatkozott.

Módosítás 242
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben e cikk értelmében 
pénzbírság kiszabására kerül sor, a 
Hatóság nyilvánosságra hozza az érintett 
vállalkozások nevét, a pénzbírság összegét, 
valamint a pénzbírság kiszabásának 
indoklását.

3. A Bizottság felhívja a vállalkozások 
figyelmét, ha azok nem tesznek eleget a 
41. cikk szerinti információra vonatkozó 
kérésnek. Adott esetben, és a BERT 
kérésére a Bizottság nyilvánosságra 
hozhatja e vállalkozások nevét.



AM\723731HU.doc 65/68 PE406.122v01-00

HU

Or. en

Módosítás 243
David Hammerstein

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az audiovizuális közvetítő és felvételi 
szolgáltatásokat technológia-semlegesen 
kell nyújtani.

Or. en

Indokolás

A közvetítéseket és az audiovizuális felvételeket a legnagyobb átláthatóság biztosítása 
érdekében rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás 244
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság által az 1049/2001/EK 
rendelet 8. cikke értelmében hozott 
határozatok tárgyában panasz nyújtható be 
az ombudsmanhoz vagy eljárás indítható a 
Bíróság előtt, a Szerződés 195., illetve 230.
cikkében megállapított feltételekkel 
összhangban.

3. A BERT által az 1049/2001/EK rendelet 
8. cikke értelmében hozott határozatok 
tárgyában panasz nyújtható be az 
ombudsmanhoz vagy eljárás indítható a 
Bíróság előtt, a Szerződés 195., illetve 230. 
cikkében megállapított feltételekkel 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 245
Mary Honeyball

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az igazgatási tanács elfogadhat olyan 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy kirendelt tagállami szakértőket 
alkalmazzanak a Hatóságnál.

4. A szabályozói tanács elfogadhat olyan 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy kirendelt tagállami szakértőket 
alkalmazzanak a BERT-nél.

Or. en

Indokolás

A BERT-nek részesülnie kell a NSZH-kon belüli szakértelem előnyeiben.

Módosítás 246
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A BERT alkalmazottainak száma nem 
haladhatja meg a 30 főt.

Or. en

Indokolás

A BERT-et szerény keretek között kell kialakítani. 
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Módosítás 247
Pilar del Castillo Vera

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 BERT tényleges működése kezdetétől 
számított három éven belül a Bizottság 
értékelő jelentést tesz közzé a BERT
működésének eredményeként szerzett 
tapasztalatokról. Az értékelés kiterjed a 
BERT által elért eredményekre és annak 
munkamódszereire, összevetve azokat 
céljaival, megbízatásával és az e 
rendeletben és a BERT éves 
munkaprogramjaiban meghatározott 
feladataival. Az értékelés figyelembe veszi 
a nemzeti és közösségi szinten érdekelt 
felek álláspontját is. A jelentést a Tanács és 
az Európai Parlament elé kell terjeszteni.
Az Európai Parlament véleményezi a 
Bizottság jelentését.

Or. en

Módosítás 248
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BERT működésének tényleges 
megkezdésétől számított öt éven belül 
megszűnik, kivéve, ha az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság úgy 
találja, hogy a piaci feltételek még nem 
alakultak ki olyan mértékben, hogy többé 
már ne lenne szükség szabályozói szervre. 
Erre vonatkozóan a Bizottság jelentést 
tesz közzé, amelyben értékeli a piaci 
viszonyokat és előrejelzi a trendeket. Az 
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értékelő jelentést és bármely azt kísérő 
jogalkotási javaslatot időben az Európai 
Parlament és a Tanács elé kell terjeszteni.

Or. en

Módosítás 249
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2014. január 1-jén felülvizsgálatra kerül 
sor annak felmérése érdekében, hogy a 
jövőben szükség van-e a BERT 
küldetésének meghosszabbítására. 
Amennyiben a meghosszabbítás 
indokolást nyer, felül kell vizsgálni a 
költségvetési és eljárási szabályzatot, 
valamint az emberi erőforrásokat.

Or. en

Indokolás

A BERT jövőbeni kilátásaira vonatkozó döntés meghozatala előtt fontos szerepe van a 
felülvizsgálatnak.
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