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Módosítás 86
Gianni De Michelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Lényeges, hogy az előzetes szabályozó 
kötelezettségeket csak akkor lehessen 
előírni, ha nincs hatékony verseny, azaz 
olyan piacokon, ahol egy vagy több 
jelentős piaci erővel rendelkező 
vállalkozás található, és ahol a nemzeti és 
közösségi versenyjogi jogorvoslatok nem 
elegendőek a probléma kezelésére. Ezért a 
Bizottságnak közösségi szintű 
iránymutatásokat kell kidolgoznia a 
nemzeti szabályozó hatóságok számára a 
versenyjog alapelvei szerint, amelyeket e 
hatóságoknak egy adott piacon fennálló 
hatékony verseny megállapítása során, 
valamint a jelentős piaci erő felmérése 
során kell alkalmazniuk. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak elemezniük kell 
azt, hogy egy adott termék vagy 
szolgáltatás piaca hatással van-e egy adott 
földrajzi területen belül - amely lehet az 
érintett tagállam területének egésze vagy 
része, vagy tagállamok szomszédos területi 
részei együtt vizsgálva. A földrajzi piac 
pontos meghatározása érdekében, 
amelynek biztosítania kellene, hogy a 
szabályozás a tényleges piaci feltételeken 
alapul, a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak elemezniük kell, hogy ott, 
ahol a versenyfeltételek, különösen az 
infrastrukturális verseny nem elég 
homogén a nemzeti területen belül, meg 
kell-e határozni a földrajzi piacot. A 
tényleges verseny elemzésének ki kell 
terjednie arra, hogy a piacon a verseny a 
jövőben biztosított lesz-e, és így arra, hogy 
a tényleges verseny hiánya tartós-e. Az 
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említett iránymutatások az újonnan 
kialakuló piacok kérdésével is 
foglalkozniuk kellene, amely piacokon a 
piacvezetőnek valószínűleg de facto 
lényeges piaci részesedése van, 
ugyanakkor nem lehet indokolatlan 
kötelezettségekkel terhelni. E tekintetben 
meg kell különböztetni az inkumbens és új 
hálózatok szabályozási megközelítését, 
anélkül, hogy szükségtelen jogszabályi 
kötelezettségekkel terhelnénk az olyan új 
hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz 
hozzáférést biztosító vállalkozásokat, 
amelyekre bizonytalan a kereslet, és 
jelentős befektetéseket igényelnek. A 
Bizottságnak rendszeresen felül kell 
vizsgálnia az iránymutatásokat annak 
biztosítására, hogy azok a gyorsan fejlődő 
piacon is megfelelőek maradjanak. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt 
kell működniük egymással abban az 
esetben, ha az érintett piac tagországok 
közötti piacnak minősül.

Or. en

Indokolás

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Módosítás 87
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Lényeges, hogy az előzetes szabályozó 
kötelezettségeket csak akkor lehessen 
előírni, ha nincs hatékony verseny, azaz 
olyan piacokon, ahol egy vagy több 
jelentős piaci erővel rendelkező 
vállalkozás található, és ahol a nemzeti és 
közösségi versenyjogi jogorvoslatok nem 
elegendőek a probléma kezelésére. Ezért a 
Bizottságnak közösségi szintű 
iránymutatásokat kell kidolgoznia a 
nemzeti szabályozó hatóságok számára a 
versenyjog alapelvei szerint, amelyeket e 
hatóságoknak egy adott piacon fennálló 
hatékony verseny megállapítása során, 
valamint a jelentős piaci erő felmérése 
során kell alkalmazniuk. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak elemezniük kell 
azt, hogy egy adott termék vagy 
szolgáltatás piaca hatással van-e egy adott 
földrajzi területen belül - amely lehet az 
érintett tagállam területének egésze vagy 
része, vagy tagállamok szomszédos területi 
részei együtt vizsgálva. A földrajzi piac 
pontos meghatározása érdekében, 
amelynek biztosítania kellene, hogy a 
szabályozás a tényleges piaci feltételeken 
alapul, a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak elemezniük kell, hogy ott, 
ahol a versenyfeltételek, különösen az 
infrastrukturális verseny nem elég 
homogén a nemzeti területen belül, meg 
kell-e határozni a földrajzi piacot. A 
tényleges verseny elemzésének ki kell 
terjednie arra, hogy a piacon a verseny a 
jövőben biztosított lesz-e, és így arra, hogy 
a tényleges verseny hiánya tartós-e. Az 
említett iránymutatásoknak az újonnan 
kialakuló piacok kérdésével is 
foglalkozniuk kellene, amely piacokon a 
piacvezetőnek valószínűleg de facto 
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lényeges piaci részesedése van, 
ugyanakkor nem lehet indokolatlan 
kötelezettségekkel terhelni. E tekintetben 
meg kell különböztetni az inkumbens és új 
hálózatok szabályozási megközelítését, 
anélkül, hogy szükségtelen jogszabályi 
kötelezettségekkel terhelnénk az olyan új 
hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz 
hozzáférést biztosító vállalkozásokat, 
amelyekre bizonytalan a kereslet, és 
jelentős befektetéseket igényelnek. A 
Bizottságnak rendszeresen felül kell 
vizsgálnia az iránymutatásokat annak 
biztosítására, hogy azok a gyorsan fejlődő 
piacon is megfelelőek maradjanak. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt 
kell működniük egymással abban az 
esetben, ha az érintett piac tagországok 
közötti piacnak minősül.

Or. en

Indokolás

The bottleneck characteristics of the legacy network elements may substantially differ across 
geographical areas. In the market analysis process NRAs should conduct a specific analysis 
aimed to identify economic bottleneck on a geographical area basis.

It is worth noting that the differentiation of the market according to geographic area with 
different degree of competition is a regulatory instrument that would make it possible to deal 
effectively with the problem of regulating networks that has yet to be deployed such the NGN. 
In this case, for instance, the application of the principle described above would lead NRAs to 
consider the imposition of obligations to provide wholesale VDSL access on dominant 
operators only in areas where, within the market analysis process, it is shown that NGN 
based services can be delivered solely over the infrastructure of the dominant operator and 
where operators fail to reach commercial agreements.
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Módosítás 88
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányelvekbe foglalt előzetes 
ágazatspecifikus szabályozás átmenetként 
szolgál a korábbi monopóliumok, illetve 
az elektronikus hírközlési hálózatok és 
szolgáltatások versenyképes piaca között. 
Amint a piacok versenyképessé válnak, 
megszűnik az előzetes szabályozás, és csak 
a közösségi és nemzeti versenyjogot kell 
majd alkalmazni. Az európai elektronikus 
hírközlés piacainak növekvő 
versenydinamikájával, az árakkal és a 
hozzáféréssel kapcsolatos előzetes 
ágazatspecifikus szabályozás lehetséges 
előnyei idővel jelentősen csökkennek. Az 
elektronikus hírközlés piacai erős 
versenydinamikát tanúsítottak az elmúlt 
években, és a verseny a következő években 
valószínűleg tovább növekszik majd. A 
közösségi és nemzeti versenyjog 
kizárólagos alkalmazására való időszerű 
áttérés biztosítása érdekében ezen irányelv 
előzetes ágazatspecifikus szabályozásról 
szóló rendelkezései hatályukat vesztik egy 
meghatározott időpontban, kivéve, ha a 
Bizottság a folytatott előzetes szabályozást 
ezen időpont után is hatályosnak 
nyilvánítja.

Or. de

Indokolás

Az előzetes szabályozásra átmeneti megoldásként volt szükség. Azonban az ágazatspecifikus
szabályozásnak az általános versenyjog alkalmazásának előkészítését szolgáló fokozatos 
megszűntetésének elve nem kerül kifejezetten említésre az irányelvekben.  Egy jogilag kötelező 
erejű kilépési mechanizmus beillesztésére van szükség a dereguláció folytatásához és az 
általános versenyjog alkalmazására történő áttéréshez. Ez legjobban egy felülvizsgálati 
záradékkal érhető el, nyitva hagyva a szabályozási időszak meghosszabbításának lehetőségét, 
amennyiben ez szükséges.
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Módosítás 89
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E keretrendszerben az előzetes 
ágazatspecifikus piacszabályozás 
átmenetként szolgál a korábbi 
monopóliumok, illetve az elektronikus 
hírközlési hálózatok és szolgáltatások 
versenyképes piaca között. Amint a piacok 
versenyképessé válnak, megszűnik az 
előzetes szabályozás, és csak a közösségi 
és nemzeti versenyjogot kell majd 
alkalmazni. Az európai elektronikus 
hírközlés piacainak növekvő 
versenydinamikájával, az árakkal és a 
hozzáféréssel kapcsolatos előzetes 
ágazatspecifikus szabályozás lehetséges 
előnyei idővel jelentősen csökkennek. Az 
elektronikus hírközlés piacai erős 
versenydinamikát tanúsítottak az elmúlt 
években, és a verseny a következő években 
valószínűleg tovább növekszik majd. A 
közösségi és nemzeti versenyjog 
kizárólagos alkalmazására való kellő 
időben történő áttérés biztosítása 
érdekében e keret előzetes 
ágazatspecifikus szabályozásról szóló 
rendelkezései hatályukat vesztik a BERT 
megbízatásának lejártával, kivéve, ha a 
Bizottság a folytatott előzetes szabályozást 
ezen időpont után is hatályosnak 
nyilvánítja.

Or. en

Indokolás

Az előzetes szabályozásra, mint átmeneti megoldásra volt szükség. Egy jogilag kötelező erejű 
kilépési mechanizmus beillesztésére van szükség a dereguláció folytatásához és az általános 
versenyjog alkalmazására történő áttéréshez. Ez legjobban egy megszüntetési záradékkal 
érhető el, a szükség esetén történő meghosszabbítás lehetőségének megtartása mellett (a 
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nemzetközi barangolási szabályozás modellje alapján).

Módosítás 90
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E keretrendszerben az előzetes 
ágazatspecifikus piacszabályozás 
átmenetként szolgál a korábbi 
monopóliumok, illetve az elektronikus 
hírközlési hálózatok és szolgáltatások 
versenyképes piaca között. Amint a piacok 
versenyképessé válnak, megszűnik az 
előzetes szabályozás, és csak a közösségi 
és nemzeti versenyjogot kell majd 
alkalmazni. Az európai elektronikus 
hírközlés piacainak növekvő 
versenydinamikájával, az árakkal és a 
hozzáféréssel kapcsolatos előzetes 
ágazatspecifikus szabályozás lehetséges 
előnyei idővel jelentősen csökkennek. A 
közösségi és nemzeti versenyjog 
kizárólagos alkalmazására való időszerű 
áttérés biztosítása érdekében e keret 
előzetes ágazatspecifikus szabályozásról 
szóló rendelkezései hatályukat vesztik egy 
meghatározott időpontban, kivéve, ha a 
Bizottság a folytatott előzetes szabályozást 
ezen időpont után is hatályosnak 
nyilvánítja.

Or. en

Indokolás

Az előzetes szabályozást átmeneti megoldásnak szántuk. Azonban az ágazatspecifikus 
szabályozásnak az általános versenyjog alkalmazásának előkészítését szolgáló fokozatos 
megszűntetésének elve nem kerül kifejezetten említésre az irányelvekben. Ennek tudatában egy 
jogilag kötelező erejű kilépési mechanizmus beillesztésére van szükség a dereguláció 
folytatásához és az általános versenyjog alkalmazására történő áttéréshez.
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Módosítás 91
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A jelenlegi keretrendszer átmeneti 
jellegű technikai kiigazításokat vezet be a 
versenyjogra történő teljes áttérés 
érdekében. Éppen ezért, a hatályba lépést 
követő legkésőbb öt éven belül a folytatás 
szükségességének megállapítása céljából 
felül kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

A szabályozás kezdettől fogva ideiglenes jellegű volt, és a piaci verseny fejlődésével 
párhuzamosan meg kell szüntetni. Éppen ezért, a progresszív dereguláció politikai céljának 
elérése érdekében szükség van egy felülvizsgálati záradékra. Amennyiben szükségesnek ítéli, a 
Bizottság javasolni fogja a Parlamentnek és a Tanácsnak a szabályozás bizonyos területeken 
történő meghosszabbítását a felülvizsgálat előtt készítendő jelentés alapján.

Módosítás 92
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elektronikus hírközlés belső 
piacának kiteljesítéséhez ennek 
megfelelően meg kell reformálni az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
európai uniós keretszabályozását, ennek 
érdekében, a hatékony verseny biztosítása 
céljából meg kell erősíteni a 
kulcsfontosságú piacokon jelentős piaci 
erővel rendelkező piaci szereplők 
szabályozására vonatkozó közösségi 
mechanizmust. Ezt a mechanizmust 

(3) Az elektronikus hírközlés belső 
piacának kiteljesítéséhez ennek 
megfelelően meg kell reformálni az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
európai uniós keretszabályozását, ennek 
érdekében, a hatékony verseny biztosítása 
céljából meg kell erősíteni a 
kulcsfontosságú piacokon jelentős piaci 
erővel rendelkező piaci szereplők 
szabályozására vonatkozó közösségi 
mechanizmust. A reform tartalmazza 
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egészíti ki az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságnak (a 
továbbiakban: Hatóság) a [dátum]-i 
[…/…./EK] európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel történő létrehozása. A reform 
tartalmazza továbbá az egységes európai 
információs tér megvalósítása érdekében 
egy hatékony spektrumgazdálkodási 
stratégia meghatározását, valamint a 
minden felhasználó előtt nyitott 
információs társadalom megvalósítása 
érdekében a fogyatékkal élő felhasználókra 
vonatkozó rendelkezések megerősítését.

továbbá az egységes európai információs 
tér megvalósítása érdekében egy hatékony 
spektrumgazdálkodási stratégia 
meghatározását, valamint a minden 
felhasználó előtt nyitott információs 
társadalom megvalósítása érdekében a 
fogyatékkal élő felhasználókra vonatkozó 
rendelkezések megerősítését.

Or. en

Indokolás

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségnek (ENISA) létrehozása felesleges 
pénzügyi teher az EU tagállamai számára:

- további bürokratikus réteget képez; 

- közösségi szintre emeli a hatásköröket és a döntéshozást, és ezzel jogi és üzleti 
bizonytalanságot teremt; 

- szerepe, funkciója, irányítása, hatáskörei és a Bizottsággal, valamint a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal való együttműködése nem világos; 

- védi a Bizottságot a (bírósági) felülvizsgálati eljárástól; és

- az európai szabályozók csoportja (ERG) és a Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) hatékony politikai és frekvencia fórumok. 

Módosítás 93
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó európai uniós keretszabályozás 
célkitűzése az elektronikus hírközlés 
fenntartható „ökoszisztémájának” 
létrehozása, amely a kereslet és kínálat 
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elvein alapul: az előző a hatékony és 
versenyképes infrastruktúra- és 
szolgáltatáspiacok, az utóbbi az 
információs társadalom intenzív 
fejlesztése révén.

Or. en

Indokolás

Az infrastruktúra alapú verseny a telekommunikációs piac hosszú távú működőképességének 
előfeltétele és e rendelet egyik fő célja.

Módosítás 94
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó európai uniós keretszabályozás 
célkitűzése az elektronikus hírközlés 
fenntartható és nemzetközileg 
versenyképes „ökoszisztémájának” 
létrehozása, amely a ténylegesen 
versenyképes termék- és 
szolgáltatáspiacon, illetve az elektronikus 
távközléshez való hozzáférés alternatívái 
közötti tényleges versenyen alapul, 
amelynek célja az információs társadalom 
fejlődésének fokozása. Az elektronikus 
távközlési ágazatban a versenyt és 
befektetéseket szolgáló fenntartható 
környezet mind az új infrastrukturális 
befektetések ösztönzőitől, mind az 
ágazatspecifikus előzetes szabályozás 
fokozatos megszüntetésével és a 
versenyjogra való áttéréssel együtt történő 
szilárd és arányos szabályozástól függ.

Or. en
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Indokolás

Egy új, technológiai változásokkal és az infrastrukturális verseny, azaz a következő 
generációs hálózatokba történő befektetések ösztönzőinek szükségességével átitatott 
környezetben lényeges az új uniós szabályozási keretrendszer céljainak hangsúlyozása. Ennek 
az ágazatspecifikus előzetes szabályozás fokozatos megszüntetését kell eredményeznie.

Módosítás 95
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elkövetkező évek legfontosabb 
feladata, hogy megfelelő ösztönzőket 
biztosítson a tartalomban gazdag 
internetes szolgáltatások innovációját 
támogató, nagy sebességű hálózatokra 
irányuló befektetések számára.  E 
hálózatokban hatalmas lehetőség rejlik a 
tekintetben, hogy előnyöket biztosíthatnak 
az EU fogyasztói számára. Ezért 
létfontosságú, hogy ne ütközzön 
akadályba az e hálózatok létrehozásába 
történő fenntartható beruházás, miközben 
lényeges a verseny fokozása és a 
fogyasztók választási szabadságának 
növelése. Ez különböző, a piaci igényekre 
szabott szabályozási megközelítéseket 
vonhat maga után.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak szüksége van az új, nagy sebességű hálózatok fejlesztésébe történő fenntartható és 
fejlett befektetésekre. A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezt figyelembe kell venniük.
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Módosítás 96
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elkövetkező évek legfontosabb 
feladata, hogy megfelelő ösztönzőket 
biztosítson a tartalomban gazdag 
internetes szolgáltatások innovációját 
támogató, nagy sebességű hálózatokra 
irányuló befektetések számára.  E 
hálózatokban hatalmas lehetőség rejlik a 
tekintetben, hogy előnyöket biztosíthatnak 
az EU fogyasztói számára. Ezért 
létfontosságú, hogy ne ütközzön 
akadályba az e hálózatok létrehozásába 
történő fenntartható beruházás, miközben 
lényeges a verseny fokozása és a 
fogyasztók választási szabadságának 
növelése. Ez különböző, a piaci igényekre 
szabott szabályozási megközelítéseket 
vonhat maga után. 

Or. en

Indokolás

Európának szüksége van az új, nagy sebességű hálózatokba történő fenntartható 
befektetésekre. A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezt figyelembe kell venniük.

Módosítás 97
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektronikus távközlési ágazat 
gyorsan fejlődő ágazat, amelyet magas 
szintű technológiai fejlesztések és 
rendkívül dinamikus piacok jellemeznek. 
A változó piacok és technológia miatt a 
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szabályozás pontosságának rendszeres 
felülvizsgálatára van szükség. Ezen 
irányelv végrehajtása során az újítás és a 
fogyasztók jövőbeni nagyobb sávszélesség 
és több szolgáltatás iránti keresletének 
megfelelni képes nagy sebességű, 
következő generációs hálózatok kiépítése 
prioritást élvez annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós állampolgárok 
továbbra is teljes mértékben részt 
vegyenek a globális információs 
társadalomban.

Or. en

Indokolás

A Bizottság felülvizsgálatra irányuló javaslataiban nem foglalkozik aktívan az új vonalas és 
mobil nagysebességű hozzáférést lehetővé tevő hálózatokkal, bár a kérdés alapvető 
jelentőséggel bír Európa versenyképessége, távközlési iparága és fogyasztói szempontjából. A 
Bizottság szerint a jelenlegi keret további jogalkotási javaslat nélkül megfelelően alkalmas a 
kérdés kezelésére. Nem elegendő azonban továbbra is a múlt szabályozási koncepciói alapján 
eljárni.

Módosítás 98
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a)  Az új generációs hálózatokban 
hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, 
hogy előnyöket biztosíthatnak az EU 
fogyasztói számára. Éppen ezért alapvető 
fontosságú, hogy a pontos szabályozás 
hiánya ne akadályozza az ezen hálózatok 
fejlesztésébe történő fenntartható 
beruházást, a verseny és a fogyasztók 
választási lehetőségeinek fokozásával 
egyidejűleg.

Or. en
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Módosítás 99
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A keretnek meg kellene felelnie az új 
befektetési és innovációs kihívásoknak, 
elismerve a befektetés és a verseny 
ösztönzésének szükségét a fogyasztók 
választási szabadságának védelme és nem 
annak aláásása érdekében.

Or. en

Módosítás 100
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szabályozási keretnek fel kellene 
ölelnie a fogyasztóvédelem elektronikus 
távközlési ágazatban történő 
támogatására vonatkozó célokat a pontos 
és átfogó tájékoztatás, átláthatóság és 
magas színvonalú szolgáltatások 
nyújtásán keresztül az e célt szolgáló 
minden lehetséges eljárás igénybevételével 
a díjak átláthatóságának és a 
szolgáltatások magas színvonalának 
érdekében, a fogyasztói szervezetek 
nyilvános konzultációban betöltött 
szerepének elismerését, valamint azt a 
célt, hogy biztosítani lehessen, hogy a 
hatóságok és a felelős tisztviselők a 
spekulációk megakadályozására alkalmas 
eszközökkel rendelkezzenek és a megfelelő 
hatékonysággal léphessenek fel az 
elektronikus távközlési szolgáltatásokat 
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érintő bármilyen korrupció esetén.

Or. it

Indokolás

Az elképzelés annak hangsúlyozása, hogy egy összehangolt szabályozási keret céljai között 
előkelő helyen kell szerepelnie a fogyasztóvédelemnek.

Módosítás 101
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az uniós szabályozási keret reformját 
az európai szabályozók csoportja (ERG), a
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport (RSPG) és a Postai és Távközlési 
Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) 
működésének és hatékonyságának 
javításával lehetne leginkább 
megerősíteni. Az ERG tanácsadó szerepét 
meg kellene erősíteni a piacszabályozás és 
a frekvenciapolitika területén. A 
frekvenciapolitikával kapcsolatban mind 
az RSPG, mind pedig a CEPT tanácsadó 
szerepét meg kellene szilárdítani. A jobb 
átláthatóság és az iparág érdekeltjeinek 
aktívabb bevonása a folyamatban lévő 
feladatok előkészítésébe a Hírközlési 
Bizottság (COCOM) és a Rádió-
frekvencia Bizottság (RSC) működésének 
hasznára válna.

Or. en

Indokolás

Lásd a (3) preambulumbekezdés módosításához fűzött indokolást.

Egy új, a hatósághoz hasonló intézmény létrehozása helyett hatékonyabbnak látszik az ERG 
és a CEPT (valamint az RSC, a COCOM és az RSPG) hatékonyságának javítása.
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A hatóságra vonatkozó többi utalást töröltük.

Módosítás 102
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A következő generációs hálózatok 
hatalmas lehetőségeket rejtenek az 
Európai Unió fogyasztóinak hasznára és 
Európa nemzetközi versenyképességének 
a világ többi gazdaságával szembeni 
megerősítésére. Éppen ezért létfontosságú, 
hogy az ezekbe a hálózatokba történő 
fenntartható befektetést ne akadályozza 
olyan szabályozási rendszerek 
meghosszabbítása, amelyek célja a 
meglévő öröklött hálózatokhoz való 
hozzáférés biztosítása, valamint 
befektetés-ösztönzők nyújtása a verseny és 
fogyasztók választási szabadságának 
fokozása mellett.

Or. en

Indokolás

Az új generációs hálózatok (NGN) kihívást jelentenek a beruházás előmozdítására nézve 
annak érdekében, hogy infrastruktúra alapú verseny jöhessen létre a fogyasztói előnyök 
bővítésének eszközeként valamint Európa nemzetközi versenyképességének megszilárdítására 
a nyílt és dinamikus új piacokon.

Módosítás 103
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A kutatás-fejlesztésbe történő 
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befektetés létfontosságú a következő 
generációs optikai üvegszálas hálózatok, 
valamint a rugalmas és hatékony rádió-
hozzáférés szempontjából, amely kedvez a 
fokozott versenynek és innovatív 
alkalmazásoknak, illetve a fogyasztók 
számára előnyös szolgáltatásoknak. A 
kihívást az elektronikus távközlés, a 
számítástechnika és média szolgálatában 
álló, mindenütt jelen lévő és elérhető 
hálózat és szolgáltatási infrastruktúra 
következő generációjának létrehozása 
jelenti.

Or. en

Indokolás

A szabályozásnak a kutatás-fejlesztés újgenerációs vezetékes és vezeték nélküli hálózatok 
fejlesztésébe történő befektetéseket kell ösztönöznie.

Módosítás 104
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) Az elektronikus távközlési piac 
hatékony működésének kiegészítésekor a 
közérdeknek is szerepet kell játszania, 
mind a kínálat, mind a kereslet oldalán 
abban a körforgásban, amelyben a jobb 
tartalom és szolgáltatások kialakítása az 
infrastruktúra fejlesztésétől függ és 
fordítva. Az állami beavatkozásnak 
arányosnak kell lennie és nem zavarhatja 
a versenyt, nem gátolhatja a 
magánbefektetéseket, és fokoznia kell a 
befektetési ösztönzőket, valamint 
csökkentenie kell a belépési korlátokat.  E 
tekintetben az állami hatóságok 
támogathatják a nagy kapacitású, a jövő 
követelményeinek megfelelő 
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infrastruktúrák fejlesztését. Mindeközben 
az állami támogatásokat olyan nyílt, 
átlátható és verseny alapú eljárások 
keretében kell odaítélni, amelyek nem 
támogatnak eleve bizonyos 
technológiákat, illetve 
diszkriminációmentes hozzáférést 
biztosítanak az infrastruktúrához.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus távközlési piacon szerepet játszó állami hatóságoknak némi iránymutatást kell 
adni, függetlenül attól, hogy szerepük tisztán támogató vagy sokkal inkább elkötelezett 
jellegű.

Módosítás 105
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A fenntartható verseny védelme és a 
végfelhasználók maximális haszna 
biztosítása érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak arányosan és az 
adott földrajzi területen meglévő valós és 
egyedi versenyfeltételeknek megfelelően 
kell alkalmazniuk az előzetes szabályozási 
kötelezettségeket. Amennyiben adott 
földrajzi területen a piac versenyképes, a 
nemzeti szabályozó hatóságnak 
ösztönöznie kell a versengő 
infrastruktúrák fejlesztését, és lehetővé 
kell tennie, a jelentős piaci erővel 
rendelkező vállalkozás(ok) hálózataihoz 
való hozzáférést a lehető legalacsonyabb 
szinten. Amennyiben egy adott földrajzi 
területen a piac nem versenyképes, 
lehetővé kell tenni a jelentős piaci erővel 
rendelkező vállalkozás(ok) hálózataihoz 
való hozzáférést harmadik felek számára 
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is oly módon, hogy az általuk nyújtott 
versenyképes szolgáltatások technikailag 
és gazdaságilag életképesek legyenek.

Or. en

Indokolás

A fenntartható verseny ösztönzése garantálja, hogy a fogyasztó hosszú távon élvezze a 
kedvező hatásokat. Az adott földrajzi terület versenyszintjétől függően támogatni kell az 
infrastrukturális és szolgáltatási versenyt is.

Módosítás 106
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A lisszaboni menetrendben kitűzött 
célok elérése és az újgenerációs 
hozzáférési hálózatokba (NGA) történő 
európai, a fogyasztók érdekeit és az 
európai ipar nemzetközi 
versenyképességét szolgáló befektetések 
ösztönzése érdekében egy új NGA-hálózati 
hozzáférési szabályozási rendszer 
bevezetése fontos és szükségszerű. Az új 
rendszer célja ösztönzők létrehozása az 
NGA-hálózatokba történő befektetésekhez 
és a verseny támogatása ott, ahol nem 
létezik infrastrukturális verseny. Mivel a 
kialakulóban lévő alacsonyabb szintű 
piacokon nehéz megszerezni a piaci erőt, 
a hozzáférési irányelv 12. cikke (3), 13. 
cikke (4) és (6) bekezdésében 
meghatározott NGA-hálózatokhoz való 
hozzáférési rendszer (NNAR) az 
infrastrukturális versenyre összpontosít és 
nem csupán az alacsonyabb szintű 
piacokra. Ez az elképzelés tükrözi az 
elektronikus távközlési területen keletkező 
új hozzáférési lehetőségek dinamikus 
fejlődését. Így az NGA-hálózatokhoz való 
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hozzáférési rendszernek (NNRA) 
dinamikus elemeket kell bevezetnie, és 
támogatnia kell az újgenerációs hálózatok 
fejlesztését az alacsonyabb szintű 
elektronikus távközlési piacokon is. Célja, 
hogy helyes ösztönzőket adjon az összes 
piaci szereplő számára az innovációhoz és 
az új hozzáférési hálózatokba történő 
befektetéshez az alacsonyabb szintű 
piacokon.

Or. en

Indokolás

Az NGA-hálózatokhoz való hozzáférés új rendszerének el kell válnia azoktól az állandósult 
megközelítésektől, amelyek hozzáférést biztosítottak az öröklött hálózatokhoz, és inkább olyan 
új, dinamikus elemeket kell bevezetnie, amelyek nem csak az újgenerációs hozzáférési 
hálózatokkal kapcsolatos innovációhoz és befektetéshez biztosítják az ösztönzőket, hanem az 
alacsonyabb szintű piacok tekintetében is. Európának a világ többi gazdaságával szembeni 
nemzetközi versenyképessége az új, alacsonyabb szintű piacokon attól függ, hogy milyen 
mértékben képes vonzani az újgenerációs hálózatokba való befektetéseket.

Módosítás 107
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nemzeti szabályozó hatóságokkal 
szemben támasztott azon követelmény, 
hogy a lehető legsemlegesebbé kell 
tenniük a szabályozást, nem akadályozza 
meg a régi rézalapú hálózatokra és az új, 
pl. nagysebességű optikai üvegszálas 
hozzáférési hálózatokra vonatkozó 
szabályozás közötti különbségtételt. Az 
aszimmetrikus előzetes ár- és hozzáférés-
szabályozás az egyes technikai eszközök 
tulajdonjogához kapcsolódik, és nem 
volna szabad automatikusan kiterjeszteni 
az újonnan kiépített - vagy kiépítendő -
hálózatokra, amelyek már nem a korábbi 
monopóliumokból származó „öröklött” 
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jellemzőkre támaszkodnak.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a technológiai semlegesség, a piaci elemzés és (az esetleges) 
jogorvoslatok keretében különbséget kell tenni a korábbi monopóliumokból származó kisebb 
értékű eszközök és a még kiépítés alatt álló liberalizált és versenyképes környezetben 
található eszközök között.

Módosítás 108
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A lisszaboni menetrendben kitűzött 
célok elérése és az újgenerációs 
hozzáférési hálózatokba (NGA) történő 
európai, a fogyasztók érdekeit és az 
európai ipar nemzetközi 
versenyképességét szolgáló befektetések 
ösztönzése érdekében egy új NGA-hálózati 
hozzáférési szabályozási rendszer 
bevezetése szükségszerű. E jogi keret célja 
az, hogy ösztönzőket biztosítson az NGA-
hálózatokba történő befektetések számára 
a verseny támogatásával egyidejűleg 
azáltal, hogy e hálózatok számára 
hozzáférést biztosít ott, ahol az 
infrastrukturális verseny nem 
megvalósítható. Mivel a kialakulóban lévő 
alacsonyabb szintű piacokon nehéz 
megszerezni a piaci erőt, a hozzáférési 
irányelv 12. cikke (3), 13. cikke (4) és (6) 
bekezdésében meghatározott NGA-
hálózatokhoz való hozzáférési rendszer 
(NNAR) az új infrastruktúrához való 
hozzáférésre összpontosít és nem csupán 
az alacsonyabb szintű piacokon történő 
jelentős piaci erő megszerzésére. Ez az 
elképzelés tükrözi az elektronikus 
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távközlés hálózatok területén a piacok és a 
piacrajutási lehetőségek dinamikus 
fejlődését. Így az NGA-hálózatokhoz való 
hozzáférés szabályozási rendszerének 
dinamikus elemeket kell bevezetnie, és az 
alacsonyabb szintű piacokon helyes 
ösztönzőket kell adnia az összes piaci 
szereplő számára az innovációhoz és az új 
hozzáférési hálózatokba történő 
befektetéshez.

Or. de

Indokolás

Az új hozzáférési hálózati ágazatban eddig még nem alakultak ki nemzeti hálózatok. Ezeket a 
jövőben kell kialakítani, így a szabályozási keretnek kell a kialakításhoz szükséges 
ösztönzőkről gondoskodnia. Ennek megfelelően a szabályozásnak lehetővé kell tennie a 
kockázat megosztását a befektetők és a hozzáférést kérők között, ugyanakkor fenn kell tartania 
a hálózatokhoz való hozzáférés jogát.

Módosítás 109
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Ezen irányelv végrehajtása során az 
újítás és a fogyasztók jövőbeni, nagyobb 
sávszélesség és több szolgáltatás iránti 
keresletének megfelelni képes nagy 
sebességű következő generációs hálózatok 
kiépítése prioritást élvez annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós állampolgárok 
továbbra is teljes mértékben részt 
vegyenek a globális információs 
társadalomban. Éppen ezért különbséget 
kell tenni az öröklött és az új hálózatok 
szabályozási megközelítésében, elkerülve 
a vállalkozásokra háruló nem megfelelő 
szabályozási kötelezettségeket, amelyek 
olyan új szolgáltatásokat és/vagy 
hálózatokat nyújtanak, mint a 
nagysebességű optikai üvegszálas 
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hozzáférési hálózatok, amelyekhez 
jelentős befektetésekre van szükség és 
nagy a bizonytalansági tényező, 
különösen az olyan területeken, ahol 
versenyhelyzet áll fenn. Az NGA-
hálózatokhoz való hozzáférés új 
szabályozási megközelítésének ösztönzőket 
kell kínálnia az NGA-hálózatokba történő 
befektetéshez, és ezzel egyidejűleg 
támogatnia kell a versenyt az ezen 
hálózatokhoz való hozzáférés 
megadásával olyan helyeken, ahol az 
infrastrukturális verseny nem lehetséges. 
Ez tükrözi az elektronikus távközlési 
terület új hozzáférési lehetőségeinek 
dinamikus fejlődését, és azt, hogy a 
befektetési döntések meghozatalához 
szilárd szabályozási feltételekre van 
szükség annak érdekében, hogy minden 
piaci szereplő megfelelő ösztönzőket 
kapjon az új alacsonyabb szintű piacokon 
az innovációhoz és az új hozzáférési 
hálózatokba történő befektetéshez.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus távközlési ágazat egyik legnagyobb kihívása a nagysebességű újgenerációs 
hozzáférési hálózatokba való időben történő befektetések biztosítása. A szabályozási rendszert 
úgy kell alakítani, hogy biztosítsa ezen befektetések ösztönzőit és a szabályozási biztonságot 
is. A szabályozásnak előnyösnek kell lennie a teljes infrastrukturális verseny számára és 
tartalmaznia kell a befektetések megkönnyítését szolgáló megfelelő mértékű 
kockázatmegosztást a befektetők és a hozzáférést kérők között, valamint biztosítania kell a 
hozzáférést ott, ahol az infrastrukturális verseny nem tud kialakulni.

Módosítás 110
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint a 
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megfelelőségük kölcsönös elismeréséről 
szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
sérelme nélkül tisztázni kell a 
végberendezések alkalmazásának egyes, a 
fogyatékkal élő végfelhasználók
hozzáférésére, a végberendezések és az 
elektronikus távközlési hálózatok közötti 
interoperabilitás biztosítására vonatkozó 
aspektusokat.

Or. en

Indokolás

Ha a végberendezésekhez való hozzáférés nem biztosított a fogyatékkal élő végfelhasználók 
számára, akkor sem az elektronikus távközlési hálózatokhoz, sem a szolgáltatásokhoz nem 
férhetnek hozzá. Ezért a kettő közötti interoperabilitás biztosítás érdekében szükséges külön 
megemlíteni, hogy milyen, a fogyatékkal élők számára hozzáférést biztosító 
végberendezésekről van szó.

Módosítás 111
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság 2006. március 20-i, „A 
szélessávú szakadék áthidalása” című 
közleményében elismeri, hogy Európában 
területi különbségek vannak a szélessávú 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében. A szélessávú kapcsolat 
általános növekedése ellenére a 
hozzáférés korlátozott a különféle 
régiókban, a kis népsűrűség és a távolság 
miatti magas költségek következtében. 
Ezeken a területeken a szélessáv 
fejlesztésébe történő befektetés 
kereskedelmi ösztönzői gyakran 
elégtelennek bizonyulnak, ezért ötvözni 
kell a politikai és a piaci megközelítést.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 112
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság 2006. március 20-i, „A 
szélessávú szakadék áthidalása” című 
közleményében elismeri, hogy Európában 
területi különbségek vannak a szélessávú 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében. A szélessávú kapcsolat 
általános növekedése ellenére a 
hozzáférés korlátozott a különféle 
régiókban, a kis népsűrűség és a távolság 
miatti magas költségek következtében. 
Ezeken a területeken a szélessávú 
technológia fejlesztésére fordított 
beruházások kereskedelmi ösztönzése 
sokszor elégtelennek bizonyul. Előnye 
ugyanakkor, hogy a műszaki innováció 
csökkenti a telepítés költségeit. A 
szélessávú szolgáltatásokba és új 
technológiákba történő beruházások 
biztosítása érdekében a fejletlen 
területeken, az irányelvnek összhangban 
kell állniuk más politikai intézkedésekkel, 
például az állami támogatások 
politikájával, a strukturális alapokkal és a 
tágabb iparpolitikai célokkal.

Or. en

Indokolás

A keretszabályozásnak figyelembe kell vennie a fejlettségben mutatkozó regionális szakadékok 
megszüntetésének szükségességét. Hangsúlyozni kell a szélessávú technológia elterjesztésének 
különleges fontosságát.
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Módosítás 113
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A nemzeti szabályozó hatóságok és az 
Európai Bizottság elektronikus távközlési 
keretrendszeren belül folytatott 
tevékenységei hozzájárulnak a 
versenyképességi és innovációs, 
kulturális, foglalkoztatási, 
környezetvédelmi, valamint a szociális, 
regionális kohéziós, illetve 
területrendezési politikák szélesebb 
értelemben vett végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

A szabályozási keretrendszernek figyelembe kell vennie a regionális fejlesztési szakadék 
áthidalásának igényét is, valamint az innováció és a versenyképesség növelésére az EU összes 
régiójában a befektetések növelésén keresztül történő fokozását célzó iparpolitikát.

Módosítás 114
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A nemzeti szabályozó hatóságok és az 
Európai Bizottság elektronikus távközlési 
keretrendszeren belül folytatott 
tevékenységei hozzájárulnak a 
versenyképességi és innovációs, 
kulturális, foglalkoztatási, 
környezetvédelmi, valamint a szociális, 
regionális kohéziós, illetve 
területrendezési politikák állami politikai 
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célok területén történő szélesebb 
értelemben vett végrehajtásához.

Or. en

Indokolás

A szabályozási keretrendszernek figyelembe kell vennie a regionális fejlesztési szakadék 
áthidalásának igényét is, valamint az EU összes régiójában az innováció és a befektetések 
fokozását célzó iparpolitikát.

Módosítás 115
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a)  A Bizottságnak figyelembe kell 
vennie a nemzeti szabályozó hatóságok, az 
iparág érdekelt feleinek véleményét az 
ezen irányelv szerint – az átláthatóság és 
az arányosság érdekében hatékony 
konzultációt követően – hozott döntések 
során. A Bizottságnak részletes 
konzultációs dokumentumokat kell 
közzétennie, amelyekben kifejti a 
cselekvés többféle lehetséges módját, és az 
érdekelt feleknek elegendő időt ad a 
válaszadásra. A válaszok megfontolása 
után a Bizottságnak a konzultációt követő 
közleményben indokolnia kell a 
meghozott döntést, beleértve azt is, hogy 
mennyiben vették figyelembe a válaszadók 
véleményét.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe vegyék az iparágban érdekelt felek 
véleményét a közösségi szintű döntések során és hogy e döntések átláthatóak és az elért 
eredménnyel arányosak legyenek. Ennek érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
teljeskörű és hatékony konzultációt kell folytatniuk az iparág érdekelt feleivel.
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A Bizottságra történő utalás ERG-re cserélhető, lásd a (3) preambulumbekezdéshez fűzött 
módosítás indokolását.

Módosítás 116
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A cél az előzetes ágazat-specifikus 
szabályok fokozatos csökkentése a piaci 
verseny fokozódásával és végül az 
elektronikus hírközlés versenyjog általi 
kizárólagos szabályozása. Könnyen 
előfordulhat, hogy a verseny az egyes 
piacokon és a tagállamok egyes területein 
eltérő ütemben bontakozik ki. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a szabályozás 
arányos és az eltérő versenyfeltételekhez 
igazított legyen, a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak képeseknek kell lenniük a) 
a piacok szubnacionális alapú 
meghatározására és b) a szabályozási 
kötelezettségek eltörlésére azokon a 
piacokon és/vagy földrajzi területeken, 
ahol tényleges infrastrukturális verseny 
tapasztalható, még akkor is, ha e piacokat 
nem tekintik különálló piacoknak. A
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ugyancsak képeseknek kell lenniük a 
hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök 
megosztásának megkövetelésére annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék a 
hálózatok létrehozását, ideértve az optikai 
üvegszálas hozzáférési hálózatok 
kiépítését.

Or. en
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Módosítás 117
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az ágazatspecifikus előzetes 
szabályok bevezetése a korábbi 
monopóliumokból az elektronikus 
hírközlési hálózatok és szolgáltatások 
versenyképes piaca felé vezető átmenetet 
szolgálja. Egy olyan időszakban, amikor a 
piacon jelen lévők ellenőrizték a 
monopolisztikus hálózatokhoz való 
hozzáférést, az előzetes szabályozás 
indokolt volt, hacsak nem lehetett pusztán 
a versenyjog segítségével megoldani a 
problémákat. Az új hálózatokba –
kábelhálózatokba és újgenerációs 
hálózatokba – történő beruházások 
következtében azonban kevésbé lesz 
indokolt az előzetes szabályozás. Ha a 
hozzáférést igénylők kettő vagy több 
hálózat között választhatnak, akkor az 
előzetes szabályozás már nem indokolt. E 
fokozatos megszüntetésre épülő 
elképzelésnek a továbbiakban nem az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak 
az értéklánc következő szintjein lévő 
(downstream) piacain ténylegesen 
megvalósuló versenyre, hanem az 
infrastruktúrák tekintetében fennálló 
versenyre (infrastruktúrateszt) kell 
összpontosítania. Ha e vizsgálat szerint 
létezik verseny az infrastruktúrák 
tekintetében, akkor nem szabad folytatni 
az ágazatspecifikus előzetes szabályozást, 
és kizárólag a közösségi és nemzeti 
versenyjogot szabad alkalmazni a három 
kritériumon alapuló teszt igénybevétele 
nélkül, amely az értéklánc következő 
szintjein lévő (downstream) piacokon 
fennálló versenyre, valamint az előzetes 
szabályozás és a versenyjog közötti 
választásra összpontosít. Az 
infrastruktúratesztet nemcsak a nemzeti 
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piacok esetében kell alkalmazni, hanem 
az olyan földrajzi területeken található, a 
nemzeti piacok részét képező alpiacok 
esetében is, ahol lehetséges az 
infrastruktúraverseny. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak meg kell 
határozniuk ezeket a nemzeti piacok részét 
képező földrajzi alpiacokat, figyelembe 
véve a hálózatok versenyének gazdasági 
valószínűségét.

Or. en

Indokolás

Mivel az ágazatspecifikus előzetes szabályozás átmeneti jellegéről már a kezdetekben 
megegyezés született, a tulajdonképpeni fokozatos megszüntetés rendkívül lassú és óvatos volt. 
Az újgenerációs hozzáférési hálózatok lehetőségeiből adódó új kihívások fényében a fokozatos 
megszüntetés elképzelését át kell alakítani. Ahol verseny áll fenn legalább két hozzáférési 
hálózat között – akár nemzeti, akár a nemzetinél alacsonyabb/regionális szinten –, ott nincs 
szükség a továbbiakban ágazatspecifikus előzetes szabályozásra.

Módosítás 118
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Míg a meglévő öröklött hálózatokra 
vonatkozó jelenlegi hozzáférési rendszer 
az értéklánc következő szintjein lévő 
monopolisztikus piacokról a hatékony 
versennyel rendelkező piacok felé vezető 
átmenetre, illetve kisebb mértékben az 
infrastruktúraalapú rendszer 
előmozdítására összpontosított, szükség 
van egy új hozzáférési rendszerre az 
újgenerációs hozzáférési hálózatok 
számára. Ilyen hálózatok csak akkor 
jönnek létre, ha a befektetők hajlandóak 
kockázatos beruházásokba fogni. Az ilyen 
beruházások kockázatai abból erednek, 
hogy a fogyasztók preferenciái változóak, 
illetve bizonytalan azon hajlandóságuk, 
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hogy magasabb árat fizessenek új, 
innovatív termékekért. Ezenkívül az 
újgenerációs hozzáférési hálózatok 
hozzáférési rendszere szintén befolyásolja 
e kockázatot. Ezért új hozzáférési 
rendszert kell bevezetni az újgenerációs 
hozzáférési hálózatokhoz, amely 
ösztönzőket nyújt az új hálózatokba 
történő beruházásokhoz. Az ilyen 
hálózatokra vonatkozó új szabályozási 
környezetnek kiszámíthatónak és 
fenntarthatónak kell lennie. Továbbá elő 
kell mozdítania az infrastruktúraversenyt, 
lehetővé kell tennie, hogy versenyelőnyök 
származzanak az infrastrukturális 
beruházásokból, illetve a hozzáférést 
keresők számára különböző hozzáférési 
lehetőségeket kell biztosítania, és ezáltal 
bővítenie kell a választási lehetőségeket és 
javítania kell a szolgáltatásokat a 
fogyasztók számára.

Or. en

Indokolás

A meglévő öröklött hálózatokhoz való hozzáférés céljára kifejlesztett hozzáférési rendszer, 
amennyiben azt változtatás nélkül alkalmazzák az újgenerációs hozzáférési hálózatokhoz való 
hozzáférés esetében is, fékezi az ilyen új hálózatokba történő beruházásokat előmozdító 
ösztönzőket. Ezért az újgenerációs hozzáférési hálózatok számára kialakított új hozzáférési 
rendszernek a beruházási ösztönzők befolyásolása nélkül kell hozzáférési lehetőségeket 
biztosítania. A hozzáférést kérőknek különböző kockázatmegosztási lehetőségek, illetve 
speciális kockázati prémiumot magában foglaló lehetőségek közül kellene választaniuk.

Módosítás 119
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az a közösségi mechanizmus, 
amelynek révén a Bizottság 
megkövetelheti, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok az előzetes szabályozással

(11) Az a közösségi mechanizmus, 
amelynek révén a Bizottság 
megkövetelheti, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok az előzetes szabályozással 
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szabályozni kívánt piacok 
meghatározásával és a jelentős piaci erővel 
rendelkező gazdasági szereplők 
megállapításával kapcsolatban tervezett 
intézkedésüket visszavonják, 
nagymértékben hozzájárult az egységes 
szemléletmód kialakításához azon 
körülmények azonosításában, amelyek 
fennállása esetén előzetes szabályozás 
alkalmazható és amelyek fennállása esetén 
a gazdasági szereplők e szabályozás 
hatálya alá tartoznak. Nincs ugyanakkor 
ugyanilyen mechanizmus az alkalmazható 
korrekciós intézkedésekre vonatkozóan. A 
Bizottság által végzett piacfigyelés, 
illetőleg különösen a keretirányelv 7. 
cikkében előírt eljárás kapcsán szerzett 
tapasztalatok szerint a korrekciós 
intézkedések nemzeti szabályozó 
hatóságok általi alkalmazásában –
hasonló piaci feltételek fennállása esetén 
is – meglévő következetlenségek aláássák 
az elektronikus hírközlés belső piacát, 
nem biztosítanak egyenlő 
versenyfeltételeket a különböző 
tagállamokban székhellyel rendelkező 
gazdasági szereplők számára, és 
megakadályozzák a fogyasztók oldalán a 
határokon átnyúló versenytől és 
szolgáltatásoktól remélt előnyök 
érvényesülését. Lehetővé kell tenni, hogy 
a Bizottság jogosult legyen kötelezni a 
nemzeti szabályozó hatóságot a korrekciós 
intézkedés tervezetének visszavonására. A 
keretszabályozás következetes közösségi 
alkalmazása érdekében elő kell írni, hogy 
a Bizottság a döntésének meghozatala 
előtt köteles konzultálni a Hatósággal.

szabályozni kívánt piacok 
meghatározásával és a jelentős piaci erővel 
rendelkező gazdasági szereplők 
megállapításával kapcsolatban tervezett 
intézkedésüket visszavonják, 
nagymértékben hozzájárult az egységes 
szemléletmód kialakításához azon
körülmények azonosításában, amelyek 
fennállása esetén előzetes szabályozás 
alkalmazható és amelyek fennállása esetén 
a gazdasági szereplők e szabályozás 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos hatáskörének kiterjesztése túlzott mértékű.
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Módosítás 120
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A nemzeti hírközlési piacok 
továbbra is különbözőek lesznek az 
Európai Unión belül; a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a BERT 
hatáskörei és szaktudása alapvető 
jelentőségű ahhoz, hogy versenyképes 
európai ökoszisztéma épüljön ki a 
hírközlési piacokon és szolgáltatások 
terén a nemzeti és regionális különbségek 
megértése és a szubszidiaritás 
követelményeinek tiszteletben tartása 
mellett;

Or. en

Módosítás 121
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Hasonlóképpen, hogy ebben a 
gyorsan változó ágazatban ne 
alakulhasson ki joghézag, abban az 
esetben, ha az ismételten bejelentett 
intézkedéstervezet még mindig 
akadályozná az egységes piac működését 
vagy ellentétes lenne a közösségi joggal, a 
Bizottságnak jogosultnak kell lennie arra,
hogy – a Hatósággal való konzultációt 
követően – a kérdéses nemzeti szabályozó 
hatóságot egy adott korrekciós intézkedés 
meghatározott időn belül történő 
meghozatalára kötelezze.

(13) Az átdolgozásnak versenyjogi 
módszertanra épülő gazdasági 
piacelemzést kell tükröznie. A cél a piaci 
verseny fejlődésével párhuzamosan az 
ágazatspecifikus előzetes szabályok 
fokozatos csökkentése. Ugyanakkor 
továbbra is szükség lehet előzetes 
szabályozásra a technológiai fejlődés 
eredményeképpen előálló új belépési 
korlátok miatt. Könnyen előfordulhat, 
hogy a verseny a különböző piaci 
szegmensekben és a tagállamok egyes 
területein eltérő ütemben bontakozik ki. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
szabályozás arányos és az eltérő 
versenyfeltételekhez igazított legyen, a 
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nemzeti szabályozó hatóságoknak el kell 
törölniük a szabályozási kötelezettségeket 
azokon a piacokon és/vagy földrajzi 
területeken, ahol infrastrukturális verseny 
tapasztalható vagy a jövőben várható, még 
akkor is, ha azokat a piacokat nem 
tekintik különálló piacoknak. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a hasonló 
körülmények között lévő piaci szereplőket 
a különböző tagállamokban hasonló 
módon kezeljék, a Bizottságnak a BERT-
tel együttműködésben biztosítania kell 
ezen irányelv rendelkezéseinek 
harmonizált és következetes alkalmazását. 
A nemzeti szabályozó hatóságoknak és a 
versenyjog végrehajtására felhatalmazott 
nemzeti hatóságoknak adott esetben össze 
kell hangolniuk lépéseiket annak 
érdekében, hogy a legmegfelelőbb 
jogorvoslatot alkalmazzák. A Közösség és 
tagállamai a Kereskedelmi Világszervezet 
alapvető távközlésről szóló megállapodása 
keretében a távközlési hálózatok 
összekapcsolására vonatkozó 
kötelezettségeket vállaltak, és ezeket a 
kötelezettségvállalásokat tiszteletben kell 
tartani.

Or. en

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a nemzeti és regionális szintű piaci fejlemények eltérő üteméből 
adódó sajátos problémákkal foglalkozik. Annak biztosítása érdekében, hogy a különböző 
tagállamokban összehangolt és következetes megközelítést alkalmazzanak, egy olyan 
mechanizmus kerül bevezetésre, amely biztosítja a nemzeti szabályozó hatóságok, a nemzeti 
versenyhatóságok, a Bizottság és a BERT közötti együttműködést. Továbbá tekintetbe kell 
venni a Kereskedelmi Világszervezettel szemben fennálló kötelezettségvállalásokat.
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Módosítás 122
Dominique Vlasto, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamoknak ösztönözniük kell 
az érdekelteket arra, hogy kössenek 
együttműködési megállapodásokat annak 
biztosítása érdekében, hogy az on-line 
szolgáltatások zökkenőmentesen 
működjenek és magas fokú legyen a 
felhasználók bizalma. Az elektronikus 
hírközlési hálózatok és/vagy 
szolgáltatások biztosítóit és az egyéb 
érdekelteket különösen arra kell 
ösztönözni, hogy működjenek együtt az 
on-line tartalmak jogszerűségének és 
védelmének előmozdításához. A 
szabályozási kereten túllépő, de azt nem 
sértő ilyen jellegű együttműködés a 
gyakorlatban megvalósulhat például az 
érintett felek által megtárgyalt és 
jóváhagyott magatartási kódexek 
formájában. Ilyen kódexekről már több 
közösségi jogi eszköz is rendelkezik 
elviekben, például az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv 
(2000/31/EK irányelv, 16. cikk), a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 
irányelv (2004/48/EK irányelv, 17. cikk), 
valamint a személyes adatok védelméről 
szóló irányelv (95/46/EK irányelv, 27. 
cikk). Az érdekeltek közötti ilyen jellegű
együttműködés elengedhetetlen az on-line 
tartalmak, különösen az európai 
kulturális tartalmak bővítéséhez, valamint 
az információs társadalom lehetőségeinek 
kibontakozásához. 

Or. fr

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés hangsúlyozza az érdekeltek közötti konstruktív együttműködés 
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ösztönzésének szükségességét, amelynek célja az on-line tartalmak bővítése és az információs 
társadalom lehetőségeinek kibontakoztatása.

Módosítás 123
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Ha a végfelhasználók 
hardvereszközökbe vagy hagyományos 
hardverekbe épített 
szoftveralkalmazásokat fejlesztenek ki 
vagy vásárolnak – függetlenül azok 
típusától vagy méretétől, és azokat külső 
hangszolgáltató közreműködése nélkül 
hangátvitelre használnak egy 
vállalkozáson / közigazgatási szerven, egy 
zárt felhasználói csoporton belüli vagy a 
közszférában történő szóbeli 
kommunikáció megvalósítására bárkivel, 
akivel a szoftver, illetve a hardver lehetővé 
teszi a szóbeli kommunikációt, akkor a 
végfelhasználók a maguk számára 
biztosítják a szóbeli kommunikáció 
szolgáltatását, így nem áll fenn 
elektronikus hírközlési 
szolgáltatásnyújtás. Erről van szó akkor 
is, ha a vállalkozás / közigazgatási szerv 
egy vagy több átjárót biztosít a maga 
számára a hagyományos hangátviteli 
hálózatokhoz, vagy ha a végfelhasználók, 
beleértve a magánszemélyeket, az 
internetet használják kapcsolattartásra.

Or. en

Indokolás

Tisztázza, hogy a 2002/21/EK uniós keretirányelv 2. cikkének c) pontja kizárja a saját részre 
történő szolgáltatásnyújtást, valamint hogy a például üzleti vállalkozások által szolgáltató 
igénybevétele nélkül saját célokra biztosított VoIP szolgáltatás nem minősül elektronikus 
hírközlési szolgáltatásnak.
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Módosítás 124
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékű közjavaknak 
kell tekinteni. A gazdasági, társadalmi és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb 
spektrumgazdálkodás, valamint a hatékony 
spektrumhasználatot gátló akadályok 
fokozatos felszámolása közérdek.

(16) A rádiófrekvenciák a tagállamok 
tulajdonát képezik. A tagállamok 
hatáskörébe tartozik a rádiófrekvenciák 
kezelésének biztosítása. A 
rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és gazdasági értékű 
közjavaknak kell tekinteni. A társadalmi, 
kulturális, gazdasági és környezeti 
értelemben vett lehető leghatékonyabb és 
legtakarékosabb spektrumgazdálkodás, 
valamint a hatékony spektrumhasználatot 
gátló akadályok fokozatos felszámolása 
közérdek.

Or. en

Indokolás

Kétségtelen, hogy a rádióspektrumok szűkös javak. A tagállamok tulajdonát kell képezniük. A 
hatékony spektrumgazdálkodás érdekében mind gazdasági, mind társadalmi értékét 
megfelelően és kiegyensúlyozottan figyelembe kell venni.

Módosítás 125
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell 
tekinteni. A gazdasági, társadalmi és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb 
spektrumgazdálkodás, valamint a hatékony 

(16) A rádiófrekvenciák a tagállamok 
tulajdonát képezik. A rádiófrekvenciákat 
szűkös, jelentős társadalmi és gazdasági
értékű közjavaknak kell tekinteni. A 
társadalmi, kulturális, gazdasági és 
környezeti értelemben vett lehető 
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spektrumhasználatot gátló akadályok 
fokozatos felszámolása közérdek.

leghatékonyabb és legtakarékosabb 
spektrumgazdálkodás, valamint a hatékony 
spektrumhasználatot gátló akadályok 
fokozatos felszámolása közérdek.

Or. en

Indokolás

Kétségtelen, hogy a rádióspektrumok szűkösen rendelkezésre álló közjavak. Tisztázni kell a 
tagállamoknak a rádióspektrumokkal kapcsolatos eredeti felelősségét.

Módosítás 126
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell 
tekinteni. A gazdasági, társadalmi és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb 
spektrumgazdálkodás, valamint a hatékony 
spektrumhasználatot gátló akadályok 
fokozatos felszámolása közérdek.

(16) A rádiófrekvenciák a tagállamok 
tulajdonát képezik. A rádiófrekvenciákat 
szűkös, jelentős társadalmi és gazdasági
értékű közjavaknak kell tekinteni. A 
társadalmi, kulturális, gazdasági és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb 
spektrumgazdálkodás, valamint a hatékony 
spektrumhasználatot gátló akadályok 
fokozatos felszámolása közérdek.

Or. en

Indokolás

Kétségtelen, hogy a rádióspektrumok szűkösen rendelkezésre álló közjavak. Tisztázni kell a 
tagállamoknak a rádióspektrumokkal kapcsolatos eredeti felelősségét.
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Módosítás 127
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell 
tekinteni. A gazdasági, társadalmi és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb 
spektrumgazdálkodás, valamint a hatékony 
spektrumhasználatot gátló akadályok 
fokozatos felszámolása közérdek.

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell 
tekinteni. A gazdasági, társadalmi és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb 
spektrumgazdálkodás, a kulturális célok és 
a médiapluralizmus célkitűzéseinek 
figyelembevétele, valamint a hatékony 
spektrumhasználatot gátló akadályok 
fokozatos felszámolása közérdek.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a spektrumgazdálkodás továbbra is figyelembe vegye a kulturális és 
médiapluralizmus vonatkozásait.

Módosítás 128
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádiófrekvenciákkal való 
gazdálkodás során gondoskodni kell a 
káros zavarás elkerüléséről. Ennek 
megfelelően, hogy a szabályozói 
beavatkozás a káros zavarás 
megelőzéséhez szükséges mértékre 
szorítkozhasson, pontos meghatározást kell 
adni a káros zavarás fogalmára.

(17) A rádiófrekvenciákkal való 
gazdálkodás során gondoskodni kell a 
káros zavarás elkerüléséről. Ennek 
megfelelően, hogy a szabályozói 
beavatkozás a káros zavarás 
megelőzéséhez szükséges mértékre 
szorítkozhasson, a jelenleg nemzetközileg 
vagy regionálisan elfogadott 
frekvenciatervek figyelembevételével
pontos meghatározást kell adni a káros 
zavarás fogalmára.
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Or. en

Indokolás

Ez összhangban van a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének s) pontjával. A káros zavarás 
problémája a nemzeti, regionális és nemzetközi frekvenciatervek szükségességének egyik fő 
oka. Mivel a frekvenciák nem korlátozódnak bizonyos földrajzi területekre és átlépik az EU 
határait, tiszteletben kell tartani a nemzetközi és regionális kötelező erejű megállapodásokat 
a zavarás elkerülése vagy csökkentése érdekében.

Módosítás 129
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Annak ellenére, hogy a 
frekvenciagazdálkodás továbbra is a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, a 
közösségi szintű koordináció biztosíthatja, 
hogy a frekvencia használói teljes 
mértékben kihasználhassák a belső piac 
előnyeit, és hogy az EU érdekei világszerte 
hatékony védelmet élvezzenek.

Or. en

Indokolás

A rádióspektrum uniós koordinációján alapuló megközelítés, a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása mellett, jelentős méretgazdaságosságot és értéksokszorozódást tehet 
lehetővé.
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Módosítás 130
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Annak ellenére, hogy a 
frekvenciagazdálkodás továbbra is a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, a 
közösségi szintű koordináció, és – adott 
esetben – harmonizáció biztosíthatja, hogy 
a frekvencia használói teljes mértékben 
kihasználhassák a belső piac előnyeit, és 
hogy az EU érdekei világszerte hatékony 
védelmet élvezzenek.

Or. en

Indokolás

Az uniós szintű harmonizáció hasznos lehet, de nem ez az egyetlen módja a belső piac előnyei 
maximális kihasználásának, valamint az EU érdekei világszerte hatékony védelmének.

Módosítás 131
Mary Honeyball

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Annak ellenére, hogy a 
frekvenciagazdálkodás továbbra is a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, a 
közösségi szintű koordináció, és – adott 
esetben – harmonizáció biztosíthatja, hogy 
a frekvencia használói teljes mértékben 
kihasználhassák a belső piac előnyeit, és 
hogy az EU érdekei világszerte hatékony 
védelmet élvezzenek.

Or. en
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Indokolás

A közösségi szintű harmonizáció hasznos lehet. Azonban olyan más módszerek, mint például a 
technológiai innováció is segíthetik a belső piac előnyeinek kihasználását.

Módosítás 132
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Javasolja, hogy a tagállamok 
irányításával és az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság és az összes érdekelt fél 
részvételével 2010-ben tartsanak a 
rádióspektrummal foglalkozó 
csúcstalálkozót. E csúcstalálkozó 
eredményeképpen a következő 
kérdésköröket kellene tisztázni:
a) nagyobb következetesség az európai 
spektrumpolitikák terén általánosságban;
b) frekvenciák felszabadítása a digitális 
átállás utáni új távközlési szolgáltatások 
számára;
c) az átállási időszakban bizonyos 
ágazatokban, illetve bizonyos 
frekvenciasávok esetében felmerülő 
nehézségek tisztázása.

Or. en

Indokolás

Mivel nehéznek tűnik, hogy egyetértésre jusson valamennyi érdekelt fél, 2010 ideális időpont 
lehet, hogy egy csúcstalálkozón konszenzus szülessen. 
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Módosítás 133
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az adott frekvenciasávban
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat (a továbbiakban: 
technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elve) – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak kivételes esetekben
kerüljön sor, azt egyértelműen meg kelljen 
indokolni, és rendszeres időközönként 
felül kelljen vizsgálni.

(20) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló, 
a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási 
táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) Nemzetközi 
Rádiószabályzatában meghatározott 
frekvenciasávokban alkalmazandó legjobb 
technológiákat és szolgáltatásokat (a 
továbbiakban: technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elve) – keresztül 
fokozni kell a spektrumgazdálkodás és a 
spektrumhoz jutás rugalmasságát. El kell 
érni, hogy a technológiák és a 
szolgáltatások állami előírására csak akkor
kerüljön sor, ha közérdekű célokról van 
szó.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a jogi összhangot a szolgáltatássemlegességnek a keretirányelv 9. cikkének (4) 
bekezdésében szereplő meghatározásával, nemzetközileg koordinált frekvenciagazdálkodás 
érdekében.

Módosítás 134
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A technológia- és (20) A technológia- és 
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szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az adott frekvenciasávban
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat (a továbbiakban: 
technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elve) – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak kivételes esetekben
kerüljön sor, azt egyértelműen meg kelljen 
indokolni, és rendszeres időközönként 
felül kelljen vizsgálni.

szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló, 
a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási 
táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) rádiószabályzatában 
meghatározott frekvenciasávokban
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat (a továbbiakban: 
technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elve) – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak akkor kerüljön sor, ha 
közérdekű célokról van szó.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a szolgáltatássemlegesség fogalmának meghatározásával való jogi 
egységességet.

Módosítás 135
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvétől csak 
korlátozott körben legyen mód eltérni, és 
csak akkor, ha azt a káros zavarás 
elkerülésének szükségessége (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igénye (különösen ha a 
spektrumhasználatot kizárólag általános 

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvétől csak 
korlátozott körben legyen mód eltérni, és 
csak akkor, ha azt a káros zavarás 
elkerülésének szükségessége (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) indokolja.



AM\725135HU.doc 47/113 PE407.629v01-00

HU

engedélyek szabályozzák) indokolja, 
illetőleg ha az a szolgáltatássemlegesség 
elve alól tett valamely kivétel 
érvényesítéséhez feltétlenül szükséges.

Or. en

Indokolás

A technológiasemlegesség fogalma ahhoz vezethet, hogy földi, különösen mobiltechnológiákat 
műholdszolgáltatások céljára szolgáló sávokban használnak. Az ilyen használat túlzott 
zavarokat okozhat és károsan befolyásolhatja a műholdas szolgáltatásokat, veszélyeztetve a 
létező szolgáltatásokat és aláásva az európai műholdipar jövőbeli beindításának és az abba 
való beruházásoknak a lehetőségét.

Annak biztosítása érdekében, hogy a földi használat ne élvezzen elsőbbséget a műholdas 
használattal szemben és ne zavarja azt túlságosan, továbbra is hatékony technikai 
szabályozásra, technológiaorientált engedélyezésre és objektív, megkülönböztetésmentes 
eltérésekre kell támaszkodni.

Módosítás 136
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvétől csak 
korlátozott körben legyen mód eltérni, és 
csak akkor, ha azt a káros zavarás 
elkerülésének szükségessége (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igénye (különösen ha a 
spektrumhasználatot kizárólag általános 
engedélyek szabályozzák) indokolja, 
illetőleg ha az a szolgáltatássemlegesség 
elve alól tett valamely kivétel 
érvényesítéséhez feltétlenül szükséges.

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvével 
kapcsolatos korlátozások megfelelőek 
legyenek, és hogy azokat a káros zavarás 
elkerülésének szükségessége (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igénye (különösen ha a 
spektrumhasználatot kizárólag általános 
engedélyek szabályozzák), illetőleg a 
közösségi joggal összhangban álló 
közérdekű cél teljesítésének szükségessége
indokolja.

Or. en
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Indokolás

Egységességet biztosít az irányelv szövegével, amely a technológiasemlegesség 
vonatkozásában „korlátozásokat”, nem pedig „kivételeket” említ. A korlátozások nem 
szorítkozhatnak a szolgáltatássemlegesség elve alóli kivételre, hanem összhangban kell 
lenniük a közérdekű célokkal.

Módosítás 137
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvétől csak 
korlátozott körben legyen mód eltérni, és 
csak akkor, ha azt a káros zavarás 
elkerülésének szükségessége (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igénye (különösen ha a 
spektrumhasználatot kizárólag általános 
engedélyek szabályozzák) indokolja, 
illetőleg ha az a szolgáltatássemlegesség 
elve alól tett valamely kivétel 
érvényesítéséhez feltétlenül szükséges.

(21) Kívánatos, hogy a 
technológiasemlegesség elvével 
kapcsolatos korlátozások megfelelőek 
legyenek, és hogy azokat a káros zavarás 
elkerülésének szükségessége (például 
emissziós maszkok és energiaszint 
előírásával), a közegészségügy védelme 
(például a lakosságot érő elektromágneses 
sugárzás korlátozásával) vagy a méltányos 
spektrumfelosztás igénye (különösen ha a 
spektrumhasználatot kizárólag általános 
engedélyek szabályozzák), illetőleg a 
közösségi joggal összhangban álló 
közérdekű cél teljesítésének szükségessége
indokolja.

Or. en

Indokolás

Egységességet biztosít az irányelv szövegével, amely a technológiasemlegesség 
vonatkozásában „korlátozásokat”, nem pedig „kivételeket” említ. A korlátozások nem 
szorítkozhatnak a szolgáltatássemlegesség elve alóli kivételre, hanem összhangban kell 
lenniük a közérdekű célokkal.
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Módosítás 138
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 
Annak érdekében, hogy a 
rádiófrekvencia-használati engedély 
jogosultja szabadon megválaszthassa a 
rádiófrekvencián nyújtott tartalom 
szolgáltatásának leghatékonyabb módját, 
az engedély a tartalmat nem 
szabályozhatja.

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Másrészt 
azonban a spektrumhasználatot 
kifejezetten egy konkrét szolgáltatás 
nyújtásához, vagy egy konkrét technológia 
alkalmazásához is lehet kapcsolni, 
amennyiben egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéséhez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez szükséges.
Az említett célok – a közösségi joggal 
összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják olyan kulturális és 
médiapolitikai célok, mint a kulturális és a 
nyelvi sokszínűség, valamint a 
médiapluralizmus előmozdítását. Az 
életbiztonság védelméhez szükséges kört 
kivéve a kivételek nem eredményezhetik 
bizonyos szolgáltatások kizárólagos 
használatát, hanem oly módon kell 
elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek. 

Or. en



PE407.629v01-00 50/113 AM\725135HU.doc

HU

Indokolás

Amint a keretirányelv (5) preambulumbekezdése tartalmazza, az átvitel szabályozásának és a 
tartalom szabályozásának egymástól való elválasztása nem sértheti az ezek között meglévő 
kapcsolatok figyelembevételét, különösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében. A tagállamoknak ezért továbbra is biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy egyes egyedi használati jogok megadását bizonyos 
tartalomszolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségekhez kössék.

Módosítás 139
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi 
szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
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szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 
Annak érdekében, hogy a 
rádiófrekvencia-használati engedély 
jogosultja szabadon megválaszthassa a 
rádiófrekvencián nyújtott tartalom 
szolgáltatásának leghatékonyabb módját, 
az engedély a tartalmat nem 
szabályozhatja.

a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek.

Or. fr

Indokolás

Amint a keretirányelv (5) preambulumbekezdése tartalmazza, az átvitel szabályozásának és a 
tartalom szabályozásának egymástól való elválasztása nem zárhatja ki az ezek közötti 
kapcsolatok lehetőségét, különösen, ha a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a 
fogyasztóvédelem biztosítása a cél. A tagállamoknak ezért továbbra is biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy egyes egyedi használati jogok megadását bizonyos tartalomszolgáltatások 
nyújtására vonatkozó kötelezettségekhez kössék.

Módosítás 140
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi 
szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
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szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 
Annak érdekében, hogy a 
rádiófrekvencia-használati engedély 
jogosultja szabadon megválaszthassa a 
rádiófrekvencián nyújtott tartalom 
szolgáltatásának leghatékonyabb módját, 
az engedély a tartalmat nem 
szabályozhatja.

kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek.

Or. en

Indokolás

Amint a keretirányelv (5) preambulumbekezdése tartalmazza, az átvitel szabályozásának és a 
tartalom szabályozásának egymástól való elválasztása nem sértheti az ezek között meglévő 
kapcsolatok figyelembevételét, különösen a médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség és a 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében. A tagállamoknak ezért továbbra is biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy egyes egyedi használati jogok megadását bizonyos 
tartalomszolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségekhez kössék.

Módosítás 141
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez, 
valamint a nemzeti rádiófrekvencia-
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azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 
Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

kiosztási tervekben és a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU) Nemzetközi 
Rádiószabályzatában szereplő 
rendelkezésekhez igazodva – szabadon 
megválaszthassák azokat a szolgáltatásokat 
is, amelyeket a spektrumban kínálni 
kívánnak. Lehetővé kell tenni, hogy a 
szolgáltatássemlegesség elve alól 
engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi 
szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, 
amelyek a nemzeti közérdeket érintő 
megfontolások figyelembevétele vagy
egyértelműen meghatározott közérdekű 
célok megvalósítása érdekében, így 
például az életbiztonság fenntartásához, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió elősegítéséhez, a rádiófrekvenciák 
hatékony használatához és a hatékony 
spektrumgazdálkodáshoz szükségesek. 
Kívánatos, hogy az említett célok – a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva – magukban foglalják a nemzeti 
audiovizuális és médiapolitikák, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint 
a médiapluralizmus előmozdítását. Az 
életbiztonság védelmét vagy a fenti 
célkitűzések megvalósításának 
garantálását igénylő eseteket kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 
Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

Or. en
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Indokolás

A közérdek és a kereskedelmi érték közti egyensúly vizsgálata alapján kell eldönteni, hogy a 
spektrumot ki lehet-e szolgáltatássemleges módon osztani. A gyakorlatban a Bizottság ezt a 
megközelítést követi, például a digitális többletről szóló közleményében, amelyben a konkrét 
szolgáltatásoknak a konkrét spektrum-(al)sávokra való kiosztását javasolja.

Módosítás 142
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi 
szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió, az 
információs társadalom minden polgár 
számára biztosított jobb 
hozzáférhetőségének elősegítéséhez vagy a 
spektrum elégtelen kihasználásának 
elkerüléséhez szükségesek. Az információs 
társadalomhoz való jobb hozzáférés 
előmozdításának célja magában foglalja a 
mobil szélessávú szolgáltatásoknak a 
vidéki térségekben történő biztosítását, 
valamint e szolgáltatások minőségének és 
sávszélességének folyamatos növelését. 
Kívánatos, hogy az említett célok – a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva – magukban foglalják a kulturális 
és a nyelvi sokszínűség, valamint a 
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Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

médiapluralizmus előmozdítását. Az 
életbiztonság védelméhez szükséges kört 
kivéve a kivételek nem eredményezhetik 
bizonyos szolgáltatások kizárólagos 
használatát, hanem oly módon kell 
elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek. Annak érdekében, 
hogy a rádiófrekvencia-használati engedély 
jogosultja szabadon megválaszthassa a 
rádiófrekvencián nyújtott tartalom 
szolgáltatásának leghatékonyabb módját, 
az engedély a tartalmat nem 
szabályozhatja.

Or. de

Indokolás

A gyors internetelérés alapvető fontosságú a gazdasági növekedés, az innováció és a 
társadalmi jólét fokozásához. A vidéki térségekben rendelkezésre álló hatékony szélessávú 
infrastruktúra, a szolgáltatás minőségének állandó javítása, a kellő sávszélesség elérhetősége, 
valamint az infrastruktúraverseny lényegi feltételei annak, hogy minden polgár számára 
garantált legyen az információs társadalomhoz való hozzáférés.

Módosítás 143
Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi 
szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, 
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közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 
Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió, az 
információs társadalom minden polgár 
számára biztosított jobb 
hozzáférhetőségének elősegítéséhez vagy a 
spektrum elégtelen kihasználásának 
elkerüléséhez szükségesek. Az információs 
társadalom minden polgár számára 
biztosított jobb hozzáférhetősége 
előmozdításának célja magában foglalja a 
vidéki térségek mobil szélessávú 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal 
való ellátását, valamint e szolgáltatások 
minőségének és sávszélességének 
folyamatos növelését. Kívánatos, hogy az 
említett célok – a közösségi joggal 
összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 
Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

Or. en

Indokolás

A gyors internetelérés alapvető fontosságú a növekedés, az innováció és a társadalmi jólét 
szempontjából. A vidéki térségekben rendelkezésre álló hatékony szélessávú infrastruktúra, a 
szolgáltatás minőségének javítása, valamint az infrastruktúraverseny fontosak ahhoz, hogy 
minden polgár számára garantált legyen az információs társadalomhoz való hozzáférés. Ezért 
lehetővé kell tenni a szolgáltatássemlegesség fogalmától való eltérést a közérdek 



AM\725135HU.doc 57/113 PE407.629v01-00

HU

érvényesítése érdekében, illetve az 1GHz-nél kisebb frekvenciájú spektrumok 
mobilszolgáltatások céljára történő kiosztását.

Módosítás 144
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 
Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan, egyedi 
szolgáltatás nyújtását igénylő kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió, az 
információs társadalom minden polgár 
számára biztosított jobb 
hozzáférhetőségének elősegítéséhez vagy a 
spektrum elégtelen kihasználásának 
elkerüléséhez szükségesek. Az információs 
társadalom minden polgár számára 
biztosított jobb hozzáférhetősége 
előmozdításának célja magában foglalja a 
vidéki térségek mobil szélessávú 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal 
való ellátását, valamint e szolgáltatások 
minőségének és sávszélességének 
folyamatos növelését. Kívánatos, hogy az 
említett célok – a közösségi joggal 
összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
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leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek. 
Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

Or. en

Indokolás

A gyors internetelérés alapvető fontosságú a gazdasági növekedés, az innováció és a 
társadalmi jólét fokozásához Európában. A vidéki térségekben rendelkezésre álló hatékony 
szélessávú infrastruktúra, a szolgáltatás minőségének állandó javítása, a kellő sávszélesség 
elérhetősége, valamint az infrastruktúraverseny fontos feltételei annak, hogy minden polgár 
számára garantált legyen az információs társadalomhoz való jobb hozzáférés.

Módosítás 145
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 

(22) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
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a regionális vagy a területi kohézió
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek.
Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

a regionális vagy a területi kohézió
elősegítéséhez, a vidéki térségekben 
szélessávú mobil szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört kivéve a 
kivételek nem eredményezhetik bizonyos 
szolgáltatások kizárólagos használatát, 
hanem oly módon kell elsőbbséget 
biztosítaniuk, hogy ugyanabban a sávban –
a lehetőségekhez mérten – egyidejűleg más 
szolgáltatások is nyújthatók, illetve más 
technológiák is alkalmazhatók legyenek.
Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-
használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

Or. de

Indokolás

Fontos a vidéki térségekben szélessávú mobil kapcsolatok biztosítása.

Módosítás 146
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 

(23) A kulturális és médiapolitikai 
célkitűzések, például a kulturális és a
nyelvi sokszínűség, valamint a 
médiapluralizmus előmozdításának 



PE407.629v01-00 60/113 AM\725135HU.doc

HU

meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

biztosítása érdekében a rádiófrekvencia-
kiosztás körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga, a 
nemzetközileg elfogadott rádiófrekvencia-
tervek és a közösségi jog általános elvei 
szabják meg.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a tagállami hatáskör tekintetében pontosítja a Bizottság szövegét.

Módosítás 147
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.
Ennek keretében a tagállamok a 
multimédián alapuló audio-, video- és élő 
adások valamint a digitális 
frekvenciatöbblet által az új technológiák 
és új üzemeltetők számára nyújtott 
lehetőségek tekintetében figyelembe 
vehetik bizonyos szolgáltatások és 
rendszerek kulturális jelentőségét.

Or. en
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Módosítás 148
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.
Ennek keretében a tagállamok a 
multimédián alapuló audio-, video- és élő 
adások tekintetében figyelembe vehetik a 
műsorszórás és a professzionális vezeték 
nélküli mikrofonrendszerek kulturális 
jelentőségét.

Or. en

Indokolás

A kulturális eseményekhez – például az olyan nemzetközi jellegű eseményekhez, mint az 
olimpiai játékok – kapcsolódó műsorszórás és médiatartalmak a megbízható átviteli 
frekvenciáktól függenek. 

Módosítás 149
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.
E célkitűzéseknek összhangban kell 
lenniük a (22) preambulumbekezdésben 
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megállapított más közérdekű célokkal.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás azt hangsúlyozza, hogy szükség van a kulturális és nyelvi sokszínűség 
tagállamok által történő előmozdítására vonatkozó célkitűzések és a (22) 
preambulumbekezdésben említett más célok közötti egyensúly megteremtésére. Erre az 
európai jog egyik alapvető elve, az arányosság miatt van szükség.

Módosítás 150
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.
E célokat megfelelően összhangba kell 
hozni a (22) preambulumbekezdésben 
szereplő más közérdekű célokkal.

Or. en

Indokolás

A kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus előmozdítása a tagállamok 
hatáskörébe tartozik. Ezért vitathatatlanul joguk van a szolgáltatássemlegesség elve alóli 
kivételek megfogalmazására. Ez a cél azonban nem kiemelkedő fontosságú a (22) 
preambulumbekezdésben szereplő más közérdekű célokhoz képest. A módosítás pontosítja az 
azonos fontossággal bíró közérdekű célok közötti óvatos és megfelelő egyensúly 
kialakításának szükségességét. Semmi más nem egyeztethető össze az európai jog alapelvét 
képviselő arányosság elvével.



AM\725135HU.doc 63/113 PE407.629v01-00

HU

Módosítás 151
Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.
E célokat megfelelően összhangba kell 
hozni a (22) preambulumbekezdésben 
szereplő más közérdekű célokkal.

Or. en

Módosítás 152
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, a 
nemzeti audiovizuális és médiapolitika,
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

Or. en

Indokolás

A tagállamok hatáskörébe kell tartoznia a nemzeti audiovizuális és médiapolitikával 
kapcsolatos kivételek köre és természete meghatározásának.
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Módosítás 153
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Mivel a spektrum konkrét 
technológiák és szolgáltatások számára 
történő kiosztása kivételt képezne a 
technológia- és a szolgáltatássemlegesség 
elve alól és korlátozná a szolgáltatás, 
illetőleg az alkalmazott technológia 
megválasztásának szabadságát, a 
kiosztásra irányuló javaslatoknak minden 
esetben átláthatónak kell lenniük, és 
nyilvános konzultációra kell őket 
bocsátani.

törölve

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésének módosításaival való jogi egységesség.

Módosítás 154
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Mivel a spektrum konkrét 
technológiák és szolgáltatások számára 
történő kiosztása kivételt képezne a 
technológia- és a szolgáltatássemlegesség 
elve alól és korlátozná a szolgáltatás, 
illetőleg az alkalmazott technológia 
megválasztásának szabadságát, a 
kiosztásra irányuló javaslatoknak minden 
esetben átláthatónak kell lenniük, és 
nyilvános konzultációra kell őket 
bocsátani.

törölve
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Or. en

Indokolás

Jogi egységesség a technológia- és a szolgáltatássemlegesség elve vonatkozásában.

Módosítás 155
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a kivételek kihatnak az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
belső piacának fejlődésére, kívánatos, 
hogy a Bizottságnak – figyelemmel az 
Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról szóló, 
2002. március 7-i 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban 
(rádióspektrum-határozat) a 
rádiófrekvenciák rendelkezésre állására 
és hatékony kihasználására vonatkozóan 
meghatározott összehangolt műszaki 
feltételekre – lehetősége legyen 
harmonizálni a technológia- és a 
szolgáltatássemlegesség elve alóli, a
kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus biztosítását 
célzó kivételektől eltérő kivételek 
alkalmazási körét és mibenlétét.

törölve

Or. en

Indokolás

Az általunk javasolt módosított 9c. cikkel való jogi következetesség biztosítása.
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Módosítás 156
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Belső piaci okok miatt szükséges lehet
közösségi szinten harmonizálni továbbá az
átruházható frekvenciasávok kijelölését,
egyes sávok tekintetében az
átruházhatóság feltételeit vagy az 
átruházható jogokra való áttérést, az 
átruházható jogok minimumformátumát, 
a spektrumkereskedelemhez szükséges
adatok központi rendelkezésre állását, 
hozzáférhetőségét és megbízhatóságát
biztosító követelményeket, valamint a 
verseny védelmét és az indokolatlan 
spektrumhalmozás megelőzését szolgáló
követelményeket. A Bizottságnak ezért 
hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy e 
harmonizáció céljából végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el. Ezeknek a 
végrehajtási intézkedéseknek kellőképpen 
figyelembe kell venniük, hogy az egyedi 
használati jogok megadása kereskedelmi 
vagy nem kereskedelmi alapon történt-e.

(27) Belső piaci okok miatt szükséges lehet 
átruházható frekvenciasávok kijelölése, az 
adatok központi rendelkezésre állását, 
hozzáférhetőségét biztosító, valamint a 
verseny védelmét és az indokolatlan 
spektrumhalmozás megelőzését szolgáló
követelmények kialakítása. A 
Bizottságnak ezért a rádióspektrum-
határozattal összhangban (676/2002/EK)
hatáskörrel kell rendelkeznie arra, hogy e 
harmonizáció céljából végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el. Ezeknek a 
végrehajtási intézkedéseknek kellőképpen 
figyelembe kell venniük, hogy az egyedi 
használati jogok megadása kereskedelmi 
vagy nem kereskedelmi alapon történt-e.

Or. en

Indokolás

Az európai szintű spektrumkoordinációhoz szükséges intézkedések.

Módosítás 157
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A belső piac működésének 
előmozdítása és a határokon átnyúló 

(29) A belső piac működésének 
előmozdítása és a határokon átnyúló 



AM\725135HU.doc 67/113 PE407.629v01-00

HU

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

szolgáltatások kialakításának támogatása 
érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani 
arra, hogy a Hatóságra a számkiosztás 
területén egyedi feladatokat ruházzon a 
már meglévő szolgáltatásokra gyakorolt 
káros hatások nélkül. Annak érdekében 
továbbá, hogy a tagállamok állampolgárai, 
ideértve az úton lévőket és a fogyatékkal 
élőket is, alapvető szolgáltatásokat, 
például határokon átnyúló tudakozó 
szolgáltatásokat érjenek el, indokolt, hogy 
a Bizottság a műszaki végrehajtási 
intézkedések elfogadása körében, a 
szükségesnek mutatkozó mértékben 
jogosult legyen a határokon átnyúló 
egyszerű elérhetőség megkönnyítését célzó 
intézkedések meghozatalára.

Or. en

Indokolás

Jóllehet a harmonizált európai számkiosztás jótékony hatással lenne az új páneurópai 
szolgáltatásokra, ugyanakkor – a tudakozó esetéhez hasonlóan – káros hatású is lehet akkor, 
amikor a liberalizációra hasonló harmonizálás nélkül került sor.

A tudakozószolgálatokat alapvető hozzáférési eszköznek tekintik az egyetemes szolgáltatási 
irányelv (11) preambulumbekezdésében. Az egységes piac támogatása szempontjából 
lényeges, hogy egy másik tagállamba utazó európai polgár hozzáférhessen a megszokott 
tudakozószolgálatokhoz annak érdekében, hogy nemzeti nyelvén információkhoz jusson.

Módosítás 158
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A belső piac működésének 
előmozdítása és a határokon átnyúló 
szolgáltatások kialakításának támogatása 
érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani 
arra, hogy a Hatóságra a számkiosztás 
területén egyedi feladatokat ruházzon.
Annak érdekében továbbá, hogy a 

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

káros hatások nélkül. Annak érdekében 
továbbá, hogy a tagállamok állampolgárai, 
ideértve az úton lévőket és a fogyatékkal 
élőket is, alapvető szolgáltatásokat, 
például határokon átnyúló tudakozó 
szolgáltatásokat érjenek el, indokolt, hogy 
a Bizottság a műszaki végrehajtási 
intézkedések elfogadása körében, a 
szükségesnek mutatkozó mértékben 
jogosult legyen a határokon átnyúló 
egyszerű elérhetőség megkönnyítését célzó 
intézkedések meghozatalára.

Or. en

Indokolás

Jóllehet a harmonizált európai számkiosztás jótékony hatással lenne az új páneurópai 
szolgáltatásokra, ugyanakkor – a tudakozó esetéhez hasonlóan – káros hatású is lehet akkor, 
amikor a liberalizációra hasonló harmonizálás nélkül került sor.

A tudakozószolgálatokat alapvető hozzáférési eszköznek tekintik az egyetemes szolgáltatási 
irányelv (11) preambulumbekezdésben. Az egységes piac támogatása szempontjából lényeges, 
hogy egy másik tagállamba utazó európai polgár hozzáférhessen a megszokott 
tudakozószolgálatokhoz annak érdekében, hogy nemzeti nyelvén információkhoz jusson.

Módosítás 159
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A belső piac működésének 
előmozdítása és a határokon átnyúló 
szolgáltatások kialakításának támogatása 
érdekében a Bizottságot fel kell jogosítani 
arra, hogy a Hatóságra a számkiosztás 
területén egyedi feladatokat ruházzon.
Annak érdekében továbbá, hogy a 
tagállamok állampolgárai, ideértve az úton 
lévőket és a fogyatékkal élőket is, bizonyos
szolgáltatásokat ugyanazokon a könnyen 
megjegyezhető számokon, hasonló árakon
érjenek el valamennyi tagállamban, 

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

végrehajtási intézkedések elfogadása 
körében, a szükségesnek mutatkozó 
mértékben jogosult legyen a határokon 
átnyúló egyszerű elérhetőség 
megkönnyítését célzó intézkedések 
meghozatalára.

Or. en

Indokolás

While harmonised European numbering would be of great benefit for new pan-European 
services, this would have a detrimental effect where, as is the case for directory enquiries, 
liberalization has taken place without such harmonisation having been effected and 
significant investments have already been made on national numbering plans and, 
consequently, on different numbers in different Member States. The capability for a European 
citizen to travel to other Member states and be able to access its usual directory enquiry 
services provider, in order to obtain information in his or her national language, is essential 
to promoting the single market.

Módosítás 160
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az új generációs szolgáltatások nem működnek a jelenlegi rézvezetékeken; teljesen új 
infrastruktúrát kell létrehozni, amellyel kapcsolatban a fizikai alépítmények jelentik a szűk 
keresztmetszetet, amelyeken keresztül a csatlakozások megvalósíthatók. Az alépítmények 
tényleges megosztása – például nem csak a már piacon lévő távközlési hálózatok, hanem 
minden más közösségi infrastruktúra (elektromos áram, gáz- és szennyvízvezetékek) – több 
piaci résztvevő számára teszi lehetővé az infrastruktúrához való hozzáférést szolgáltatásai 
nyújtásához. A tisztességes versenyfeltételek  megteremtése érdekében az alépítményekre 
ugyanilyen szabályozási elveknek kellene vonatkozniuk.

Módosítás 161
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy az új 
hálózatok kialakítása és a hálózatbővítés 
környezettudatos módon, a jelentős piaci 
erővel rendelkező gazdasági szereplőket az 
általuk üzemeltetett elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell 
erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben. Lehetővé kell 

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

tenni, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok eseti alapon előírhassák az 
alépítmények, a tartóoszlopok és az 
antennatartók megosztását, az épületekbe 
való bejutást, valamint az építési munkák 
jobb összehangolását. A létesítményeken 
való osztozás fokozása jelentősen javíthatja 
a versenyt, és csökkentheti a 
vállalkozásoknál az elektronikus hírközlő 
infrastruktúra kiépítése kapcsán jelentkező 
pénzügyi és környezeti összköltséget. Az 
alépítmények megosztását ki kell 
terjeszteni minden olyan köztulajdonú 
infrastruktúrára (víz, szennyvíz, villamos 
áram, gáz), amely révén megvalósítható az 
elektronikus hírközlési infrastruktúra, 
hogy egységes versenyfeltételeket 
teremtsenek és javítsák az alternatív 
infrastruktúra létrehozásának lehetőségét.

Or. en

Indokolás

Az új generációs szolgáltatások nem működnek a jelenlegi rézvezetékeken; teljesen új 
infrastruktúrát kell létrehozni, amellyel kapcsolatban a fizikai alépítmények jelentik a szűk 
keresztmetszetet, amelyeken keresztül a csatlakozások megvalósíthatók. Az alépítmények 
tényleges megosztása – például nem csak a már piacon lévő távközlési hálózatok, hanem 
minden más közösségi infrastruktúra (elektromos áram, gáz- és szennyvízvezetékek) – több 
piaci résztvevő számára teszi lehetővé az infrastruktúrához való hozzáférést szolgáltatásai 
nyújtásához. A tisztességes versenyfeltételek  megteremtése érdekében az alépítményekre 
ugyanilyen szabályozási elveknek kellene vonatkozniuk.

Módosítás 162
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

gazdasági szereplőket az általuk 
üzemeltetett elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása 
tekintetében terhelő kötelezettségektől 
függetlenül legyen lehetséges, meg kell 
erősíteni a tagállamok jogait a szolgalmi 
jogok birtokosaival szemben, lehetővé kell 
tenni, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok eseti alapon előírhassák a 
hálózati elemek és a kapcsolódó eszközök, 
például az alépítmények, a tartóoszlopok 
és az antennatartók megosztását, az 
épületekbe való bejutást, valamint az 
építési munkák jobb összehangolását. A 
létesítményeken való osztozás fokozása 
jelentősen javíthatja a versenyt, és 
csökkentheti a vállalkozásoknál az 
elektronikus hírközlő infrastruktúra –
különösen az új optikai üvegszálas 
hozzáférési hálózatok – kiépítése kapcsán 
jelentkező pénzügyi és környezeti 
összköltséget. Különösen a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára kell 
lehetővé tenni, hogy az üzemeltetőket 
referenciaajánlat benyújtására 
kötelezhessék, amely tisztességes és 
megkülönböztetésmentes módon biztosítja 
a saját alépítményeikhez való hozzáférést.

Or. en

Indokolás

A kiegészítések összhangban vannak a 12. cikk módosításaival. A piac új szereplői számára 
tisztességes és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani a jelentős piaci erővel 
rendelkező gazdasági szereplők alépítményeihez való hozzáférést. Ez megkönnyíti az 
infrastrukturális versenyt és egy teljes mértékben versenyképes piacra való áttérést. Az új 
hálózatok kiépítése tekintetében a hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztása 
felgyorsíthatja, illetve csökkentheti pénzügyi és környezeti hatásukat.
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Módosítás 163
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az elektronikus hírközlő hálózatokon 
keresztül megvalósuló megbízható és 
biztonságos információközlés egyre inkább 
központi kérdés a gazdaság és a társadalom 
egésze számára. A rendszerek 
összetettsége, a műszaki hibák és az emberi 
tévedések, a balesetek és a támadások mind 
következményekkel járhatnak a fizikai 
infrastruktúra azon elemeinek működésére 
és rendelkezésre állására nézve, amelyek 
fontos szolgáltatásokat – beleértve az 
elektronikus kormányzati szolgáltatásokat 
is – tesznek elérhetővé az Európai Unió 
polgárai számára. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ezért gondoskodniuk kell a 
nyilvános hírközlő hálózatok integritásának 
és biztonságának fenntartásáról. A 
Hatóságnak – egyebek mellett szakértői 
tevékenységgel és tanácsadással, valamint 
a bevált gyakorlati megoldások cseréjének 
elősegítésével – hozzá kell járulnia az 
elektronikus hírközlés biztonságának 
fokozásához. Mind a Hatóságnak, mind a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik ellátásához 
szükséges eszközökkel, beleértve a 
hálózatok és a szolgáltatások biztonsága 
mértékének meghatározásához elegendő 
mennyiségű információhoz, valamint a 
hálózatok és a szolgáltatások működésére 
nézve jelentős hatással járó, múltbéli, valós 
biztonsági eseményekkel kapcsolatos, 
átfogó és megbízható adatokhoz való 
hozzájutásra vonatkozó jogosultságot is.
Minthogy a megfelelő mértékű biztonság 
biztosítása nem egyszeri feladat, hanem 
folyamatos megvalósítást, ellenőrzést és 
korszerűsítést igényel, az elektronikus 
hírközlő hálózatokat üzemeltető és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

(32) Az elektronikus hírközlő hálózatokon 
keresztül megvalósuló megbízható és 
biztonságos információközlés egyre inkább 
központi kérdés a gazdaság és a társadalom 
egésze számára. A rendszerek 
összetettsége, a műszaki hibák és az emberi 
tévedések, a balesetek és a támadások mind 
következményekkel járhatnak a fizikai 
infrastruktúra azon elemeinek működésére 
és rendelkezésre állására nézve, amelyek 
fontos szolgáltatásokat – beleértve az 
elektronikus kormányzati szolgáltatásokat 
is – tesznek elérhetővé az Európai Unió 
polgárai számára. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ezért gondoskodniuk kell a 
nyilvános hírközlő hálózatok integritásának 
és biztonságának fenntartásáról. Az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökségnek (ENISA) – egyebek mellett 
szakértői tevékenységgel és tanácsadással, 
valamint a bevált gyakorlati megoldások 
cseréjének elősegítésével – hozzá kell 
járulnia az elektronikus hírközlés 
biztonságának fokozásához. Mind az 
ENISA-nak, mind a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak rendelkezniük kell a 
feladataik ellátásához szükséges 
eszközökkel, beleértve a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonsága mértékének 
meghatározásához elegendő mennyiségű 
információhoz, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások működésére nézve jelentős 
hatással járó, múltbéli, valós biztonsági 
eseményekkel kapcsolatos, átfogó és 
megbízható adatokhoz való hozzájutásra 
vonatkozó jogosultságot is. Minthogy a 
megfelelő mértékű biztonság biztosítása 
nem egyszeri feladat, hanem folyamatos
megvalósítást, ellenőrzést és korszerűsítést 
igényel, az elektronikus hírközlő 
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nyújtó vállalkozásokat a meghatározott 
kockázatnak megfelelően – figyelembe 
véve az ezen intézkedések területén elért 
legújabb eredményeket – intézkedések 
megtételére kell kötelezni az integritás és a 
biztonság fenntartása érdekében.

hálózatokat üzemeltető és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat a meghatározott 
kockázatnak megfelelően – figyelembe 
véve az ezen intézkedések területén elért 
legújabb eredményeket – intézkedések 
megtételére kell kötelezni az integritás és a 
biztonság fenntartása érdekében.

Or. en

Indokolás

A hálózatok és szolgáltatások biztonsága tekintetében továbbra is az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) lesz egyedül illetékes.

Módosítás 164
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

teljesítés esetén szankciókat 
alkalmazzanak.

Or. en

Indokolás

A hálózatok és szolgáltatások biztonsága tekintetében továbbra is az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) lesz egyedül illetékes.

Módosítás 165
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) Azokon a területeken, ahol közösen 
megállapított biztonsági követelményeket 
kell megállapítani, a Bizottságnak 
hatáskörrel kell rendelkeznie olyan 
műszaki végrehajtási intézkedések 
elfogadására, amelyek célja a belső piaci 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
megfelelő mértékű biztonságának elérése, 
ha egy vagy több tagállamban az ágazaton 
belüli önszabályozó kezdeményezésekkel 
nem értek el megfelelő mértékű 
biztonságot a belső piacon. Amennyiben 
műszaki végrehajtási intézkedéseket 
tekintenek szükségesnek, nemzeti szinten 
költségvisszatérítési programra van 
szükség. A Hatóságnak szaktanácsadással 
kell hozzájárulnia a megfelelő technikai és 
szervezeti biztonsági intézkedések 
harmonizációjához. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra, hogy a keretirányelv 
alapján elfogadott műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel kapcsolatban kötelező 
erejű utasításokat adjanak ki. Feladataik 
ellátása érdekében a nemzeti hatóságoknak 
arra is hatáskörrel kell rendelkezniük, hogy 
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ellenőrzéseket végezzenek, és nem 
teljesítés esetén szankciókat 
alkalmazzanak.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok és a jövőbeni uniós hírközlési hatóság számára a biztonság 
terén javasolt végrehajtási hatáskör nem fog gyors és hatékony megoldásokat eredményezni. 
Költségvisszatérítési modell bevezetésére van szükség, amennyiben a Bizottság műszaki 
végrehajtási intézkedések bevezetését látja szükségesnek. Ez az ágazatban és a szabályozók 
terén megfelelő ösztönzők kialakulásához vezet, illetve az ágazat vezérelte önszabályozó 
mechanizmusok révén a Bizottságot biztonsági szabványok kidolgozására és végrehajtására 
serkenti.

Módosítás 166
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. 
Kivételes esetekben, ha a 
megkülönböztetésmentesség több érintett 
piacon folytatólagosan nem valósult meg 
ténylegesen, illetőleg ha a korábban 

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

Or. de

Indokolás

A vertikálisan integrált távközlési vállalkozások funkcionális szétválasztása a vállalatok 
jogaiba történő súlyos és aránytalan beavatkozást jelent. A verseny biztosítására szolgáló 
ennyire drasztikus eszközre csak akkor lenne szükség, ha a hozzáférési piacok szabályozása 
eddig kudarcot vallott volna, vagy a kudarc veszélye fenyegetné. Ám még a Bizottság sem 
észlelt ilyen kudarcot. Épp ellenkezőleg, a hatályos szabályozás megfelelő hozzáférést biztosít 
a versenytársaknak a jelentős piaci erővel rendelkező hálózatüzemeltetők infrastruktúrájához.
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Módosítás 167
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt.
Kivételes esetekben, ha a 
megkülönböztetésmentesség több érintett 
piacon folytatólagosan nem valósult meg 
ténylegesen, illetőleg ha a korábban 
megfelelőnek ítélt egy vagy több 
korrekciós intézkedés igénybevételét 
követően ésszerű időn belül egyáltalán 
nincs vagy csekély a kilátás az 
infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt 
lehet korrekciós intézkedésként 
funkcionális szétválasztást alkalmazni. 
Különösen fontos azonban biztosítani, 
hogy az intézkedés ne vegye el az érintett 
vállalkozás kedvét a hálózati 
beruházásoktól, és ne járjon hátrányos 
következményekkel a fogyasztók jólétével 
kapcsolatban. Az intézkedés alkalmazása 
– a keretirányelv 16. cikkében előírt 
piacelemzési eljárásnak megfelelően –
szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz 
kapcsolódó különböző érintett piacok 
összehangolt elemzését. Kívánatos, hogy a 
piacelemzés és a funkcionális 

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. A 
belső piaci verseny torzulásainak 
megelőzése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a funkcionális 
szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a 
Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.
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szétválasztás részletszabályainak 
megállapítása során a nemzeti szabályozó 
hatóságok – figyelemmel a hálózat 
kiépítettségének mértékére és a 
technológiai fejlettség fokára, amely 
befolyásolhatja a vezetékes és a vezeték 
nélküli szolgáltatások helyettesíthetőségét 
– különös figyelmet fordítsanak arra, 
hogy mely termékek mely önálló 
vállalkozás kezelésébe kerülnek. A belső 
piaci verseny torzulásainak megelőzése 
érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy 
a funkcionális szétválasztásra vonatkozó 
javaslatokat a Bizottságnak előzetesen jóvá 
kell hagynia.

Or. en

Indokolás

A funkcionális szétválasztás néhány tagállamban már meghonosodott. Érdekes ötlet, hogy 
„kivételes esetekben” korrekciós intézkedéseket hozzanak, de ezt a 2014-ben esedékes 
felülvizsgálat során újra kell értékelni. Addigra világosabban fogjuk látni, hogy a 
funkcionális szétválasztás hogyan fog fokozottabb versenyhez vezetni, ugyanakkor új 
infrastrukturális befektetéseket is lehetővé tenni.

Módosítás 168
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy kivételes esetekben, amikor a 
meglévő korrekciós intézkedések már nem 
teljesítik a keretirányelv 8. cikkében 
megállapított célkitűzéseket, az értéklánc 
következő szintjén lévő piacon működő 
szolgáltatók, így a vertikálisan integrált 
gazdasági szereplő saját szervezeti 
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ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. 
Kivételes esetekben, ha a 
megkülönböztetésmentesség több érintett 
piacon folytatólagosan nem valósult meg 
ténylegesen, illetőleg ha a korábban 
megfelelőnek ítélt egy vagy több 
korrekciós intézkedés igénybevételét
követően ésszerű időn belül egyáltalán 
nincs vagy csekély a kilátás az 
infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt 
lehet korrekciós intézkedésként 
funkcionális szétválasztást alkalmazni.
Különösen fontos azonban biztosítani, 
hogy az intézkedés ne vegye el az érintett 
vállalkozás kedvét a hálózati 
beruházásoktól, és ne járjon hátrányos 
következményekkel a fogyasztók jólétével 
kapcsolatban. Az intézkedés alkalmazása –
a keretirányelv 16. cikkében előírt 
piacelemzési eljárásnak megfelelően –
szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz 
kapcsolódó különböző érintett piacok 
összehangolt elemzését. Kívánatos, hogy a 
piacelemzés és a funkcionális szétválasztás 
részletszabályainak megállapítása során a 
nemzeti szabályozó hatóságok –
figyelemmel a hálózat kiépítettségének 
mértékére és a technológiai fejlettség 
fokára, amely befolyásolhatja a vezetékes 
és a vezeték nélküli szolgáltatások 
helyettesíthetőségét – különös figyelmet 
fordítsanak arra, hogy mely termékek mely 
önálló vállalkozás kezelésébe kerülnek. A 
belső piaci verseny torzulásainak 
megelőzése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a funkcionális 
szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a 
Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

egységei is, teljes mértékben egyenértékű 
hozzáférési termékekhez jussanak. Ha a 
megkülönböztetésmentesség több érintett 
piacon folytatólagosan bizonyíthatóan nem 
valósult meg ténylegesen, illetőleg ha a 
korábban megfelelőnek ítélt egy vagy több 
korrekciós intézkedés végrehajtását
követően ésszerű időn belül egyáltalán 
nincs vagy csekély a kilátás az 
infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt 
lehet korrekciós intézkedésként 
funkcionális szétválasztást alkalmazni az 
európai nemzeti szabályozó hatóságok 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek 
végrehajtásával és érvényre juttatásával 
kapcsolatos legjobb gyakorlatával 
összhangban. Az infrastrukturális verseny 
kilátásainak elemzésekor teljes mértékben 
figyelembe kell venni a funkcionális 
szétválasztást alkalmazni köteles terület 
bizonyos földrajzi részein már meglévő 
infrastrukturális versenyt és az 
infrastrukturális versenyt máshol, 
hasonló körülmények között lehetővé tévő 
technológiai változásokat. Különösen 
fontos továbbá biztosítani, hogy az 
intézkedés ne vegye el az érintett 
vállalkozás kedvét a hálózati 
beruházásoktól, és ne járjon hátrányos 
következményekkel a fogyasztók jólétével 
kapcsolatban. Az intézkedés alkalmazása –
a keretirányelv 16. cikkében előírt 
piacelemzési eljárásnak megfelelően –
szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz 
kapcsolódó különböző érintett piacok 
összehangolt elemzését. Kívánatos, hogy a 
piacelemzés és a funkcionális szétválasztás 
részletszabályainak megállapítása során a 
nemzeti szabályozó hatóságok –
figyelemmel a hálózat kiépítettségének 
mértékére és a technológiai fejlettség 
fokára, amely befolyásolhatja a vezetékes 
és a vezeték nélküli szolgáltatások 
helyettesíthetőségét – különös figyelmet 
fordítsanak arra, hogy mely termékek mely 
önálló vállalkozás kezelésébe kerülnek. A 
belső piaci verseny torzulásainak 
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megelőzése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a funkcionális 
szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a 
Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Or. en

Módosítás 169
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt.
Kivételes esetekben, ha a 
megkülönböztetésmentesség több érintett
piacon folytatólagosan nem valósult meg 
ténylegesen, illetőleg ha a korábban 
megfelelőnek ítélt egy vagy több 
korrekciós intézkedés igénybevételét 
követően ésszerű időn belül egyáltalán 
nincs vagy csekély a kilátás az 
infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt 
lehet korrekciós intézkedésként 
funkcionális szétválasztást alkalmazni.
Különösen fontos azonban biztosítani, 
hogy az intézkedés ne vegye el az érintett 
vállalkozás kedvét a hálózati 

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

szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz 
kapcsolódó érintett piac elemzését.
Kívánatos, hogy a piacelemzés és a 
funkcionális szétválasztás 
részletszabályainak megállapítása során a 
nemzeti szabályozó hatóságok –
figyelemmel a hálózat kiépítettségének 
mértékére és a technológiai fejlettség 
fokára, amely befolyásolhatja a vezetékes 
és a vezeték nélküli szolgáltatások 
helyettesíthetőségét – különös figyelmet 
fordítsanak arra, hogy mely termékek mely 
önálló vállalkozás kezelésébe kerülnek. A 
belső piaci verseny torzulásainak 
megelőzése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a funkcionális 
szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a 
Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Or. en

Indokolás

Mivel a funkcionális szétválasztás eszközt biztosíthat a nemzeti szabályozó hatóságok számára 
a végrehajtás egyszerűsítésére, a szabályozók előretekintve kihasználhatják ezt az intézkedést 
(súlyos, tartósan szűk keresztmetszetek vonatkozásában), nem csak azt követően, ha tartósan 
sikertelen volt a végrehajtás, ami azt jelenti, hogy a korrekciós intézkedések hosszabb időn át 
hatástalanok voltak (és így nem alakult ki a verseny). Fontos utalni a „tényleges” versenyre, 
miután létezhet bizonyos infrastruktúra-szintű verseny anélkül, hogy elégséges lenne a 
tényleges korlátozáshoz (például az Egyesült Királyságban).

Módosítás 170
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 171
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. 
Kivételes esetekben, ha a 

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. 
Kivételes esetekben, ha elősegítheti a 



AM\725135HU.doc 85/113 PE407.629v01-00

HU

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

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

Or. en
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Módosítás 172
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. 
Kivételes esetekben, ha a 
megkülönböztetésmentesség több érintett
piacon folytatólagosan nem valósult meg 
ténylegesen, illetőleg ha a korábban 
megfelelőnek ítélt egy vagy több 
korrekciós intézkedés igénybevételét 
követően ésszerű időn belül egyáltalán 
nincs vagy csekély a kilátás az 
infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt 
lehet korrekciós intézkedésként 
funkcionális szétválasztást alkalmazni. 
Különösen fontos azonban biztosítani, 
hogy az intézkedés ne vegye el az érintett 
vállalkozás kedvét a hálózati 
beruházásoktól, és ne járjon hátrányos 
következményekkel a fogyasztók jólétével 
kapcsolatban. Az intézkedés alkalmazása –
a keretirányelv 16. cikkében előírt 
piacelemzési eljárásnak megfelelően –
szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz 
kapcsolódó különböző érintett piacok 
összehangolt elemzését. Kívánatos, hogy a 
piacelemzés és a funkcionális szétválasztás 

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

fokára, amely befolyásolhatja a vezetékes 
és a vezeték nélküli szolgáltatások 
helyettesíthetőségét – különös figyelmet 
fordítsanak arra, hogy mely termékek mely 
önálló vállalkozás kezelésébe kerülnek. A 
belső piaci verseny torzulásainak 
megelőzése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a funkcionális 
szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a 
Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Or. en

Indokolás

Az ebben a cikkben előírt harmonizációs intézkedések – bár végrehajtási jellegűek – a 
spektrumgazdálkodás alapvető szempontjainak szabályozására irányulnak. Ezért rendkívül 
fontos a Bizottság harmonizációs intézkedésének támogatása a műszaki és üzemeltetési 
megvalósíthatóság részletes vizsgálata, valamint az említett intézkedések hatásainak részletes 
vizsgálata révén, amelyet az illetékes nemzetközi műszaki szerveknek – például a CEPT/ECC-
nek és az ETSI-nek – kell elvégezniük. Ezenkívül a „jobb szabályozás” elvei megkövetelik a 
Bizottságtól, hogy átlátható módon járjon el, és alaposan konzultáljon az érdekelt piaci 
szereplőkkel.

Módosítás 173
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en
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Indokolás

Mivel a funkcionális szétválasztás eszközt biztosíthat a Hatóság és a szabályozott gazdasági 
szereplők számára a végrehajtás egyszerűsítésére, a szabályozók előretekintve 
kihasználhatják ezt az intézkedést (súlyos, tartós szűk keresztmetszetek vonatkozásában), nem 
csak azt követően, ha tartósan sikertelen volt a végrehajtás. 

Módosítás 174
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. 
Kivételes esetekben, ha a 
megkülönböztetésmentesség több érintett 
piacon folytatólagosan nem valósult meg 
ténylegesen, illetőleg ha a korábban 
megfelelőnek ítélt egy vagy több 
korrekciós intézkedés igénybevételét 
követően ésszerű időn belül egyáltalán 
nincs vagy csekély a kilátás az 
infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt 
lehet korrekciós intézkedésként 
funkcionális szétválasztást alkalmazni.
Különösen fontos azonban biztosítani, 
hogy az intézkedés ne vegye el az érintett 
vállalkozás kedvét a hálózati 
beruházásoktól, és ne járjon hátrányos 

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

kapcsolatban. Az intézkedés alkalmazása –
a keretirányelv 16. cikkében előírt 
piacelemzési eljárásnak megfelelően –
szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz 
kapcsolódó különböző érintett piacok 
összehangolt elemzését. Kívánatos, hogy a 
piacelemzés és a funkcionális szétválasztás 
részletszabályainak megállapítása során a 
nemzeti szabályozó hatóságok –
figyelemmel a hálózat kiépítettségének 
mértékére és a technológiai fejlettség 
fokára, amely befolyásolhatja a vezetékes 
és a vezeték nélküli szolgáltatások 
helyettesíthetőségét – különös figyelmet 
fordítsanak arra, hogy mely termékek mely 
önálló vállalkozás kezelésébe kerülnek. A 
belső piaci verseny torzulásainak 
megelőzése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a funkcionális 
szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a 
Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 175
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az anyavállalat gazdasági és 
vállalatvezetési felügyeleti jogainak 
megóvása érdekében a funkcionális 
szétválasztás alkalmazása nem 

törölve



AM\725135HU.doc 91/113 PE407.629v01-00

HU

akadályozhatja az egyes önálló 
vállalkozások közötti, megfelelő 
koordinációs mechanizmusokat.

Or. de

Indokolás

A vertikálisan integrált távközlési vállalkozások funkcionális szétválasztása a vállalatok 
jogaiba történő súlyos és aránytalan beavatkozást jelent. A verseny biztosítására szolgáló 
ennyire drasztikus eszközre csak akkor lenne szükség, ha a hozzáférési piacok szabályozása 
eddig kudarcot vallott volna, vagy a kudarc veszélye fenyegetné. Ám még a Bizottság sem 
észlelt ilyen kudarcot. Épp ellenkezőleg, a hatályos szabályozás megfelelő hozzáférést biztosít 
a versenytársaknak a jelentős piaci erővel rendelkező hálózatüzemeltetők infrastruktúrájához.

Módosítás 176
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Abban az esetben, ha egy vertikálisan 
integrált vállalkozás úgy dönt, hogy helyi 
hozzáférési hálózati eszközeinek jelentős 
részét vagy teljes egészét valamely, más 
tulajdonában lévő, önálló jogalanyra 
átruházza vagy a hozzáférési termékekkel 
folytatandó kereskedelmi tevékenység 
céljára önálló vállalkozást létesít, akkor a 
nemzeti szabályozó hatóságnak – annak 
érdekében, hogy az új rendszer 
megfeleljen a 2002/19/EK irányelv (a 
hozzáférési irányelv) és a 2002/22/EK 
irányelv (az egyetemes szolgáltatási 
irányelv) rendelkezéseinek – fel kell 
mérnie, hogy a tervezett ügylet hogyan 
befolyásolja a vertikálisan integrált 
vállalkozás fennálló szabályozási 
kötelezettségeit. A nemzeti szabályozó 
hatóságnak újonnan elemeznie kell 
azokat a piacokat, amelyeken az önálló 
jogalany működik, és ennek megfelelően 
kell a kötelezettségeket megállapítania, 

törölve
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fenntartania, módosítania vagy 
megszüntetnie. Ebből a célból lehetővé 
kell tenni, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóság a vállalkozástól tájékoztatást 
kérhessen.

Or. de

Indokolás

A hálózatok önkéntes eladásának nem szabad jogi szabályozás tárgyát képeznie. A versenyre 
gyakorolt bármilyen lehetséges hatást felül kellene vizsgálni a hatályos nemzeti és európai 
versenyszabályok fényében. A Bizottság javaslatát ezen a ponton el kell utasítani.

Módosítás 177
Alexander Alvaro

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) Az üzemeltetők kiválasztása és 
előválogatása létfontosságú pillérei az 
eddig elért versenynek, és ezért továbbra is 
elérhetőnek kell lenniük 
technológiasemleges alapon a 
végfelhasználók számára . Az erre 
irányuló kötelezettség előírására 
vonatkozó hatáskör átruházásáról szóló 
rendelkezést következetességi okokból 
elhagyták a 2002/22/EK irányelvből és 
beillesztették a 2002/19/EK irányelvbe.

Or. de

Indokolás

A gyakorlatban, ha az üzemeltetők kiválasztásának és előválogatásának kötelező jellegét –
akár csak ideiglenesen – megszüntetnék, akkor az helyrehozhatatlan versenyhátrányt 
jelentene, amely a versenytársak infrastruktúrába történő beruházásainak jelentős 
csökkenésével és a már beruházott infrastruktúra leszerelésével járna együtt.
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Módosítás 178
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Miközben olyan célok elérése 
érdekében, mint a végberendezéstől 
végberendezésig megvalósuló 
összekapcsolhatóság vagy a szolgáltatások 
átjárhatósága, bizonyos körülmények 
között helyénvaló, ha a nemzeti szabályozó 
hatóság jelentős piaci erővel nem 
rendelkező üzemeltetőkre is ró 
kötelezettségeket, gondoskodni kell arról, 
hogy e kötelezettségek megállapítása a 
keretszabályozással, különösen pedig a 
keretszabályozásban előírt bejelentési 
eljárásokkal összhangban történjék.

(46) Miközben olyan célok elérése 
érdekében, mint a végberendezéstől 
végberendezésig megvalósuló 
összekapcsolhatóság vagy a szolgáltatások 
átjárhatósága, vagy a hatékonyság, a tartós 
verseny és a végfelhasználók maximális 
haszna érdekében bizonyos körülmények 
között helyénvaló, ha a nemzeti szabályozó 
hatóság jelentős piaci erővel nem 
rendelkező üzemeltetőkre is ró 
kötelezettségeket, gondoskodni kell arról, 
hogy e kötelezettségek megállapítása a 
keretszabályozással, különösen pedig a 
keretszabályozásban előírt bejelentési 
eljárásokkal összhangban történjék.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a szabályozatlan környezetben tevékenykedő hozzáférés-üzemeltetők túlzottan magas 
árakat kérnek a tudakozószolgálatok hívásáért, és egyben meg is akadályozzák, hogy a 
tudakozószolgáltatók saját kiskereskedelmi áraikat alkalmazzák. Semmi nem indokolja, hogy 
a hozzáférés-üzemeltetők a hasonló összekapcsolási termékektől – amelyek a forgalom 
összekapcsolási ponthoz és ponttól való szállításából állnak – eltérően állapítsák meg a 
díjaikat. Ezeket a problémákat kezelni kell annak érdekében, hogy a tudakozószolgálatok 
versenyéből származó hasznokat teljes mértékben a végfelhasználók élvezhessék, és lehetővé 
váljon a tudakozókra vonatkozó szabályozott egyetemes kiskereskedelmi szolgáltatások 
megszüntetése.
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Módosítás 179
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A Bizottság jogosult végrehajtási 
intézkedéseket elfogadni abból a célból, 
hogy a digitális televíziós és rádiós 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 
vonatkozóan az I. mellékletben 
megállapított feltételeket hozzáigazítsa a 
piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz. Ugyanez érvényes a II. 
mellékletben található, az átláthatósági 
kötelezettség teljesítése érdekében 
nyilvánosságra hozandó információkat 
előíró minimumjegyzékre is. 

(47) A Bizottság jogosult végrehajtási 
intézkedéseket elfogadni abból a célból, 
hogy a digitális televíziós és rádiós 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 
vonatkozóan az I. mellékletben 
megállapított feltételeket hozzáigazítsa a 
piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz. Ugyanez érvényes a II. 
mellékletben található, az átláthatósági 
kötelezettség teljesítése érdekében 
nyilvánosságra hozandó információkat 
előíró minimumjegyzékre is. Ezenkívül a 
Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie a nagykereskedelmi 
összekapcsolási kötelezettségeknek a 
végfelhasználókhoz való hozzáférést 
ellenőrző üzemeltetők számára történő 
előírásához annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók teljes mértékben 
részesüljenek a tudakozószolgálatok 
versenyéből adódó hasznokból. Az ilyen 
szolgáltatások létfontosságú eszközt 
jelentenek az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások felhasználása során, és 
különös jelentőséggel bírnak az idős és a 
fogyatékkal élő felhasználók számára. A 
nagykereskedelmi intézkedések különösen 
akkor tanácsosak, ha megkönnyítenék az 
egyetemes szolgáltatási szabályozás 
megszüntetését a kiskereskedelmi szinten, 
és lehetővé tennék az átmenetet a teljes 
mértékben versenyen alapuló környezetbe.

Or. en

Indokolás

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 



AM\725135HU.doc 95/113 PE407.629v01-00

HU

retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Módosítás 180
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A Bizottság jogosult végrehajtási 
intézkedéseket elfogadni abból a célból, 
hogy a digitális televíziós és rádiós 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 
vonatkozóan az I. mellékletben 
megállapított feltételeket hozzáigazítsa a 
piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz. Ugyanez érvényes a II. 
mellékletben található, az átláthatósági 
kötelezettség teljesítése érdekében 
nyilvánosságra hozandó információkat 
előíró minimumjegyzékre is. 

(47) A Bizottság jogosult végrehajtási 
intézkedéseket elfogadni abból a célból, 
hogy a digitális televíziós és rádiós 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 
vonatkozóan az I. mellékletben 
megállapított feltételeket hozzáigazítsa a 
piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz. Ugyanez érvényes a II. 
mellékletben található, az átláthatósági 
kötelezettség teljesítése érdekében 
nyilvánosságra hozandó információkat 
előíró minimumjegyzékre is. Ezenkívül a 
Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkeznie a nagykereskedelmi 
összekapcsolási kötelezettségeknek a 
végfelhasználókhoz való hozzáférést 
ellenőrző üzemeltetők számára történő 
előírásához annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók teljes mértékben 
részesüljenek a tudakozószolgálatok 
versenyéből adódó hasznokból. Az ilyen 
szolgáltatások létfontosságú eszközt 
jelentenek az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások felhasználása során, és 
különös jelentőséggel bírnak az idős és a 
fogyatékkal élő felhasználók számára. A 
nagykereskedelmi intézkedések különösen 
akkor tanácsosak, ha megkönnyítenék az 
egyetemes szolgáltatási szabályozás 
megszüntetését a kiskereskedelmi szinten, 
és lehetővé tennék az átmenetet a teljes 
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mértékben versenyen alapuló környezetbe.

Or. en

Indokolás

Currently unregulated access operators charge exorbitant prices for connecting directory 
enquiry calls and also impede the ability of the directory enquiry providers to set their own 
retail prices (see, for instance, page 41 of the Commission’s new Markets Recommendation). 
There is no justification for access operators to charge any differently to other similar 
interconnection products which consist in the transport of traffic to and from an 
interconnection point. These problems need to be addressed in order to permit the benefits of 
competition in directory enquiry services to be fully delivered to end users and allow the 
removal of a regulated retail universal service for directory enquiries.

Módosítás 181
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A Bizottság jogosult végrehajtási 
intézkedéseket elfogadni abból a célból, 
hogy a digitális televíziós és rádiós 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 
vonatkozóan az I. mellékletben 
megállapított feltételeket hozzáigazítsa a 
piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz. Ugyanez érvényes a II. 
mellékletben található, az átláthatósági 
kötelezettség teljesítése érdekében 
nyilvánosságra hozandó információkat 
előíró minimumjegyzékre is.

(47) A Bizottság jogosult végrehajtási 
intézkedéseket elfogadni abból a célból, 
hogy a digitális televíziós és rádiós 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 
vonatkozóan az I. mellékletben 
megállapított feltételeket hozzáigazítsa a 
piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz. Ugyanez érvényes a II. 
mellékletben található, az átláthatósági 
kötelezettség teljesítése érdekében 
nyilvánosságra hozandó információkat 
előíró minimumjegyzékre is. Ezenkívül a 
Bizottság rendelkezhet hatáskörrel a 
nagykereskedelmi összekapcsolási 
kötelezettségeknek a végfelhasználókhoz 
való hozzáférést ellenőrző üzemeltetők 
számára történő előírásához annak 
érdekében, hogy a végfelhasználók teljes 
mértékben részesüljenek a 
tudakozószolgálatok versenyéből adódó 
hasznokból. Az ilyen szolgáltatások 
létfontosságú eszközt jelentenek az 
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elektronikus hírközlési szolgáltatások 
felhasználása során, és különös 
jelentőséggel bírnak az idős és a 
fogyatékkal élő felhasználók számára. 

Or. en

Indokolás

Jelenleg a szabályozatlan környezetben tevékenykedő hozzáférés-üzemeltetők túlzottan magas 
árakat kérnek a tudakozószolgálatok hívásáért és egyben meg is akadályozzák, hogy a 
tudakozószolgáltatók saját kiskereskedelmi áraikat alkalmazzák. Ezeket a problémákat kezelni 
kell annak érdekében, hogy a tudakozószolgálatok versenyéből származó hasznokat teljes 
mértékben a végfelhasználók élvezhessék, és lehetővé váljon a tudakozókra vonatkozó 
szabályozott egyetemes kiskereskedelmi szolgáltatások megszüntetése.

Módosítás 182
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Amennyiben a közösségi 
elektronikus hírközlési és 
spektrumpolitika végrehajtására 
vonatkozóan olyan harmonizációs 
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek 
túllépnek a műszaki végrehajtási 
intézkedéseken, a Bizottság jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Jogalkotási javaslat keretében kell foglalkozni azon intézkedésekkel, amelyek új, alapvető 
fontosságú elemekkel egészítik ki a szabályozási keretet. Kizárólag a nem alapvető fontosságú 
elemek vonhatók komitológiai eljárás alá.
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Módosítás 183
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Amennyiben a közösségi 
elektronikus hírközlési és 
spektrumpolitika végrehajtására 
vonatkozóan olyan harmonizációs 
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek 
túllépnek a műszaki végrehajtási 
intézkedéseken, a Bizottság jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás az 1999/468/EK határozat (7a) preambulumbekezdésével és 1. cikkének (2) 
bekezdésével való jogi egységesség biztosítására irányul: jogalkotási javaslat keretében kell 
foglalkozni azon intézkedésekkel, amelyek új, alapvető fontosságú elemekkel egészítik ki a 
szabályozási keretet. Kizárólag a nem alapvető fontosságú elemek vonhatók komitológiai 
eljárás alá.

Módosítás 184
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Amennyiben a közösségi 
elektronikus hírközlési és 
spektrumpolitika végrehajtására 
vonatkozóan olyan harmonizációs 
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek 
túllépnek a műszaki végrehajtási 
intézkedéseken, a Bizottság jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
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Or. en

Indokolás

A módosítás az 1999/468/EK határozat (7a) preambulumbekezdésével és 1. cikkének (2) 
bekezdésével való jogi egységesség biztosítására irányul:  jogalkotási javaslat keretében kell 
foglalkozni azon intézkedésekkel, amelyek új, alapvető fontosságú elemekkel egészítik ki a 
szabályozási keretet. Kizárólag a nem alapvető fontosságú elemek vonhatók komitológiai 
eljárás alá.

Módosítás 185
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Kívánatos, hogy a kijelölésre és a 
kiosztásra vonatkozó döntések körében a 
szolgáltatás- és a technológiasemlegesség 
követelményeinek bevezetése, valamint a 
vállalkozások közötti jogátruházás 
lehetőségének bővülése nyomán 
megnőjön a nagyközönségnek szánt 
elektronikus hírközlési szolgáltatások és 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
nyújtásának szabadsága, és bővüljenek az 
erre rendelkezésre álló eszközök; ez 
egyben a közérdekű célok elérését is segíti. 
Ezért az audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a műsorszolgáltatókra rótt 
egyes közérdekű kötelezettségek egyedi 
spektrumhasználati jogok biztosítása 
nélkül is egyre inkább teljesíthetők. A 
spektrum műsorszolgáltatók részére 
történő kijelölése során kizárólag akkor 
indokolt egyedi kritériumokat felállítani, 
ha ez alapvető fontosságú egy adott, a 
nemzeti jogban kitűzött közérdekű cél 
eléréséhez. A közérdekű célok eléréséhez 
kapcsolódó eljárásoknak mindenkor 
átláthatónak, objektívnek, arányosnak és 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük.

törölve



PE407.629v01-00 100/113 AM\725135HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Lásd a (21) és (22) preambulumbekezdés módosításának indokolását.

Módosítás 186
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Kívánatos, hogy a kijelölésre és a 
kiosztásra vonatkozó döntések körében a 
szolgáltatás- és a technológiasemlegesség 
követelményeinek bevezetése, valamint a 
vállalkozások közötti jogátruházás 
lehetőségének bővülése nyomán 
megnőjön a nagyközönségnek szánt 
elektronikus hírközlési szolgáltatások és 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
nyújtásának szabadsága, és bővüljenek az 
erre rendelkezésre álló eszközök; ez 
egyben a közérdekű célok elérését is segíti. 
Ezért az audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatban a műsorszolgáltatókra rótt 
egyes közérdekű kötelezettségek egyedi 
spektrumhasználati jogok biztosítása 
nélkül is egyre inkább teljesíthetők. A 
spektrum műsorszolgáltatók részére 
történő kijelölése során kizárólag akkor 
indokolt egyedi kritériumokat felállítani, 
ha ez alapvető fontosságú egy adott, a 
nemzeti jogban kitűzött közérdekű cél 
eléréséhez. A közérdekű célok eléréséhez 
kapcsolódó eljárásoknak mindenkor 
átláthatónak, objektívnek, arányosnak és 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük.

törölve

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak korlátozások nélkül kell határozniuk a lényeges kulturális kivételekről.

Módosítás 187
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be, ahol a használati díj fizetésének kötelezettségét konkrét közérdekű 
célkitűzések teljesítésére vonatkozó kötelezettségek váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak 
a szárazföldi műsorszóró frekvenciák esetében, ahol médiapluralisztikus célokat szolgálnak.

Módosítás 188
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr
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Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be, ahol a spektrumhasználati díj fizetésének kötelezettségét közérdekű 
célkitűzések teljesítésére vonatkozó kötelezettségek válthatják fel. Az ilyen rendszerek –
amelyek médiapluralisztikus célokat szolgálnak – általánosak a szárazföldi műsorszóró 
frekvenciák esetében.

Módosítás 189
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be, ahol a használati díj fizetésének kötelezettségét konkrét közérdekű 
célkitűzések teljesítésére vonatkozó kötelezettségek váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak 
a szárazföldi műsorszóró frekvenciák esetében, ahol médiapluralisztikus célokat szolgálnak.

Módosítás 190
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés nehezen alkalmazható, hiszen például a parabolaantenna-tulajdonosokat 
arra kényszerítené, hogy regisztrálják az antennáikat, ami többmillió regisztrálandó tétel 
kellemetlen adminisztrálását jelentené. Ennek végső soron az európai uniós fogyasztók 
(végfelhasználók) látnák kárát.

Módosítás 191
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

This concept could lead to charges being imposed for all satellite transmissions:  downlink 
and uplink. It contradicts principles prevailing in the EU single market of license exemption, 
free reception, and the elimination of obstacles for satellite dishes to receive cross-border 
services.
This concept will be difficult to implement, will force holders of satellite dishes to register 
them and will lead to burdensome administration.
It should be possible for Member States to maintain or introduce a system where the 
obligation to pay usage fees is replaced by an obligation to meet general interest objectives, 
as is commonplace for terrestrial broadcasting frequencies.
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Módosítás 192
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 193
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(50) A spektrumhasználat vonatkozásában 
megállapított díjak megfizetésének 
kötelezettsége alóli bármely teljes vagy 
részleges mentesítésnek objektívnek és 
átláthatónak kell lennie és a nemzeti jog 
által előírt egyéb közérdekű 
kötelezettségek meglétén kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

Guardans 8. módosításának beillesztése. Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn vagy vezessenek be, ahol a használati díj 
fizetésének kötelezettségét közérdekű célkitűzések teljesítésére vonatkozó kötelezettségek 
váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak a szárazföldi frekvenciák esetében, ahol 
médiapluralisztikus célokat szolgálnak.
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Módosítás 194
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(50) A spektrumhasználat vonatkozásában 
megállapított díjak megfizetésének 
kötelezettsége alóli bármely teljes vagy 
részleges mentesítésnek objektívnek és 
átláthatónak kell lennie és a nemzeti jog 
által előírt egyéb közérdekű 
kötelezettségek meglétén kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be, ahol a használati díj fizetésének kötelezettségét konkrét közérdekű 
célkitűzések teljesítésére vonatkozó kötelezettségek váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak 
a szárazföldi műsorszóró frekvenciák esetében, ahol médiapluralisztikus célokat szolgálnak.

Módosítás 195
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A nem forgalomképes egyedi 
használati jogoknak határozott időtartamra 
kell szólniuk, mert korlátozzák a szabad 
rádiófrekvenciához férést. Abban az 
esetben, ha a használati jog az időtartam 
meghosszabbításáról is rendelkezik, 
kívánatos, hogy a tagállam először – a 
piaci fejlemények, a lefedettség alakulása 
és a technológiai változások 
figyelembevételével – nyilvános 
konzultációval egybekötött felülvizsgálatot 
tartson. Mivel a spektrum szűkös 
erőforrás, a vállalkozásoknak biztosított 

(51) A nem forgalomképes egyedi 
használati jogoknak határozott időtartamra 
kell szólniuk, mert korlátozzák a szabad 
rádiófrekvenciához férést. Abban az 
esetben, ha a használati jog az időtartam 
meghosszabbításáról is rendelkezik, 
kívánatos, hogy a tagállam először – a 
piaci fejlemények, a lefedettség alakulása 
és a technológiai változások 
figyelembevételével – nyilvános 
konzultációval egybekötött felülvizsgálatot 
tartson. E felülvizsgálat során a 
tagállamoknak egyensúlyt kell teremteniük 
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egyedi jogokat rendszeresen felül kell 
vizsgálni. E felülvizsgálat során a 
tagállamoknak egyensúlyt kell teremteniük 
a jogtulajdonosok érdekei, a 
spektrumkereskedelem bevezetése 
elősegítésének szükségessége, valamint –
lehetőség szerint – az általános 
felhatalmazásokkal megvalósuló 
rugalmasabb spektrumhasználat között.

a jogtulajdonosok és a fogyasztók (a 
végrehajtott beruházások, a lehetséges 
beruházások és innovációk, valamint az 
üzleti biztonság biztosítása 
szükségességének figyelembevételével) 
érdekei, a spektrumkereskedelem 
bevezetése elősegítésének szükségessége, 
valamint – lehetőség szerint – az általános 
felhatalmazásokkal megvalósuló 
rugalmasabb spektrumhasználat között.

Or. en

Indokolás

A rádióspektrum-használatra vonatkozó fennálló jogok felülvizsgálatának:

- figyelembe kell vennie a hírközlési ipar bizonyos ágazatainak – például a 
műholdüzemeltetők – üzleti modelljeit; és

- ösztönöznie kell az ilyen ágazatokba történő beruházást és az ilyen ágazatokban 
megvalósuló innovációt, ami az európai ipar számára előnyös.

Egy műholdrendszerbe például többévi tervezési és megépítési időt fektetnek be. A pályára 
bocsátás után egy műhold várható élettartama 15–20 év. Az üzleti biztonság, a beruházások 
és az innováció biztosítása érdekében létfontosságú, hogy jogos elvárás áll fenn a fenti 
időszakra vonatkozó engedély megújítására vonatkozóan.

Módosítás 196
Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57a) Az ezen irányelv keretében folytatott 
tevékenységek során a hatékony 
spektrumgazdálkodás és a 
spektrumhasználat Közösségen belüli 
harmonizálása érdekében figyelembe kell 
venni a nemzetközi és regionális 
szervezetek – például a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU) és a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) – rádióspektrum-
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gazdálkodással kapcsolatos munkáját. A 
tagállamok és a Bizottság ezen irányelv 
végrehajtása során elismerik az ITU 
rádiószabályzata alapján a tagállamok 
által kötött nemzetközi megállapodások 
tartalmát.

Or. en

Indokolás

A spektrum- és földkörüli pályahasználatról szóló, a hatékony, racionális és költséghatékony 
hasznosításon alapuló, nemzetközileg kötelező erejű rendeletek létrehozásában az ITU által 
játszott fontos szerepet nem lehet figyelmen kívül hagyni. A hatékony spektrumhasználat 
biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy az üzemeltetők betartsák az ITU szabályzatán 
alapuló dokumentálási és koordinációs eljárásokat, illetve ezekre támaszkodjanak azzal a 
céllal, hogy a hálózat vagy rendszer sikeresen koordinálható és működtethető legyen.

Módosítás 197
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) A Bizottságnak a BERT-tel 
együttműködésben figyelemmel kell 
kísérnie az elektronikus hírközlési 
ágazatban megvalósuló infrastruktúra-
szintű verseny fejleményeit. Az 
ágazatspecifikus előzetes szabályozást a 
Bizottságnak 2014 januárjában felül kell 
vizsgálnia az ilyen szabályozás fokozatos 
megszüntetési folyamatának értékelése, és 
az ilyen szabályozás olyan tagállamokban 
és nemzetinél alacsonyabb szintű 
piacokon való fenntartásának értékelése 
érdekében, ahol az infrastruktúra-szintű 
verseny még nem valósítható meg.

Or. en
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Módosítás 198
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A keretirányelv, a hozzáférési irányelv 
és az engedélyezési irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozattal összhangban indokolt 
elfogadni.

(59) A keretirányelv, a hozzáférési irányelv 
és az engedélyezési irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozattal összhangban indokolt 
elfogadni. Az Európai Bizottság nem 
hozhatja meg végrehajtási intézkedések 
formájában azokat az intézkedéseket, 
amelyek negatív hatást gyakorolhatnak a 
tagállamok által meghatározott kulturális 
vagy médiapolitikai célkitűzésekre.

Or. en

Indokolás

A javasolt garancia létfontosságú az Európai Bizottságra ruházott kiterjesztett végrehajtási 
hatáskörök tekintetében.

Módosítás 199
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A keretirányelv, a hozzáférési irányelv 
és az engedélyezési irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozattal összhangban indokolt 

(59) A keretirányelv, a hozzáférési irányelv 
és az engedélyezési irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozattal összhangban indokolt 
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elfogadni. elfogadni. Az Európai Bizottság nem 
hozhatja meg végrehajtási intézkedések 
formájában azokat az intézkedéseket, 
amelyek negatív hatást gyakorolhatnak a 
tagállamok által meghatározott kulturális 
vagy médiapolitikai célkitűzésekre.

Or. en

Indokolás

Módosítás 200
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számokkal, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; a 
transznacionális piacok 
meghatározásával; a 
szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot 
végrehajtási intézkedések elfogadására 
feljogosító hatáskörrel kell felruházni 
továbbá a hozzáférési irányelv I. és II. 
mellékletének a piaci fejleményekhez és a 
technológiai változásokhoz való 
hozzáigazításával összefüggésben, 
valamint az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások engedélyezésére vonatkozó 
engedélyezési szabályok, eljárások és 

törölve
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feltételek harmonizálása érdekében. A 
felsorolt intézkedések általános hatályúak 
és az irányelvek új, nem alapvető 
fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Amennyiben – a rendkívüli 
sürgősségre tekintettel – az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásra 
vonatkozó rendes határidők nem tarthatók 
be, a Bizottság számára lehetőséget kell 
biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (6) bekezdésében meghatározott 
sürgősségi eljárás alkalmazására.

Or. de

Indokolás

Az iránymutatások ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás révén történő kiadása 
– amit itt a Bizottság javasol – jelentősen korlátozza az Európai Parlament jogait, és el kell 
utasítani.

Módosítás 201
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számokkal, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; a 
transznacionális piacok meghatározásával; 
a szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 

(60) A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a számozással, valamint a 
hálózatok és a szolgáltatások biztonságával 
kapcsolatos kérdések harmonizálásával; a 
transznacionális piacok meghatározásával; 
a szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A felsorolt intézkedések 



AM\725135HU.doc 111/113 PE407.629v01-00

HU

összefüggésben. A Bizottságot 
végrehajtási intézkedések elfogadására 
feljogosító hatáskörrel kell felruházni 
továbbá a hozzáférési irányelv I. és II. 
mellékletének a piaci fejleményekhez és a 
technológiai változásokhoz való 
hozzáigazításával összefüggésben, 
valamint az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások engedélyezésére vonatkozó 
engedélyezési szabályok, eljárások és 
feltételek harmonizálása érdekében. A 
felsorolt intézkedések általános hatályúak 
és az irányelvek új, nem alapvető 
fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Amennyiben – a rendkívüli 
sürgősségre tekintettel – az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásra 
vonatkozó rendes határidők nem tarthatók 
be, a Bizottság számára lehetőséget kell 
biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (6) bekezdésében meghatározott 
sürgősségi eljárás alkalmazására. 

általános hatályúak és az irányelvek új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Tekintettel arra, hogy az 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás rendes határidőn belül 
történő elvégzése bizonyos kivételes 
esetekben akadályozhatja a végrehajtási 
intézkedések kellő időben történő 
elfogadását, az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak gyorsan kell 
cselekednie az említett intézkedések 
időben történő elfogadásának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Jogalkotási javaslat keretében kell foglalkozni azon harmonizációs intézkedésekkel, amelyek 
új, alapvető fontosságú javaslatokkal egészítik ki a szabályozási keretet. Kizárólag a nem 
alapvető fontosságú elemek vonhatók komitológiai eljárás alá.

Módosítás 202
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A Bizottságot végrehajtási (60) A Bizottságot végrehajtási 
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intézkedések elfogadására feljogosító
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számokkal, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; a 
transznacionális piacok meghatározásával; 
a szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot 
végrehajtási intézkedések elfogadására 
feljogosító hatáskörrel kell felruházni 
továbbá a hozzáférési irányelv I. és II. 
mellékletének a piaci fejleményekhez és a 
technológiai változásokhoz való 
hozzáigazításával összefüggésben, 
valamint az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások engedélyezésére vonatkozó 
engedélyezési szabályok, eljárások és 
feltételek harmonizálása érdekében. A 
felsorolt intézkedések általános hatályúak 
és az irányelvek új, nem alapvető 
fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Amennyiben – a rendkívüli 
sürgősségre tekintettel – az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásra 
vonatkozó rendes határidők nem tarthatók 
be, a Bizottság számára lehetőséget kell 
biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (6) bekezdésében meghatározott 
sürgősségi eljárás alkalmazására, 

intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számokkal, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; a 
transznacionális piacok meghatározásával; 
a szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot a 
keretirányelvben és az engedélyezési 
irányelvben a páneurópai szolgáltatások, 
például a globális távközlési 
szolgáltatások szabályozásának 
harmonizálására feljogosító hatáskörrel is 
fel kell ruházni. 

Or. en

Indokolás

A (60) preambulumbekezdés felsorolja a Bizottságra ruházott hatásköröket.  Ezek között 
szerepel a keretszabályozás rendelkezései végrehajtásának harmonizálására vonatkozó 
hatáskör.  E rendelkezéseket első körben a páneurópai szolgáltatók esetében kellene 
harmonizáltan alkalmazni.  A multinacionális társaságok különböző európai országokban és 
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gyakran különböző földrészeken levő irodáit összekötő golbális távközlési szolgálatások 
(GTS) szolgáltatják a legjobb példát a páneurópai szolgáltatásokra, amelyek esetében a 
Bizottságnak harmonizálnia kellene a nemzeti szabályozási rendelkezéseket.
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