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Jelentéstervezet
Catherine Trautmann
(PE398.542v02-00)

az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint 
azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 
2002/20/EK irányelv módosításáról

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))
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Módosítás 203
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/21/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv létrehozza az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az 
elektronikus hírközlő hálózatokra, a 
kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok feladatait, és 
eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak 
a Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

1. Ez az irányelv létrehozza az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra, az elektronikus 
hírközlő hálózatokra, a kapcsolódó 
eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét a fogyatékkal élő 
felhasználók hozzáférésének 
megkönnyítése, valamint az elektronikus 
hírközlésnek a hátrányos helyzetű 
felhasználók általi használatának 
ösztönzése érdekében. Megállapítja a 
nemzeti szabályozó hatóságok feladatait, és 
eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak 
a Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

Or. it

Indokolás

A módosítás célja a végberendezések különböző olyan szempontjainak egyértelművé tétele, 
amelyek biztosíthatják valamennyi hírközlési szolgáltatás hozzáférhetőségét.

Módosítás 204
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/21/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv létrehozza az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az 
elektronikus hírközlő hálózatokra, a 
kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok feladatait, és 
eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak 
a Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

(1) Ez az irányelv létrehozza az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az 
elektronikus hírközlő hálózatokra, a 
kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét, beleértve a 
végberendezések fogyatékkal élő 
személyek számára való hozzáférhetőségét 
is. Megállapítja a nemzeti szabályozó 
hatóságok feladatait, és eljárásokat alakít ki 
a keretszabályozásnak a Közösség 
egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

Or. ro

Indokolás

A végberendezésekhez való hozzáférés alapvető fontosságú, hogy lehetővé váljon a 
fogyatékkal élő személyek számára az információs társadalom nyújtotta szolgáltatások 
előnyeinek kihasználása.

Módosítás 205
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/21/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv létrehozza az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az 
elektronikus hírközlő hálózatokra, a 
kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 

(1) Ez az irányelv létrehozza az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az 
elektronikus hírközlő hálózatokra, a 
kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozás –
beleértve a fogyatékkal élő 
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szabályozó hatóságok feladatait, és 
eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak 
a Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

végfelhasználók – harmonizált keretét. 
Megállapítja a nemzeti szabályozó 
hatóságok feladatait, és eljárásokat alakít ki 
a keretszabályozásnak a Közösség 
egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

Or. en

Módosítás 206
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(1a) A harmonizált szabályozási keretnek 
elő kell mozdítania a fogyasztóvédelmet az 
elektronikus hírközlési ágazatban, 
biztosítva a bármely formában megjelenő 
és bármely eszközzel nyújtott pontos és 
átfogó információkat, a díjak 
átláthatóságával és a szolgáltatás 
minőségével együtt.
El kell továbbá ismernie a 
fogyasztóvédelmi érdekképviseleteknek a 
nyilvánossággal folytatott konzultációban 
betöltött szerepét, valamint biztosítania 
kell, hogy a felelős hatóságok vagy 
személyek rendelkeznek az esetleges 
manipuláció megelőzéséhez szükséges 
forrásokkal, valamint hogy a szükséges 
hatékonysággal lépnek fel az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások területén 
felmerülő bármely csalással szemben.

Or. it



PE407.630v01-00 6/109 AM\725136HU.doc

Külső fordítás

HU

Indokolás

A módosítás célja a fogyasztók védelme szükségességének hangsúlyozása.

Módosítás 207
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – - 2 pont (új)
2002/21/EK irányelv
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-2) A 2. cikk a) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) »elektronikus hírközlő hálózat«: olyan 
átviteli rendszer, esetleg kapcsoló vagy 
útválasztó eszköz, valamint egyéb 
erőforrás vagy inaktív hálózati elem, 
amely lehetővé teszi a vezetéken, 
rádióhullámon, optikai vagy egyéb 
elektromágneses úton történő jelátvitelt, 
beleértve a műholdas hálózatokat, a 
helyhez kötött (vonal- és csomagkapcsolt, 
beleértve az Internetet) és a mobil földi 
hálózatokat, az elektromos 
vezetékrendszereket, annyiban, 
amennyiben azokat jelek továbbítására 
használják, a rádióműsor- és 
televízióműsor-terjesztő hálózatokat, 
valamint a kábeltelevízió-hálózatokat, a 
továbbított információtípusra való tekintet 
nélkül;”

Or. xm

Indokolás

A fogalommeghatározás egyértelművé tétele, mivel az inkább az elektronikus hírközlő 
hálózatokra, semmint a nyilvános hírközlő hálózatokra vonatkozik.
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Módosítás 208
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„b) »transznacionális piac«: a Közösségben 
vagy annak jelentős részében elhelyezkedő, 
több tagállamra kiterjedő piac;” 

„b) »transznacionális piac«: a Közösségben 
vagy annak jelentős részében elhelyezkedő, 
a 15. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
piac;”

Or. es

Indokolás

Meg kell tartani a 15. cikk (4) bekezdésére való hivatkozást, mivel abban a bekezdésben 
határozzák meg a transznacionális piacok fogalmát.

Módosítás 209
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„d) »nyilvános hírközlő hálózat«: teljes 
egészében vagy nagyrészt nyilvánosan 
elérhető, a hálózati végpontok közötti 
adatátvitelt támogató elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtására 
használt, inaktív elemeket is tartalmazó
elektronikus hírközlő hálózat;”

„d) »nyilvános hírközlő hálózat«: teljes 
egészében vagy nagyrészt nyilvánosan 
elérhető, a hálózati végpontok közötti 
adatátvitelt támogató elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtására 
használt elektronikus hírközlő hálózat;”

Or. es
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Indokolás

A következetesség érdekében, mivel ezeket felvették az elektronikus hírközlő hálózat 
fogalommeghatározásába (2. cikk, a) pont).

Módosítás 210
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az 
alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;”

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az 
alépítmények – beleértve az egyéb állami 
vagy magáninfrastruktúra, mint például 
víz, szennyvíz, gáz és villamosenergia-
vezetékek alépítményeit –, a tartóoszlopok, 
az utcai szekrények és az épületek;”

Or. en

Indokolás

Az infrastruktúra előmozdítása érdekében a vezetékekhez való széles körű hozzáférés nem 
korlátozható mesterségesen a távközlési üzemeltetők vezetékeire, hanem annak a 
rendelkezésre álló valamennyi vezetéket magában kell foglalnia. Minél több vezeték áll 
rendelkezésre, a harmadik fél hálózatának terjeszkedése miatt annál jobbak a fenntartható 
verseny esélyei. Az új generációs szolgáltatások nem a jelenlegi rézdrótok mentén fognak 
haladni; teljesen új infrastruktúrát fognak telepíteni, amely tekintetében a szűk 
keresztmetszetet azok a fizikai vezetékek jelentik majd, amelyeken keresztül a kapcsolódást 
telepítik.
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Módosítás 211
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az 
alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;”

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a személyazonosítási, a 
jelenlét- és helymeghatározási képességek, 
a feltételes hozzáférésű rendszerek és az 
elektronikus műsortájékoztatók, valamint a 
fizikai infrastruktúra, ezen belül különösen 
az alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;” 

Or. es

Indokolás

A cél a fogalommeghatározás hatályának oly módon való kiterjesztése, hogy az magában
foglalja a kapcsolódó eszközök további példáit is.

A megfogalmazásnak továbbá összhangban kell lennie az elektronikus hírközlő hálózatokhoz 
és a kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről szóló, 2007. évi irányelv-tervezet 12. cikkének 
i) pontjával is.
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Módosítás 212
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az 
alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;”

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, számlázási és beszedési 
szolgáltatások, valamint 
tudakozószolgálatok nyújtásához 
szükséges előfizetői adatbázisok, a 
feltételes hozzáférésű rendszerek és az 
elektronikus műsortájékoztatók, valamint a 
fizikai infrastruktúra, ezen belül különösen 
az alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;”

Or. en

Indokolás

A számlázási és beszedési szolgáltatások, valamint az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférés alapvető fontosságú lehetőségek, amelyeket a végfelhasználókhoz való hozzáférést 
ellenőrző távközlési üzemeltetőnek nyújtania kell a tudakozószolgáltatók számára annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a versenyképes tudakozószolgálatok nyújtása a
versenyirányelvvel összhangban (5. cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való hozzáféréssel 
kifejezetten az egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelv 25. cikkének (2) bekezdése 
foglalkozik.
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Módosítás 213
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az 
alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;”

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, számlázási és beszedési 
szolgáltatások, valamint 
tudakozószolgálatok nyújtásához 
szükséges előfizetői adatbázisok, a 
feltételes hozzáférésű rendszerek és az 
elektronikus műsortájékoztatók, valamint a 
fizikai infrastruktúra, ezen belül különösen 
az alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;”

Or. en

Indokolás

A számlázási és beszedési szolgáltatások, valamint az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférés alapvető fontosságú lehetőségek, amelyeket a végfelhasználókhoz való hozzáférést 
ellenőrző távközlési üzemeltetőnek nyújtania kell a tudakozószolgáltatók számára annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a versenyképes tudakozószolgálatok nyújtása a 
versenyirányelvvel összhangban (5. cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való hozzáféréssel 
kifejezetten az egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelv 25. cikkének (2) bekezdése 
foglalkozik.
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Módosítás 214
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon,
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az 
alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;”

„e) »kapcsolódó eszközök«: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, számlázási és beszedési 
szolgáltatások, valamint 
tudakozószolgálatok nyújtásához 
szükséges előfizetői adatbázisok, a 
feltételes hozzáférésű rendszerek és az 
elektronikus műsortájékoztatók, valamint a 
fizikai infrastruktúra, ezen belül különösen 
az alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;”

Or. en

Indokolás

A számlázási és beszedési szolgáltatások, valamint az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférés alapvető fontosságú lehetőségek, amelyeket a végfelhasználókhoz való hozzáférést 
ellenőrző távközlési üzemeltetőnek nyújtania kell a tudakozószolgáltatók számára annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a versenyképes tudakozószolgálatok nyújtása a 
versenyirányelvvel összhangban (5. cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való hozzáféréssel 
kifejezetten az egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelv 25. cikkének (2) bekezdése 
foglalkozik.
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Módosítás 215
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint
amely egyébként akadályoz vagy 
többször ismételten megszakít valamely, 
az alkalmazandó közösségi vagy nemzeti 
jogi rendelkezéseknek megfelelően 
működő rádiótávközlési szolgáltatást, 
illetőleg ilyen szolgáltatásban súlyos 
minőségromlást okoz.”

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, amely 
technikailag akadályozza a frekvenciák 
közös használatát vagy amely egyébként 
akadályozhat vagy többször ismételten 
megszakíthat valamely, az alkalmazandó 
nemzetközi, közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okozhat.”

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nem csak akkor kell korlátozásokat előírniuk, amikor ilyen zavarást 
észleltek, hanem akkor is, amikor valószínű, hogy káros zavarás fog bekövetkezni. Az 
egyirányú és a kétirányú (fogadás és továbbítás) szolgáltatások közötti zavarproblémák 
komolyságának fényében alapvető fontosságú védelmet biztosítani a káros zavarással 
szemben a nemzetközileg megállapított frekvenciatervekkel és különösen az ITU genfi tervével 
(GE-O6) összhangban. A nemzeti jogi rendszerekben teret kell biztosítani a spektrum közös 
használatának biztosítására.

Módosítás 216
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.”

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályozhat vagy többször 
ismételten megszakíthat valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okozhat.” 

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nem csak akkor kell korlátozásokat előírniuk, amikor ilyen zavarást 
észleltek, hanem akkor is, amikor valószínű, hogy káros zavarás fog bekövetkezni. A 
fogalommeghatározást ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás 217
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.”

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely elektronikus 
hírközlési szolgáltatás működését, mint 
például valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
elektronikus hírközlési szolgáltatást, 
illetőleg ilyen szolgáltatásban súlyos 
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minőségromlást okoz.”

Or. en

Indokolás

A mobilhálózat-üzemeltetők az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv értelmében kötelesek 
kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtani. A káros zavarások éppúgy veszélyeztetik a 
mobilhálózat-üzemeltetői szolgáltatásokat, mint bármely más elektronikus hírközlési 
szolgáltatást. Így a káros zavarás megfelelő fogalmának ki kell terjednie valamennyi 
szolgáltatásra, nem csak a különösen fontosnak ítélt egyedi szolgáltatásokra.

Módosítás 218
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.”

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi rendelkezéseknek, 
nemzetközi frekvenciaterveknek vagy 
nemzeti jogi rendelkezéseknek 
megfelelően működő rádiótávközlési 
szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban 
súlyos minőségromlást okoz.”. 

Or. de

Indokolás

Pontosítás: a nemzetközi spektrumfelhasználási terveket szintén megfelelőként kell figyelembe 
venni.
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Módosítás 219
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.”

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó nemzetközi és közösségi 
vagy nemzeti jogi rendelkezéseknek 
megfelelően működő rádiótávközlési 
szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban 
súlyos minőségromlást okoz.”.

Or. es

Indokolás

A fogalommeghatározásban a nemzeti és a közösségi mellett a nemzetközi rendelkezéseket is
figyelembe kell venni.

Módosítás 220
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
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alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.”.

alkalmazandó nemzetközi, közösségi vagy 
nemzeti jogi rendelkezéseknek 
megfelelően működő rádiótávközlési 
szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban 
súlyos minőségromlást okoz.”.

Or. en

Módosítás 221
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.”.

„s) »káros zavarás«: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó nemzetközi, közösségi vagy 
nemzeti jogi rendelkezéseknek 
megfelelően működő rádiótávközlési 
szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban 
súlyos minőségromlást okoz.”.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nem csak akkor kell korlátozásokat előírniuk, amikor az az észlelt zavarás 
elkerüléséhez szükséges, hanem akkor is, amikor valószínű, hogy káros zavarás fog 
bekövetkezni.

Alapvető fontosságú az ITU szabályainak és szabályzatainak figyelembe vétele. Néhány 
szolgáltatást – mint például a műholdas szolgáltatásokat – nem uniós ITU nemzeti 
közigazgatási hatóságok is engedélyezhetnek, még akkor is, ha az általuk nyújtott 
szolgáltatásokat az EU-n belül használják.
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Módosítás 222
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e a pont (új)
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„sa) »nyilvánosan elérhető«: a 
kereskedelmi feltételek elfogadása mellett 
a nagyközönség számára rendelkezésre 
álló.”

Or. en

Indokolás

A módosítás egy, az irányelvekben széles körűen használt, de a nemzeti jogban 
következetlenül értelmezett és ezáltal a különböző országokban a távközlési szolgáltatókkal 
kapcsolatos jogok, kötelezettségek és adminisztratív terhek jelentős eltéréseihez vezető 
kifejezés egyértelművé tételére törekszik.

Módosítás 223
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e a pont (új)
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„sa) »nyilvánosan elérhető«: a 
kereskedelmi feltételek elfogadása mellett 
a nagyközönség számára rendelkezésre 
álló.”

Or. en
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Indokolás

A módosítás egy, az irányelvekben széles körűen használt, de a nemzeti jogban 
következetlenül értelmezett és ezáltal a különböző országokban a távközlési szolgáltatókkal 
kapcsolatos jogok, kötelezettségek és adminisztratív terhek jelentős eltéréseihez vezető 
kifejezés egyértelművé tételére törekszik.

Módosítás 224
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2002/21/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok függetlenül, 
pártatlanul és átlátható módon gyakorolják 
hatáskörüket. A nemzeti szabályozó 
hatóságok a közösségi jogi aktust 
végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében 
rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével 
kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek 
vagy fogadhatnak el utasításokat. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
határozatainak felfüggesztésére és 
felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint 
létrehozott fellebbezési testületek, illetve a 
nemzeti bíróságok rendelkeznek 
hatáskörrel.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok függetlenül, 
pártatlanul és átlátható módon gyakorolják 
hatáskörüket. Az előzetes piaci 
szabályozásért felelős nemzeti szabályozó 
hatóságok a közösségi jogi aktust 
végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében 
rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével 
kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek 
vagy fogadhatnak el utasításokat. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
határozatainak felfüggesztésére és 
felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint 
létrehozott fellebbezési testületek, illetve a 
nemzeti bíróságok rendelkeznek 
hatáskörrel. 

Or. es

Indokolás

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración, etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
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apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Módosítás 225
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2002/21/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok 
függetlenül, pártatlanul és átlátható 
módon gyakorolják hatáskörüket. A 
nemzeti szabályozó hatóságok a 
közösségi jogi aktust végrehajtó nemzeti 
jogszabály értelmében rájuk ruházott 
feladatok napi teljesítésével kapcsolatban 
más szervtől nem kérhetnek vagy 
fogadhatnak el utasításokat. A nemzeti 
szabályozó hatóságok határozatainak 
felfüggesztésére és felülbírálására 
kizárólag a 4. cikk szerint létrehozott 
fellebbezési testületek, illetve a nemzeti 
bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok függetlenül, 
pártatlanul és átlátható módon, valamint 
megfelelő időben gyakorolják 
hatáskörüket. A nemzeti szabályozó 
hatóságok a közösségi jogi aktust 
végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében 
rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével 
kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek 
vagy fogadhatnak el utasításokat. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
határozatainak felfüggesztésére és 
felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint 
létrehozott fellebbezési testületek, illetve a 
nemzeti bíróságok rendelkeznek 
hatáskörrel.

Or. en

Indokolás

A piacon hátráltathatja a versenyt és az innovációt, ha a nemzeti szabályozó hatóságok nem 
cselekszenek időben, például a piac felülvizsgálataival kapcsolatban.
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Módosítás 226
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2002/21/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság vezetője, illetve annak 
helyettese kizárólag akkor legyen 
elbocsátható, ha már nem felel meg a 
feladatainak teljesítésére a nemzeti jogban 
előzetesen megállapított feltételeknek, 
vagy ha súlyos kötelességszegést követett
el. A nemzeti szabályozó hatóság 
vezetőjének elbocsátásáról szóló 
határozatnak indokolást is tartalmaznia 
kell, és a határozatot az elbocsátás 
időpontjában nyilvánosságra kell hozni.

A nemzeti szabályozó hatóság irányító 
testületei tagjainak megbízatása ötéves, 
megújítható időszakokra szól. A 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság irányító testületeinek 
tagjai kizárólag akkor legyenek
elbocsáthatóak, ha már nem felelnek meg 
a feladataik teljesítésére a nemzeti jogban 
előzetesen megállapított feltételeknek, 
vagy ha súlyos kötelességszegést követtek
el. A nemzeti szabályozó hatóság irányító 
testületei valamely tagjának elbocsátásáról 
szóló határozatnak indokolást is 
tartalmaznia kell, és a határozatot az 
elbocsátás időpontjában nyilvánosságra 
kell hozni.

Or. ro

Indokolás

E rendelkezésekre szükség van a szabályozó hatóság stabilitásának és függetlenségének 
biztosításához.

Módosítás 227
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2002/21/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés – második albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság vezetője, illetve annak 
helyettese kizárólag akkor legyen 
elbocsátható, ha már nem felel meg a 
feladatainak teljesítésére a nemzeti jogban 
előzetesen megállapított feltételeknek, 
vagy ha súlyos kötelességszegést követett 
el. A nemzeti szabályozó hatóság 
vezetőjének elbocsátásáról szóló 
határozatnak indokolást is tartalmaznia 
kell, és a határozatot az elbocsátás 
időpontjában nyilvánosságra kell hozni.

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság fent említett vezetője, 
illetve annak helyettese kizárólag akkor 
legyen elbocsátható, ha már nem felel meg 
a feladatainak teljesítésére a nemzeti 
jogban előzetesen megállapított 
feltételeknek, vagy ha súlyos 
kötelességszegést követett el. A nemzeti 
szabályozó hatóság vezetőjének 
elbocsátásáról szóló határozatnak 
indokolást is tartalmaznia kell, és a 
határozatot az elbocsátás időpontjában 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. es

Indokolás

De acuerdo con la definición de Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR) prevista 
en esta Directiva, las ANR pueden ser no sólo las que tienen competencias en materia de 
regulacion ex-ante del mercado de comunicaciones electrónicas sino tambien todas aquéllas 
a las que se les haya encomendado competencias en materia de consumidores, protección de 
datos, espectro y numeración ,etc., que pueden corresponder a otras autoridades o a la 
Administración Central de Estado. Por ello, las nuevas exigencias contempladas en el 
apartado 3, deben circuncribirse exclusivamente a las ANR que tengan competencias en 
materia de regulación ex-ante de los mercados de comunicaciones electrónicas.

Módosítás 228
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés – harmadik a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 3. cikk (3) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
saját részre csak akkor kérhetnek 
információt és dokumentációt a hírközlő 
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szolgáltatóktól és/vagy hírközlési 
hálózatok üzemeltetőitől, ha az a 
tagállamok által rájuk ruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges.”

Or. de

Indokolás

Teljes mértékben üdvözölni kell a független és pártatlan nemzeti szabályozó hatóságok 
létrehozását – amelyek összes tevékenységüket az átláthatóság elvével összhangban végzik –, 
valamint a fellebbezési jog kiterjesztését is. Ezzel kapcsolatban a dokumentációk és 
információk nyújtására irányuló kötelezettségeket ésszerű határok között kell tartani, ha 
másért nem, akkor annak megelőzése érdekében, hogy az ilyen anyagok nyújtása és 
előkészítése a nemzeti szabályozó hatóságok új, jelentős forrásokat felemésztő feladatává 
váljon.

Módosítás 229
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
BERT-nek a nagyobb mértékű 
szabályozási koordináció és koherencia 
előmozdítására irányuló céljait az illetékes
nemzeti szabályozó hatóságok aktívan 
támogatják.
A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendelkeznek a 
megfelelő pénzügyi és humán erőforrással 
a rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez és 
ahhoz, hogy lehetővé váljon számukra a 
BERT-ben való aktív részvétel és az ahhoz 
való hozzájárulás. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak önálló éves költségvetéssel 
kell rendelkezniük és a költségvetéseket 
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nyilvánosságra kell hozni.”

Or. en

Indokolás

A szöveg (3a) bekezdéssel való kiegészítése biztosítja, hogy a tagállamok biztosítják a 
valamennyi nemzeti szabályozó hatóságot tömörítő Európai Szabályozók Távközlési 
Testületének (BERT) létrehozását. A BERT-et a nemzeti szabályozó hatóságok szövetségeként 
hoznák létre, amely nem rendelkezne önálló jogi személyiséggel, azaz ez a testület különösen 
nem volna része sem a közvetlen, sem a közvetett közösségi igazgatásnak. Ez elkerüli a 
Meroni-esetjoggal való valamennyi összeütközést.

Módosítás 230
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 b pont (új)
2002/21/EK irányelv
3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok hazai 
piacaikra vonatkozó, saját határozataik 
elfogadásakor a legteljesebben figyelembe 
veszik a BERT által kiadott közös 
állásfoglalásokat.”

Or. en

Módosítás 231
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 c pont (új)
2002/21/EK irányelv
3 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„3a. cikk
A tagállamok az [../../EK] rendeletben1

meghatározott módozatokkal összhangban 
közösen létrehozzák a nemzeti szabályozó 
hatóságok hálózatát.
1 Az európai elektronikus hírközlési piac 
vonatkozásában a nemzeti szabályozó 
hatóságok hálózatának létrehozásáról 
szóló rendelet.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Elektronikus Hírközlési Piaci Hatóságot a nemzeti szabályozó hatóságok 
hálózatával kell felváltani. Az Európai Elektronikus Hírközlési Piaci Hatóság óriási 
bürokráciát teremt, ellentétes a szubszidiaritás elvével, ellentmond az előzetes szabályozás
versenyjoggal való felváltására irányuló hosszú távú célkitűzésnek és ráadásul nélkülözi a 
függetlenséget.

Módosítás 232
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy nemzeti szinten létezzenek olyan 
hatékony mechanizmusok, amelyek 
keretében a nemzeti szabályozó hatóság 
határozata által érintett minden 
felhasználó, illetve elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vagy elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozás a határozat ellen a felektől 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy nemzeti szinten létezzenek olyan 
hatékony mechanizmusok, amelyek 
keretében a nemzeti szabályozó hatóság 
határozata által érintett minden felhasználó, 
illetve elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató vagy elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a 
határozat ellen a felektől független 
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független jogorvoslati szervnél 
jogorvoslattal élhet. E szervnek, amely 
lehet bíróság, rendelkeznie kell a feladatai 
elvégzését lehetővé tevő megfelelő 
szakértelemmel. A tagállamok 
gondoskodnak az ügyek érdemi 
elbírálásáról, továbbá arról, hogy 
hatékony jogorvoslati mechanizmus 
álljon rendelkezésre.

jogorvoslati szervnél jogorvoslattal élhet. E 
szervnek, amely lehet bíróság, 
rendelkeznie kell a feladatai elvégzését 
lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A 
tagállamok gondoskodnak az ügyek érdemi 
elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony 
jogorvoslati mechanizmus álljon 
rendelkezésre. A tagállamok korlátozzák 
az ilyen jogorvoslati lépések mérlegelésére 
megengedett időt.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a jogorvoslati eljárások több évig is eltarthatnak, amikorra már túl késő van az 
eredeti probléma kezeléséhez.

Módosítás 233
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve akkor, ha ideiglenes 
intézkedéseket hoznak. Ideiglenes 
intézkedések akkor hozhatók, ha a 
határozat hatályának felfüggesztésére az 
intézkedést kérő félnek okozott súlyos, 
helyrehozhatatlan kár megelőzése és az 
érdekek kiegyenlítése érdekében van 
sürgősen szükség.

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve akkor, ha ideiglenes 
intézkedéseket hoznak. Ideiglenes 
intézkedések – a vonatkozó nemzeti 
jogszabályokkal összhangban – akkor 
hozhatók, ha a határozat hatályának 
felfüggesztésére az intézkedést kérő félnek 
okozott súlyos, helyrehozhatatlan kár 
megelőzése és az érdekek kiegyenlítése 
érdekében van sürgősen szükség.

Or. es
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Indokolás

Figyelembe kell venni a tagállamokban meglévő különféle eljárási jogokat.

Módosítás 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve akkor, ha ideiglenes 
intézkedéseket hoznak. Ideiglenes 
intézkedések akkor hozhatók, ha a 
határozat hatályának felfüggesztésére az 
intézkedést kérő félnek okozott súlyos, 
helyrehozhatatlan kár megelőzése és az 
érdekek kiegyenlítése érdekében van 
sürgősen szükség.

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve akkor, ha ideiglenes 
intézkedéseket hoznak. Ideiglenes 
intézkedések csak akkor hozhatók, ha a 
határozat hatályának felfüggesztésére az 
intézkedést kérő félnek okozott súlyos, 
helyrehozhatatlan kár megelőzése és az 
érdekek kiegyenlítése érdekében van 
sürgősen szükség.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ideiglenes intézkedések más okokból nem hozhatók.

Módosítás 235
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa. a szöveg a következő bekezdéssel 
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egészül ki:
„(2a) A jogorvoslati szervek jogosultak 
kikérni a BERT véleményét, mielőtt egy 
jogorvoslati eljárás során döntést 
hoznának.”

Or. en

Indokolás

A jogorvoslati szerveknek arra is jogosultaknak kell lenniük, hogy a BERT-tel konzultáljanak, 
amennyiben az ügy belső piaci hatással bír. Ez a mechanizmus megkönnyítené a keret 
alkalmazásának fokozatos harmonizációját és javítaná az elektronikus hírközlési piac 
konzisztenciáját.

Módosítás 236
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adatokat gyűjtenek a 
fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési 
kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás 
időtartamáról, az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghozott, ideiglenes 
intézkedéseket elrendelő határozatok 
számáról, valamint e határozatok 
indokolásáról. A tagállamok ezeket az 
adatokat évente a Bizottság és az Európai 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) rendelkezésére 
bocsátják.

(3) A tagállamok adatokat gyűjtenek , a 
fellebbezési kérelmek számáról, a 
fellebbezési eljárás időtartamáról, az
ideiglenes intézkedéseket elrendelő 
határozatok számáról. A tagállamok ezeket 
az adatokat – indokolással ellátott 
kérelemre – évente a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják.

Or. es

Indokolás

A megnövekedett bürokrácia és a felesleges költségek elkerülése érdekében.
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Módosítás 237
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adatokat gyűjtenek a 
fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési 
kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás 
időtartamáról, az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghozott, ideiglenes 
intézkedéseket elrendelő határozatok 
számáról, valamint e határozatok 
indokolásáról. A tagállamok ezeket az 
adatokat évente a Bizottság és az Európai 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) rendelkezésére 
bocsátják.

(3) A tagállamok adatokat gyűjtenek a 
fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési 
kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás 
időtartamáról, az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghozott, ideiglenes 
intézkedéseket elrendelő határozatok 
számáról, valamint e határozatok 
indokolásáról. A tagállamok ezeket az 
adatokat évente a BERT rendelkezésére 
bocsátják.

Or. de

Indokolás

Teljes mértékben üdvözölni kell a független és pártatlan nemzeti szabályozó hatóságok 
létrehozását – amelyek összes tevékenységüket az átláthatóság elvével összhangban végzik –, 
valamint a fellebbezési jog kiterjesztését is. Ezzel kapcsolatban a dokumentációk és 
információk nyújtására irányuló kötelezettségeket ésszerű határok között kell tartani, ha 
másért nem, akkor annak megelőzése érdekében, hogy az ilyen anyagok nyújtása és 
előkészítése a nemzeti szabályozó hatóságok új, jelentős forrásokat felemésztő feladatává 
váljon.

Módosítás 238
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok adatokat gyűjtenek a 
fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési 
kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás 
időtartamáról, az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghozott, ideiglenes 
intézkedéseket elrendelő határozatok 
számáról, valamint e határozatok 
indokolásáról. A tagállamok ezeket az 
adatokat évente a Bizottság és az Európai 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) rendelkezésére 
bocsátják.

(3) A tagállamok adatokat gyűjtenek a 
fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési 
kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás 
időtartamáról, az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghozott, ideiglenes 
intézkedéseket elrendelő határozatok 
számáról, valamint e határozatok 
indokolásáról. A tagállamok ezeket az 
adatokat évente a Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok hálózata
rendelkezésére bocsátják.

Or. en

Indokolás

Az Európai Elektronikus Hírközlési Piaci Hatóságot a nemzeti szabályozó hatóságok 
hálózatával kell felváltani. Az Európai Elektronikus Hírközlési Piaci Hatóság óriási 
bürokráciát teremt, ellentétes a szubszidiaritás elvével, ellentmond az előzetes szabályozás 
versenyjoggal való felváltására irányuló hosszú távú célkitűzésnek és ráadásul nélkülözi a 
függetlenséget.

Módosítás 239
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2002/21/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és
a különös irányelvek rendelkezéseinek, 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és 
a különös irányelvek rendelkezéseinek, 
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illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kötelesek továbbá adatokat 
szolgáltatni azokról a jövőbeni hálózat- és 
szolgáltatásfejlesztésekről, amelyek 
hatással lehetnek a versenytársaknak 
nyújtott nagykereskedelmi 
szolgáltatásokra. Ezek a vállalkozások 
kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a 
nemzeti szabályozó hatóság által előírt 
határidőn belül és részletességgel 
szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság 
által kért adatszolgáltatásnak az említett 
feladat elvégzésével arányosnak kell 
lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni.

illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kötelesek továbbá adatokat 
szolgáltatni azokról a jövőbeni hálózat- és 
szolgáltatásfejlesztésekről, amelyek 
hatással lehetnek a versenytársaknak 
nyújtott nagykereskedelmi 
szolgáltatásokra. A nemzeti szabályozó 
hatóság által kért adatszolgáltatásnak az 
említett feladat elvégzésével arányosnak 
kell lennie. A nemzeti szabályozó hatóság 
az adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni és tiszteletben tartani a
vállalkozási titoktartással kapcsolatos 
közösségi és nemzeti jogszabályokat.

Or. en

Indokolás

A jövőbeni hálózat- és szolgáltatásfejlesztésekre vonatkozó információk bejelentése növeli a 
bizonytalanságot és a fejlesztési kockázatokat. Ezért biztosítani kell, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok tájékoztatási követelményei összhangban legyenek a vállalkozási 
titoktartással kapcsolatos közösségi és nemzeti jogszabályokkal.

Módosítás 240
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2002/21/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és 
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a különös irányelvek rendelkezéseinek, 
illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kötelesek továbbá adatokat 
szolgáltatni azokról a jövőbeni hálózat- és 
szolgáltatásfejlesztésekről, amelyek 
hatással lehetnek a versenytársaknak 
nyújtott nagykereskedelmi 
szolgáltatásokra. Ezek a vállalkozások 
kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a 
nemzeti szabályozó hatóság által előírt 
határidőn belül és részletességgel 
szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság 
által kért adatszolgáltatásnak az említett 
feladat elvégzésével arányosnak kell 
lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni.

a különös irányelvek rendelkezéseinek, 
illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kérésre az adatokat kötelesek 
gyorsan, a nemzeti szabályozó hatóság 
által előírt határidőn belül és 
részletességgel szolgáltatni. A nemzeti 
szabályozó hatóság által kért 
adatszolgáltatásnak az említett feladat 
elvégzésével arányosnak kell lennie. A 
nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni.

Or. en

Indokolás

A jövőbeni hálózat- és szolgáltatásfejlesztésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban 
javasolt kiegészítés problémás lenne, mert az ilyen jellegű információk minden bizonnyal 
belső információkat tartalmaznának. Az ilyen követelményekkel kapcsolatos határt igen 
magasan kell megszabni. Ebben az esetben nem egyértelmű, hogy mi volna a célja és milyen 
hozzáadott értékkel bírna az, ha az üzemeltetőket arra köteleznék, hogy ilyen információkat
nyújtsanak be a hatóságokhoz.

Módosítás 241
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2002/21/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
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adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és 
a különös irányelvek rendelkezéseinek, 
illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kötelesek továbbá adatokat 
szolgáltatni azokról a jövőbeni hálózat- és 
szolgáltatásfejlesztésekről, amelyek
hatással lehetnek a versenytársaknak 
nyújtott nagykereskedelmi 
szolgáltatásokra. Ezek a vállalkozások 
kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a 
nemzeti szabályozó hatóság által előírt 
határidőn belül és részletességgel 
szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság 
által kért adatszolgáltatásnak az említett 
feladat elvégzésével arányosnak kell 
lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni.

adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és 
a különös irányelvek rendelkezéseinek, 
illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások továbbá adatokat 
szolgáltathatnak a jövőbeni hálózat- és 
szolgáltatásfejlesztésekről, amennyiben 
ezek már egy előzetes megvalósítási 
szakaszba léptek és valószínűnek tűnik, 
hogy hatással lehetnek a versenytársaknak 
nyújtott nagykereskedelmi 
szolgáltatásokra. Ezek a vállalkozások 
kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a 
nemzeti szabályozó hatóság által előírt 
határidőn belül és részletességgel 
szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság 
által kért adatszolgáltatásnak az említett 
feladat elvégzésével arányosnak kell 
lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni.

Or. de

Indokolás

Úgy tűnik, hogy az érintett vállalkozásokhoz látnoki képességeket rendel az a követelmény, 
hogy információkat nyújtsanak a jövőbeli fejlesztésekről; hiányzik továbbá belőle a pontosság 
is, azt a kérdést feszegetve, hogy milyen konkrétnak kell egy fejlesztésnek lennie, mielőtt azt be 
kell jelenteni. A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen információk kikérésére irányuló 
hatáskörei arányosságának, valamint a vállalkozások jogbiztonságának érdekében, ez esetben
korlátozó jellegű egyértelműsítésre van szükség.

Módosítás 242
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
6 cikk – első albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban 
olyan intézkedéseket kívánnak tenni, 
amelyek jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, illetőleg amennyiben a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban 
korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a 
hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt 
feleknek az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn 
belül történő megtételére. 

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban 
olyan intézkedéseket kívánnak tenni, 
amelyek jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, illetőleg amennyiben a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban 
korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a 
hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt 
feleknek az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn 
belül történő megtételére, amely idő nem 
lehet 4 hétnél rövidebb.

Or. en

Módosítás 243
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
6 cikk – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban 
olyan intézkedéseket kívánnak tenni, 
amelyek jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, illetőleg amennyiben a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban 

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban 
olyan intézkedéseket kívánnak tenni, 
amelyek jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, illetőleg amennyiben a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban 
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korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a 
hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt 
feleknek az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn 
belül történő megtételére.

korlátozásokat kívánnak előírni és 
amennyiben jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, ezek a hatóságok 
lehetőséget adjanak az érdekelt feleknek az 
intézkedéstervezettel kapcsolatos 
észrevételeik ésszerű időn belül történő 
megtételére, amely idő nem lehet hat 
hétnél rövidebb.

Or. es

Módosítás 244
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
6 cikk – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban 
olyan intézkedéseket kívánnak tenni, 
amelyek jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, illetőleg amennyiben a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban 
korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a 
hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt 
feleknek az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn 
belül történő megtételére.

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban 
olyan intézkedéseket kívánnak tenni, 
amelyek jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, illetőleg amennyiben a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban 
korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a 
hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt 
feleknek az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn 
belül történő megtételére, amely idő nem 
lehet 8 hétnél rövidebb.

Or. en

Indokolás

A „Jobb szabályozásra irányuló cselekvési terv”-ben (COM(2002) 704 végleges) és a „A 
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konzultáció és a párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az érdekelt felek Európai Bizottság 
által történő megkérdezésének általános elvei és minimális követelményei”-ben (21.o.) a 
Bizottság mondta ki a 8 hetes határidőt.

Módosítás 245
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést a fogyatékkal élő 
személyek számára is. A Bizottság évente 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások, valamint a különleges 
információs társadalmi szolgáltatások 
fogyatékkal élő személyek számára való
hozzáférhetőségének mértékéről.

Or. ro

Indokolás

A társadalomba való beilleszkedéshez elengedhetetlen az információs társadalmi 
szolgáltatások hozzáférhetősége a fogyatékkal élő személyek számára.

Módosítás 246
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok, (2) A nemzeti szabályozó hatóságok, 
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azáltal, hogy a Bizottsággal és a 
Hatósággal átlátható együttműködést 
folytatnak annak érdekében, hogy ezen 
irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek következetes alkalmazása 
minden tagállamban biztosított legyen, 
hozzájárulnak a belső piac fejlődéséhez. E 
célból különösen együttműködnek a 
Bizottsággal és a Hatósággal a piacon 
felmerülő különböző típusú helyzetek 
kezelésére legalkalmasabb eszközök és 
korrekciós intézkedések típusának 
meghatározásában.

azáltal, hogy a BERT-en belül egymással, 
valamint a Bizottsággal átlátható 
együttműködést folytatnak annak 
érdekében, hogy ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek következetes 
alkalmazása minden tagállamban 
biztosított legyen, hozzájárulnak a belső 
piac fejlődéséhez. E célból a nemzeti 
szabályozó hatóságok közös álláspontokat 
fogadnak el az érintett piacokon a 
versennyel kapcsolatos problémák 
kezelésére legmegfelelőbb eszközök és 
korrekciós intézkedések típusairól.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítások a BERT szerepét írják elő a 7. cikkben.

Módosítás 247
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok, 
azáltal, hogy a Bizottsággal és a 
Hatósággal átlátható együttműködést 
folytatnak annak érdekében, hogy ezen 
irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek következetes alkalmazása 
minden tagállamban biztosított legyen, 
hozzájárulnak a belső piac fejlődéséhez. E 
célból különösen együttműködnek a 
Bizottsággal és a Hatósággal a piacon 
felmerülő különböző típusú helyzetek 
kezelésére legalkalmasabb eszközök és 
korrekciós intézkedések típusának 
meghatározásában.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok, 
azáltal, hogy a Bizottsággal és a BERT-tel
átlátható együttműködést folytatnak a 8. 
cikkben megállapított célkitűzések elérése 
és annak érdekében, hogy ezen irányelv és 
a különös irányelvek rendelkezéseinek 
következetes alkalmazása minden 
tagállamban biztosított legyen, 
hozzájárulnak a belső piac fejlődéséhez. E 
célból különösen együttműködnek a 
Bizottsággal és a BERT-tel a piacon 
felmerülő különböző típusú helyzetek 
kezelésére legalkalmasabb eszközök és 
korrekciós intézkedések típusának 
meghatározásában.
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Or. es

Indokolás

Hivatkozni kell az irányelv általános célkitűzései elérésének szükségességére is.

Módosítás 248
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok, 
azáltal, hogy a Bizottsággal és a 
Hatósággal átlátható együttműködést 
folytatnak annak érdekében, hogy ezen 
irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek következetes alkalmazása 
minden tagállamban biztosított legyen, 
hozzájárulnak a belső piac fejlődéséhez. E 
célból különösen együttműködnek a 
Bizottsággal és a Hatósággal a piacon 
felmerülő különböző típusú helyzetek 
kezelésére legalkalmasabb eszközök és 
korrekciós intézkedések típusának 
meghatározásában.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok, 
azáltal, hogy a Bizottsággal és a BERT 
keretében egymással átlátható 
együttműködést folytatnak annak 
érdekében, hogy ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek következetes 
alkalmazása minden tagállamban 
biztosított legyen, hozzájárulnak a belső 
piac fejlődéséhez. E célból 
együttműködnek a BERT keretében a 
piacon felmerülő különböző típusú 
helyzetek kezelésére legalkalmasabb 
eszközök és korrekciós intézkedések 
típusának meghatározásában.

Or. de

Módosítás 249
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy, a nagykereskedelmi piac 
szabályozására irányuló intézkedés 
meghozatala előtt a nemzeti szabályozó 
hatóságok felmérik a kiskereskedelmi 
szinten meglévő piaci torzulásokat. 
Különösen bármely olyan intézkedésnek, 
amely egy nagykereskedelmi piaci 
szereplőre vonatkozó kötelezettséget ró ki, 
módosít vagy von vissza, a lehető 
legteljesebben figyelembe kell vennie az 
egyes szereplők kiskereskedelmi szinten 
meglévő piaci erejét.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak egy szabályozási intézkedés előírásáról hozott döntésük 
során a lehető legteljesebben figyelembe kell venniük a kiskereskedelmi szinten megvalósuló 
versenyt. Ezért az irányelveknek egyértelműen meg kell határozniuk, hogy a nagykereskedelmi 
piac szabályozása a kiskereskedelmi szinten meglévő, felmért piaci torzulások alapos 
elemzésének eredménye.

Módosítás 250
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a 7a. cikk szerint elfogadott 
végrehajtási rendelkezések másként nem 
rendelkeznek, a 6. cikkben előírt 
konzultációt követően, amennyiben 
valamely nemzeti szabályozó hatóság 
olyan intézkedést kíván tenni, amely:

(3) Ha a 7a. cikk szerint elfogadott 
végrehajtási rendelkezések másként nem 
rendelkeznek, a 6. cikkben előírt 
konzultációt követően, vagy azok 
befejezése előtt, ha a nemzeti szabályozó 
hatóság kivételes okok miatt így határoz, 
amennyiben valamely nemzeti szabályozó 
hatóság olyan intézkedést kíván tenni, 
amely:



PE407.630v01-00 40/109 AM\725136HU.doc

Külső fordítás

HU

Or. es

Indokolás

A nagyobb mértékű rugalmasság biztosítása érdekében, ami azt jelentené, hogy kivételes 
esetekben a Bizottságot értesíteni lehetne a nemzeti konzultációs folyamat befejeződése előtt.

Módosítás 251
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a 7a. cikk szerint elfogadott 
végrehajtási rendelkezések másként nem 
rendelkeznek, a 6. cikkben előírt 
konzultációt követően, amennyiben 
valamely nemzeti szabályozó hatóság 
olyan intézkedést kíván tenni, amely:

(3) A 6. cikkben előírt konzultáción 
túlmenően, amennyiben valamely nemzeti 
szabályozó hatóság olyan intézkedést kíván 
tenni, amely:

Or. en

Módosítás 252
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a 7a. cikk szerint elfogadott 
végrehajtási rendelkezések másként nem 
rendelkeznek, a 6. cikkben előírt 
konzultációt követően, amennyiben 
valamely nemzeti szabályozó hatóság 
olyan intézkedést kíván tenni, amely:

(3) A 6. cikkben előírt konzultációt 
követően, amennyiben valamely nemzeti 
szabályozó hatóság olyan intézkedést kíván 
tenni, amely:
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Or. en

Módosítás 253
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 3 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a hatóság az 5. cikk (3) bekezdésével 
összhangban az intézkedéstervezetet az azt 
megalapozó indokolással együtt a 
Bizottság, a Hatóság és a többi tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságai 
rendelkezésére bocsátja, és tájékoztatja a 
Bizottságot és a többi nemzeti szabályozó 
hatóságot. A nemzeti szabályozó hatóságok 
és a Bizottság az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságnak csak egy hónapon 
belül küldhetnek észrevételeket. Az egy 
hónapos időtartam nem hosszabbítható 
meg.

a hatóság ezzel egyidejűleg az 5. cikk (3) 
bekezdésével összhangban az 
intézkedéstervezetet az azt megalapozó 
indokolással együtt a Bizottság, a BERT és 
a többi tagállam nemzeti szabályozó 
hatóságai rendelkezésére bocsátja, és 
tájékoztatja a Bizottságot és a többi 
nemzeti szabályozó hatóságot. A nemzeti 
szabályozó hatóságok, a BERT és a 
Bizottság az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságnak csak egy hónapon vagy – ha az 
hosszabb – a 6. cikkben említett időszakon 
belül küldhetnek észrevételeket. Az egy 
hónapos időtartam nem hosszabbítható 
meg.

Or. en

Módosítás 254
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 3 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a hatóság az 5. cikk (3) bekezdésével 
összhangban az intézkedéstervezetet az azt 
megalapozó indokolással együtt a 
Bizottság, a Hatóság és a többi tagállam 

a hatóság az 5. cikk (3) bekezdésével 
összhangban az intézkedéstervezetet az azt 
megalapozó indokolással együtt a 
Bizottság, a BERT és a többi tagállam 
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nemzeti szabályozó hatóságai 
rendelkezésére bocsátja, és tájékoztatja a 
Bizottságot és a többi nemzeti szabályozó 
hatóságot. A nemzeti szabályozó hatóságok 
és a Bizottság az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságnak csak egy hónapon 
belül küldhetnek észrevételeket. Az egy 
hónapos időtartam nem hosszabbítható 
meg.

nemzeti szabályozó hatóságai 
rendelkezésére bocsátja, és tájékoztatja a 
Bizottságot és a többi nemzeti szabályozó 
hatóságot. A nemzeti szabályozó hatóságok
és a Bizottság az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságnak csak egy hónapon 
belül küldhetnek észrevételeket. Az egy 
hónapos időtartam nem hosszabbítható 
meg.

Or. en

Módosítás 255
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 16. cikk alkalmazásában, a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 5. és 9–13. cikkével, valamint a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikkével 
összefüggésben kötelezettség szolgáltatóra 
történő kiszabása, módosítása vagy 
visszavonása,

törölve

Or. en

Indokolás

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.
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Módosítás 256
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 16. cikk alkalmazásában, a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 5. és 9–13. cikkével, valamint a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikkével 
összefüggésben kötelezettség szolgáltatóra 
történő kiszabása, módosítása vagy 
visszavonása,

törölve

Or. de

Indokolás

A vétójog kiterjesztése felesleges. A jelenlegi rendszer működik anélkül is, hogy szükség lenne 
egy további, központosított, uniós szintű döntéshozatali eljárásra is.

Módosítás 257
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 16. cikk alkalmazásában, a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 5. és 9–13. cikkével, valamint a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikkével 
összefüggésben kötelezettség szolgáltatóra 
történő kiszabása, módosítása vagy 

törölve
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visszavonása,

Or. en

Indokolás

A Bizottság vétójogának kiterjesztése felesleges és nem vezet a kívánatos eredményekre. A 
jelenlegi rendszer összességében következetes eredményeket hozott. Egy központi vétójog 
növelné a „mindenkire egyformán alkalmazandó” megközelítés kockázatát. A piaci feltételek 
a tagállamokban jelentősen eltérőek, így a végső, egyedi szabályozási intézkedést nemzeti
szinten, nemzeti szakértelem bevonásával kell meghozni. A jelenlegi keret már előírja a 
Bizottság erőteljes részvételét, amely észrevételeket tehet az egyedi kötelezettségekkel 
kapcsolatban (jogorvoslat). A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezeket az észrevételeket a 
lehető legteljesebben figyelembe kell venniük.

Módosítás 258
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 16. cikk alkalmazásában, a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 5. és 9–13. cikkével, valamint a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes
szolgáltatási irányelv) 17. cikkével 
összefüggésben kötelezettség szolgáltatóra 
történő kiszabása, módosítása vagy 
visszavonása,

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem alkalmazhat vétót a jogorvoslatokkal kapcsolatban. A nemzeti szabályozó 
hatóságok tájékozottabbak a nemzeti piacokat illetően és jobban kapcsolatba tudnak lépni a 
piaci szereplőkkel. Egy ilyen vétó aláásná a nemzeti szabályozó hatóságok közötti 
szabályozási versenyt; egy, a valamely nemzeti szabályozó hatóság által kiszabott, egyedi 
jogorvoslattal szembeni vétó igen nehézzé tenné az adott jogorvoslat másik tagállamban való 
alkalmazását, még akkor is, ha ez a jogorvoslat megfelelő lenne itt a nemzeti piaci feltételek 
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és a vonalfüggőség fényében.

Módosítás 259
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt. A 
határozathoz – az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 
intézkedés nem fogadható el.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem alkalmazhat vétót a jogorvoslatokkal kapcsolatban. A nemzeti szabályozó 
hatóságok tájékozottabbak a nemzeti piacokat illetően és jobban kapcsolatba tudnak lépni a 
piaci szereplőkkel. Egy ilyen vétó aláásná a nemzeti szabályozó hatóságok közötti 
szabályozási versenyt; egy, a valamely nemzeti szabályozó hatóság által kiszabott, egyedi 
jogorvoslattal szembeni vétó igen nehézzé tenné az adott jogorvoslat másik tagállamban való 
alkalmazását, még akkor is, ha ez a jogorvoslat megfelelő lenne itt a nemzeti piaci feltételek 
és a vonalfüggőség fényében.
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Módosítás 260
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt. A 
határozathoz – az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 
intézkedés nem fogadható el.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak a jogorvoslatokkal kapcsolatos vétójogát el kell vetni. Előnyben kell 
részesíteni a Bizottság, a BERT és a nemzeti szabályozó hatóságok közötti szoros 
együttműködéssel zajló új „együttszabályozási” eljárást.

Módosítás 261
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos (5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
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időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt. A 
határozathoz – az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 
intézkedés nem fogadható el.

időszakon belül a Bizottság az e cikk (4) 
bekezdése a) pontjának vagy (4) bekezdése 
b) pontjának hatálya alá tartozó, tervezett 
intézkedéssel kapcsolatban határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására és/vagy adott esetben 
ajánlást adhat ki egy, a (4) bekezdés c) 
pontjának hatálya alá tartozó, tervezett 
intézkedésre vonatkozóan. A Bizottság a 
határozat és/vagy ajánlás kiadása előtt a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a BERT véleményét. A határozathoz 
és/vagy ajánláshoz – az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 
intézkedés nem fogadható el.

Or. es

Módosítás 262
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt. A 
határozathoz – az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjában 
említett intézkedésekkel kapcsolatban és a
(4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt. A 
határozathoz – az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
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intézkedés nem fogadható el. részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 
intézkedés nem fogadható el.

Or. en

Indokolás

Kiegyensúlyozottabb megoldást kell választani: ahelyett, hogy a Bizottság számára azonnali 
vétót biztosítanának a jogorvoslatokkal kapcsolatban, ki kell alakítani a jogorvoslat 
megfelelőségére és hatékonyságára vonatkozó, a jogorvoslatot javasló nemzeti szabályozó 
hatóság és a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának részvételével zajló „szabályozási 
párbeszédet”. E párbeszéd célja – amelynek során valamennyi résztvevőnek a piaci szereplők 
véleményét is megfelelően figyelembe kell vennie –, hogy közös véleményre jussanak a 
tekintetben, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghatékonyabb jogorvoslat.

Módosítás 263
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt. A 
határozathoz – az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 
intézkedés nem fogadható el.

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt. A 
határozathoz csatolni kell annak részletes 
és tárgyilagos elemzését, hogy a Bizottság 
miért véli úgy, hogy a tervezett intézkedés 
nem fogadható el. A BERT ajánlást dolgoz 
ki a szabályozói intézkedés formájára 
vonatkozóan. Ezt az ajánlást benyújtják a 
nemzeti szabályozó hatóságnak. A nemzeti 
szabályozó hatóság megfelelően 
figyelembe veszi ezt az ajánlást, de attól 
eltérhet. Az ilyen eltérést megfelelően 
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indokolják a Bizottság és a BERT felé.

Or. de

Indokolás

A BERT-nek jogot kell biztosítani arra, hogy ajánlást tehessen egy szabályozói intézkedés 
által öltendő formára vonatkozóan. Nem szabad megengedni, hogy a Bizottság szabja meg az 
intézkedés formáját: ily módon lehetővé válik a BERT gyakorlati tapasztalatának optimális 
kihasználása, valamint a Bizottság hatáskörei egyoldalú növekedésének megelőzése. A 
nemzeti szabályozó hatóságnak megfelelően figyelembe kell vennie a BERT ajánlását. Az 
ajánlástól való eltérések azonban megengedhetők, ha azokat megfelelően meg tudják 
indokolni.

Módosítás 264
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 5. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt. A 
határozathoz – az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 
intézkedés nem fogadható el.

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos 
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A határozathoz – az 
intézkedéstervezet módosítására vonatkozó 
konkrét javaslatokkal együtt – csatolni kell 
annak részletes és tárgyilagos elemzését, 
hogy a Bizottság miért véli úgy, hogy a 
tervezett intézkedés nem fogadható el.

Or. en

Indokolás

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
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have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Módosítás 265
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 4 bekezdés c) pontjában említett 
intézkedésekkel kapcsolatban a komoly 
kétségek Bizottság általi felvetése
szabályozási párbeszédet indít a nemzeti
szabályozó hatóság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok hálózata között, 
amelynek célja, hogy meghatározza a 
versennyel kapcsolatos adott probléma 
orvoslására legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszi a piaci résztvevők 
véleményét és az ilyen intézkedések belső 
piacon meglévő konzisztenciáját. E 
szabályozási párbeszéd semmi esetre sem 
haladhatja meg a (4) bekezdésben előírt
kéthónapos időszakot. 
Ha a szabályozási párbeszéd végén a
nemzeti szabályozó hatóságok hálózata
kétharmados többséggel megerősíti az 
intézkedés megfelelőségét, a nemzeti 
szabályozó hatóság elfogadhatja az 
intézkedést. Ha azt a nemzeti szabályozó 
hatóságok hálózata ily módon nem erősíti 
meg, a Bizottság komoly kétségeinek 
adhat hangot egy, a nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
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visszavonására kötelező határozattal.
A nemzeti szabályozó hatóság jogosult 
arra, hogy a szabályozási párbeszéd 
bármely szakaszában visszavonja az 
intézkedéstervezetet.

Or. en

Indokolás

Kiegyensúlyozottabb megoldást kell választani: ahelyett, hogy a Bizottság számára azonnali 
vétót biztosítanának a jogorvoslatokkal kapcsolatban, ki kell alakítani a jogorvoslat 
megfelelőségére és hatékonyságára vonatkozó, a jogorvoslatot javasló nemzeti szabályozó 
hatóság és a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának részvételével zajló „szabályozási 
párbeszédet”. E párbeszéd célja – amelynek során valamennyi résztvevőnek a piaci szereplők 
véleményét is megfelelően figyelembe kell vennie –, hogy közös véleményre jussanak a 
tekintetben, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghatékonyabb jogorvoslat.

Módosítás 266
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező 
bizottsági határozat kibocsátásától 
számított három hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

törölve

Or. en
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Indokolás

A Bizottság nem alkalmazhat vétót a jogorvoslatokkal kapcsolatban. A nemzeti szabályozó 
hatóságok tájékozottabbak a nemzeti piacokat illetően és jobban kapcsolatba tudnak lépni a 
piaci szereplőkkel. Egy ilyen vétó aláásná a nemzeti szabályozó hatóságok közötti 
szabályozási versenyt; egy, a valamely nemzeti szabályozó hatóság által kiszabott, egyedi 
jogorvoslattal szembeni vétó igen nehézzé tenné az adott jogorvoslat másik tagállamban való 
alkalmazását, még akkor is, ha ez a jogorvoslat megfelelő lenne itt a nemzeti piaci feltételek 
és a vonalfüggőség fényében.

Módosítás 267
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező 
bizottsági határozat kibocsátásától 
számított három hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak a jogorvoslatokkal kapcsolatos vétójogát el kell vetni. Előnyben kell 
részesíteni a Bizottság, a BERT és a nemzeti szabályozó hatóságok közötti szoros 
együttműködéssel zajló új „együttszabályozási” eljárást.
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Módosítás 268
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező 
bizottsági határozat kibocsátásától 
számított három hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

6) A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező 
bizottsági határozat kibocsátásától 
számított hat hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

Or. es

Indokolás

Az előző bekezdéssel való összhang érdekében, a határidővel kapcsolatban több 
rugalmasságot és időt kell biztosítani a nemzeti szabályozó hatóságnak a Bizottság által 
javasolt intézkedés elfogadására.

Módosítás 269
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel vagy az (5a) bekezdéssel 
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intézkedéstervezet visszavonására 
kötelező bizottsági határozat 
kibocsátásától számított három hónapon 
belül a nemzeti szabályozó hatóság 
módosítja vagy visszavonja az 
intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

összhangban az intézkedéstervezet 
visszavonására kötelező bizottsági 
határozat kibocsátásától számított három 
hónapon belül a nemzeti szabályozó 
hatóság módosítja vagy visszavonja az 
intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

Or. en

Indokolás

Kiegyensúlyozottabb megoldást kell választani: ahelyett, hogy a Bizottság számára azonnali 
vétót biztosítanának a jogorvoslatokkal kapcsolatban, ki kell alakítani a jogorvoslat 
megfelelőségére és hatékonyságára vonatkozó, a jogorvoslatot javasló nemzeti szabályozó 
hatóság és a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának részvételével zajló „szabályozási 
párbeszédet”. E párbeszéd célja – amelynek során valamennyi résztvevőnek a piaci szereplők 
véleményét is megfelelően figyelembe kell vennie –, hogy közös véleményre jussanak a 
tekintetben, hogy mi lenne a legmegfelelőbb és leghatékonyabb jogorvoslat.

Módosítás 270
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a többi nemzeti szabályozó hatóság 
és a Bizottság észrevételeit, és – a (4) 
bekezdés hatálya alá tartozó eseteket 
kivéve – jogosult elfogadni az ennek 
eredményeként előálló 

(7) Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a többi nemzeti szabályozó hatóság 
és a Bizottság észrevételeit, és – a (4) 
bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá 
tartozó eseteket kivéve – jogosult elfogadni 
az ennek eredményeként előálló 
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intézkedéstervezetet; amennyiben 
elfogadja, erről tájékoztatja a Bizottságot. 
Az ezen irányelv vagy a különös 
irányelvek alapján feladatokat ellátó más 
nemzeti szervek szintén a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 
Bizottság észrevételeit.

intézkedéstervezetet; amennyiben 
elfogadja, erről tájékoztatja a Bizottságot. 
Az ezen irányelv vagy a különös 
irányelvek alapján feladatokat ellátó más 
nemzeti szervek szintén a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 
Bizottság észrevételeit. Ha a nemzeti 
szabályozó hatóság úgy határoz, hogy 
nem fogadja el az (5) bekezdésre 
vonatkozóan elfogadott ajánlás alapján a 
tervezett intézkedéseket, közzéteszi 
határozatának indokait és indokolását és 
értesíti a Bizottságot.

Or. es

Indokolás

Az előző bekezdéssel való összhang érdekében, a határidővel kapcsolatban több 
rugalmasságot és időt kell biztosítani a nemzeti szabályozó hatóságnak a Bizottság által 
javasolt intézkedés elfogadására.

Módosítás 271
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a többi nemzeti szabályozó hatóság 
és a Bizottság észrevételeit, és – a (4) 
bekezdés hatálya alá tartozó eseteket 
kivéve – jogosult elfogadni az ennek 
eredményeként előálló 
intézkedéstervezetet; amennyiben 
elfogadja, erről tájékoztatja a Bizottságot. 
Az ezen irányelv vagy a különös 
irányelvek alapján feladatokat ellátó más 
nemzeti szervek szintén a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 

(7) Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a többi nemzeti szabályozó hatóság, a 
BERT és a Bizottság észrevételeit, és – a 
(4) bekezdés hatálya alá tartozó eseteket 
kivéve – jogosult elfogadni az ennek 
eredményeként előálló 
intézkedéstervezetet; amennyiben 
elfogadja, erről tájékoztatja a Bizottságot. 
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Bizottság észrevételeit.

Or. en

Módosítás 272
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az intézkedéstervezetet a 
(6) bekezdéssel összhangban 
módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikkével és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkével összhangban – határozatban 
konkrét kötelezettség meghatározott 
határidőn belül történő előírására kötelezi 
a nemzeti szabályozó hatóságot. 

törölve

Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben előírt politikai célok szerint jár el. 
A Bizottság – különösen a kirovandó 
kötelezettség(ek) részletes kidolgozása 
során – a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 6. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt.

Or. es

Indokolás

A fogalommeghatározás egyértelművé tétele, mivel az inkább az elektronikus hírközlő 
hálózatokat, semmint a nyilvános hírközlő hálózatokat érinti.
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Módosítás 273
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az intézkedéstervezetet a 
(6) bekezdéssel összhangban 
módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikkével és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkével összhangban – határozatban 
konkrét kötelezettség meghatározott 
határidőn belül történő előírására kötelezi 
a nemzeti szabályozó hatóságot.

törölve

Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben előírt politikai célok szerint jár el. 
A Bizottság – különösen a kirovandó 
kötelezettség(ek) részletes kidolgozása 
során – a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 6. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt.

Or. de

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy azokat a határozatokat, amelyeket a múltban a nemzeti szabályozó 
hatóság hozott, az új rendszerben egy uniós szerv hozza meg.

Módosítás 274
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az intézkedéstervezetet a 
(6) bekezdéssel összhangban 
módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikkével és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkével összhangban – határozatban 
konkrét kötelezettség meghatározott 
határidőn belül történő előírására kötelezi 
a nemzeti szabályozó hatóságot.

törölve

Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben előírt politikai célok szerint jár el. 
A Bizottság – különösen a kirovandó 
kötelezettség(ek) részletes kidolgozása 
során – a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 6. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata komoly precedenst jelentene a belső piaci jogszabályok körében, mivel 
egy uniós szerv váltaná le egy nemzeti hatóság határozatát. Ez teljes mértékben aláássa az 
EU-Szerződés ellenőrzési és egyensúlyrendszerét, amelynek értelmében a nemzeti hatóságok 
bírósági ellenőrzés mellett és esetleges bizottsági jogsértési eljárásokra is figyelemmel hajtják 
végre a közösségi jogot.

Módosítás 275
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az intézkedéstervezetet a törölve
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(6) bekezdéssel összhangban 
módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikkével és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkével összhangban – határozatban 
konkrét kötelezettség meghatározott 
határidőn belül történő előírására kötelezi 
a nemzeti szabályozó hatóságot.
Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben előírt politikai célok szerint jár el. 
A Bizottság – különösen a kirovandó 
kötelezettség(ek) részletes kidolgozása 
során – a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 6. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt.

Or. en

Indokolás

Extension of the Commission’s veto right to remedies cannot be justified. National authorities 
have better knowledge of communications markets which are of national or regional 
character. The Commission has already veto right on the market definition and the 
designation of SMP operators. Some room for manoeuvre should be left to the national 
authorities in order to take account of national circumstances.

Coherence in the implementation of the Directives – if needed – could be improved by 
adopting recommendations on the harmonised application of the directives as well as by 
reinforcing the cooperation between NRA:s within the existing structures.

Módosítás 276
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Amennyiben az intézkedéstervezetet a 
(6) bekezdéssel összhangban 

törölve
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módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikkével és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkével összhangban – határozatban 
konkrét kötelezettség meghatározott 
határidőn belül történő előírására kötelezi 
a nemzeti szabályozó hatóságot.
Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben előírt politikai célok szerint jár el. 
A Bizottság – különösen a kirovandó 
kötelezettség(ek) részletes kidolgozása 
során – a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 6. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt.

Or. en

Indokolás

A Bizottság vétójogának kiterjesztése felesleges és nem vezet a kívánatos eredményekre. A 
jelenlegi rendszer összességében következetes eredményeket hozott. Egy központi vétójog 
növelné a „mindenkire egyformán alkalmazandó” megközelítés kockázatát. A piaci feltételek 
a tagállamokban jelentősen eltérőek, így a végső, egyedi szabályozási intézkedést nemzeti 
szinten, nemzeti szakértelem bevonása mellett kell meghozni. A jelenlegi keret már előírja a 
Bizottság erőteljes részvételét, amely észrevételeket tehet az egyedi kötelezettségekkel 
kapcsolatban (jogorvoslat). A nemzeti szabályozó hatóságoknak ezeket az észrevételeket a 
lehető legteljesebben figyelembe kell venniük.

Módosítás 277
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk 
(3) bekezdésében megjelölt a) és b) feltétel 
alá tartozó végleges intézkedéseket 

törölve
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megküldi a Bizottságnak.

Or. es

Indokolás

A Bizottság intézkedéstervezetekről való értesítésének kötelezettsége már szerepel e cikk (7) 
bekezdésében.

Módosítás 278
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk 
(3) bekezdésében megjelölt a) és b) feltétel
alá tartozó végleges intézkedéseket 
megküldi a Bizottságnak.

(9) A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk 
(3) bekezdése alá tartozó végleges 
intézkedéseket megküldi a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 279
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
-7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„-7a. cikk
A jogorvoslat következetes alkalmazására 

vonatkozó eljárás
1. Ahol a nemzeti szabályozó hatóságnak 
szándékában áll előírni, módosítani vagy 
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visszavonni egy üzemeltetőre vonatkozó 
kötelezettséget a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 5. és 9–13., 13a. és 
13b. cikkével összefüggésben álló 16. 
cikkének és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv) 
17. cikkének alkalmazása során, a 
Bizottság és más tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai számára az 
intézkedéstervezetről szóló értesítéstől 
számítva egy hónap áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy észrevételekkel éljenek az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál. 
2. Amennyiben az intézkedéstervezet 
kötelezettség előírását, módosítását vagy 
visszavonását érinti, a Bizottság számára 
ugyanannyi idő áll rendelkezésre ahhoz, 
hogy az illetékes nemzeti szabályozó 
hatóság és a BERT felé jelezze, hogy 
megítélése szerint az intézkedéstervezet 
miért akadályozná az egységes piacot, 
illetőleg hogy miért vannak komoly 
kétségei az intézkedéstervezet közösségi 
joggal való összeegyezethetőségével 
kapcsolatban. Ilyen esetben az 
intézkedéstervezetet a Bizottság értesítését 
követő további két hónapig nem fogadják 
el. Értesítés hiányában az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság elfogadhatja 
az intézkedéstervezetet a Bizottság vagy 
más nemzeti szabályozó hatóság 
észrevételeinek lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett.
3. A (2) bekezdésben említett két hónap 
alatt a Bizottság, a BERT és az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság szorosan 
együttműködnek annak érdekében, hogy a 
8. cikk célkitűzéseinek fényében 
megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
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E két hónap alatt a BERT egyszerű 
többséggel elfogadott, indokolással ellátott
véleményt ad ki, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezetet módosítani kell, és e 
célból konkrét javaslatokat tesz. E 
véleményt nyilvánosságra hozzák.
A Bizottság, a vélemény lehető 
legnagyobb mértékű figyelembe vétele 
mellett ajánlást fogadhat el arról, hogy az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóság
módosítsa az intézkedéstervezetet, és e 
célból konkrét javaslatokat is tehet. A
nemzeti szabályozó hatóságnak a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe kell 
vennie ezt az ajánlást. Amennyiben a 
nemzeti szabályozó hatóság nem követi az 
ajánlást, ezt indokolnia kell.”

Or. en

Indokolás

Hasonlít az előadó 17. módosításához. A funkciók szétválasztását a többi jogorvoslattal 
azonos módon kell kezelni.

Pontosításra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok
nem kötelesek a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni akár a Bizottság, akár a 
BERT véleményét. Ha a BERT és a Bizottság nem egységes tanácsot adna, ez jogi 
bizonytalanságot okozna.

Módosítás 280
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
-7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg a következő -7a cikkel 
egészül ki:
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„-7a. cikk
A jogorvoslat következetes alkalmazására 

vonatkozó eljárás
Ahol a nemzeti szabályozó hatóságnak 
szándékában áll előírni, módosítani vagy 
visszavonni egy üzemeltetőre vonatkozó 
kötelezettséget a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 5. és 9–13. cikkével 
összefüggésben álló 16. cikkének és a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatásról szóló irányelv) 17. 
cikkének alkalmazása során, a Bizottság 
és más tagállamok nemzeti szabályozó 
hatóságai számára az 
intézkedéstervezetről szóló értesítéstől 
számítva egy hónap áll rendelkezésre 
arra, hogy észrevételekkel éljenek az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál.
2. A Bizottság számára ugyanannyi idő áll 
rendelkezésre arra, hogy az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság és az Európai 
Szabályozók Távközlési Testülete (BERT)
felé jelezze, hogy megítélése szerint az 
intézkedéstervezet miért akadályozná az 
egységes piacot, illetőleg hogy miért 
vannak komoly kétségei az 
intézkedéstervezet közösségi joggal való 
összeegyezethetőségével kapcsolatban. 
Ilyen esetben az intézkedéstervezetet a 
Bizottság értesítését követő további két 
hónapig nem fogadják el. 
Értesítés hiányában az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet a Bizottság vagy más 
nemzeti szabályozó hatóság 
észrevételeinek lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett.
3. A (2) bekezdésben említett két hónap 
alatt a Bizottság, a BERT és az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság szorosan 
együttműködnek annak érdekében, hogy a 
8. cikk célkitűzéseinek fényében 
megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
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szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
E két hónap alatt a BERT kétharmados
többséggel elfogadott, indokolással ellátott
véleményt ad ki, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezetet módosítani kell, és e 
célból konkrét javaslatokat tesz. E 
véleményt nyilvánosságra hozzák.
Amennyiben a BERT kiadja az 
indokolással ellátott véleményt, amelyben 
jelzi, hogy az intézkedéstervezetet 
módosítani kell, a Bizottság, a vélemény 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett, elfogadja egy indokolással
ellátott határozatot, amely arra kötelezi az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságot, 
hogy módosítsa az intézkedéstervezetet, és 
e célból konkrét javaslatokat tesz.
Amennyiben a BERT egy olyan 
indokolással ellátott véleményt ad ki, 
amely megerősíti az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóság, a 
Bizottság és a BERT ajánlásainak lehető 
legnagyobb mértékű figyelembe vétele 
mellett, elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet.
4. A (3) bekezdés harmadik albekezdésével 
összhangban, az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság számára  az 
intézkedéstervezet módosítását előíró,
indokolással ellátott határozat Bizottság 
általi elfogadásától számított három 
hónapon belül, a nemzeti szabályozó 
hatóság módosítja vagy visszavonja az 
intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítják, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a 7. cikkel 
összhangban ismételten megküldi a 
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Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.”

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak a jogorvoslatokkal kapcsolatos vétójoga helyett előnyben kell részesíteni a 
Bizottság, a BERT és a nemzeti szabályozó hatóságok közötti szoros együttműködéssel zajló új 
„együttszabályozási” eljárást.

Módosítás 281
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
-7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„-7a cikk
A jogorvoslat következetes alkalmazására 

vonatkozó eljárás
1. Ahol a nemzeti szabályozó hatóságnak 
szándékában áll előírni, módosítani vagy 
visszavonni egy üzemeltetőre vonatkozó 
kötelezettséget a 2002/19/EK irányelv
(hozzáférési irányelv) 5. és 9–13., 13a. és 
13b. cikkével összefüggésben álló 16. 
cikkének és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv) 
17. cikkének alkalmazása során, a 
Bizottság és a BERT számára az 
intézkedéstervezetről szóló értesítéstől 
számítva egy hónap áll rendelkezésre 
arra, hogy észrevételekkel éljenek az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál.
2. A Bizottság számára ugyanannyi idő áll 
rendelkezésre arra, hogy az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság és a BERT 
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felé jelezze, hogy megítélése szerint az 
intézkedéstervezet miért akadályozná az 
egységes piacot, illetőleg hogy miért 
vannak komoly kétségei az 
intézkedéstervezet közösségi joggal való 
összeegyezethetőségével kapcsolatban. 
Ilyen esetben az intézkedéstervezetet a 
Bizottság értesítését követő további két 
hónapig nem fogadják el.
Értesítés hiányában az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet a Bizottság vagy a 
BERT észrevételeinek lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett.
3. A (2) bekezdésben említett két hónap 
alatt a Bizottság, a BERT és az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság szorosan 
együttműködnek annak érdekében, hogy a 
8. cikk célkitűzéseinek fényében 
megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
E két hónap alatt a BERT egyszerű 
többséggel elfogadott, indokolással ellátott
véleményt ad ki, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezetet módosítani kell, és e 
célból konkrét javaslatokat tesz. E 
véleményt nyilvánosságra hozzák.
A Bizottság, a vélemény lehető 
legnagyobb mértékű figyelembe vétele 
mellett indokolással ellátott határozatot
fogadhat el arról, hogy az érintett nemzeti 
szabályozó hatóság köteles módosítani az 
intézkedéstervezetet, és e célból konkrét 
javaslatokat tesz. 
4. A (3) bekezdéssel összhangban, az
illetékes nemzeti szabályozó hatóság 
számára  az intézkedéstervezet 
módosítását előíró, indokolással ellátott 
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határozat Bizottság általi elfogadásától 
számított három hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítják, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a 7. cikkel
összhangban ismételten megküldi a 
Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.”

Or. en

Indokolás

Azért van szükség a Bizottság abbéli képességére, hogy a vétó használatára vonatkozóan 
végleges határozatot hozzon, hogy biztosíthassák, hogy a nemzeti szabályozók és a 
szabályozók testülete, a BERT – a nemzeti érdekekkel rendelkező szabályozói „kollektívaként” 
való eljárás helyett – rendelkezik az egységes piac érdekében történő fellépéshez szükséges 
ösztönzőkkel. Elégségesnek tartják a BERT véleményének közzétételét és azt a követelményt, 
hogy a Bizottság azt a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vegye, ahhoz, hogy a 
Bizottságot megakadályozzák a nem megfelelő határozatok meghozatalában. E módosításban 
a funkcionális szétválasztás ugyanakkora figyelmet kap, mint más intézkedések.

Módosítás 282
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
-7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg a következő 7a. cikkel 
egészül ki:

„-7a. cikk
A jogorvoslat következetes alkalmazására 

vonatkozó eljárás
1. Ahol a nemzeti szabályozó hatóságnak 
szándékában áll előírni, módosítani vagy 
visszavonni egy üzemeltetőre vonatkozó 
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kötelezettséget a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 5. és 9–13., 13a. és 
13b. cikkével összefüggésben álló 16. 
cikkének és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv) 
17. cikkének alkalmazása során, a 
Bizottság és más tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai számára az 
intézkedéstervezetről szóló értesítéstől 
számítva egy hónap áll rendelkezésre 
arra, hogy észrevételekkel éljenek az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál.
2. Amennyiben az intézkedéstervezet egy, 
a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikkében nem 
meghatározott kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, a 
Bizottság számára az (1) bekezdésben 
foglalt egy hónap áll rendelkezésére 
ahhoz, hogy az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság és az Európai 
Szabályozók Távközlési Testülete (BERT) 
felé jelezze, hogy megítélése szerint az 
intézkedéstervezet miért akadályozná az 
egységes piacot, illetőleg hogy miért 
vannak komoly kétségei az 
intézkedéstervezet közösségi joggal való 
összeegyezethetőségével kapcsolatban. 
Ilyen esetben az intézkedéstervezetet a 
Bizottság értesítését követő további két 
hónapig nem fogadják el.
Értesítés hiányában az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet a Bizottság vagy más 
nemzeti szabályozó hatóság 
észrevételeinek lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett.
3. A (2) bekezdésben említett két hónap 
alatt a Bizottság, a BERT és az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság szorosan 
együttműködnek annak érdekében, hogy a 
8. cikk célkitűzéseinek fényében 
megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
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szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
E két hónap alatt a BERT egyszerű 
többséggel elfogadott, indokolással ellátott
véleményt ad ki, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezetet módosítani kell, és e 
célból konkrét javaslatokat tesz. E 
véleményt nyilvánosságra hozzák.
Amennyiben a BERT az általa közzétett
véleményben jelzi, hogy az 
intézkedéstervezetet módosítani kell, a 
Bizottság, a vélemény lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett, 
elfogadhat egy indokolással ellátott
határozatot, amelyben előírja az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság számára, hogy 
módosítsa az intézkedéstervezetet és e 
célból konkrét javaslatokat tegyen.
Amennyiben a BERT által közzétett 
vélemény megerősíti az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóság, a 
Bizottság és a BERT ajánlásainak lehető 
legnagyobb mértékű figyelembe vétele 
mellett, elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet.
4. Amennyiben az intézkedéstervezet egy, 
a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikkében 
meghatározott kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, az 
intézkedéstervezetet a 7. cikk (3) 
bekezdésében említett időszak végétől 
számított további hat hónapig nem 
fogadják el annak biztosítása érdekében, 
hogy a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 5. és 9–13. cikkével 
összefüggésben álló 16. cikkében és a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatásról szóló irányelv) 17. 
cikkében említett összes többi 
intézkedéssel kínált lehetőségeket 
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kimerítsék.
Az (1) bekezdésben meghatározott hat 
hónap alatt a Bizottság, a BERT és az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóság 
szorosan együttműködnek annak 
érdekében, hogy a 8. cikk célkitűzéseinek 
fényében megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
Az (1) bekezdésben meghatározott hat 
hónap alatt a BERT minősített többséggel 
elfogadott, indokolással ellátott véleményt 
ad ki, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezet nem végrehajtandó. E 
véleményt nyilvánosságra hozzák.
Csak miután a Bizottság és a BERT 
megerősítette az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, 
fogadhatja el a nemzeti szabályozó 
hatóság, a Bizottság és a BERT 
ajánlásainak lehető legnagyobb mértékű 
figyelembe vétele mellett, az 
intézkedéstervezetet.
5. A (3) bekezdéssel összhangban, a
nemzeti szabályozó hatóság számára az 
intézkedéstervezet módosítását előíró,
indokolással ellátott határozat Bizottság 
általi elfogadásától számított hat hónapon 
belül a nemzeti szabályozó hatóság 
módosítja vagy visszavonja az 
intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítják, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a 7. cikkel
összhangban ismételten megküldi a 
Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.”
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Or. fr

Indokolás

Létfontosságú további hat hónapos határidőt biztosítani a 8. cikk célkitűzéseinek fényében 
leghatékonyabb és legmegfelelőbb intézkedés azonosítására. E célból a Bizottságnak és a 
BERT-nek – minősített többségi szavazás mellett – beleegyezésüket kell adniuk a nemzeti 
szabályozó hatóság által javasolt intézkedéstervezet módosításának szükségességébe. 
Egyebekben pedig a nemzeti szabályozó hatóságnak a lehető legteljesebb mértékben
figyelembe kell vennie a Bizottság és a BERT által megfogalmazott észrevételeket.

Módosítás 283
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
-7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„-7a. cikk
A jogorvoslat következetes alkalmazására 

vonatkozó eljárás
1. Ahol a nemzeti szabályozó hatóságnak 
szándékában áll előírni, módosítani vagy 
visszavonni egy üzemeltetőre vonatkozó 
kötelezettséget a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 5. és 9–13., 13a. és 
13b. cikkével összefüggésben álló 16. 
cikkének és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv) 
17. cikkének alkalmazása során, a 
Bizottság és más tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai számára az 
intézkedéstervezetről szóló értesítéstől 
számítva egy hónap áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy észrevételekkel éljenek az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál.
2. Amennyiben az intézkedéstervezet egy, 
a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikkében nem 
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meghatározott kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, a 
Bizottság számára ugyanannyi idő áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság és a BERT 
felé jelezze, hogy megítélése szerint az 
intézkedéstervezet miért akadályozná az 
egységes piacot, illetőleg hogy miért 
vannak komoly kétségei az 
intézkedéstervezet közösségi joggal való 
összeegyezethetőségével kapcsolatban. 
Ilyen esetben az intézkedéstervezetet a 
Bizottság értesítését követő további két 
hónapig nem fogadják el.
Értesítés hiányában az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet a Bizottság vagy más 
nemzeti szabályozó hatóság 
észrevételeinek lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett.
3. A (2) bekezdésben említett két hónap 
alatt a Bizottság, a BERT és az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság szorosan 
együttműködnek annak érdekében, hogy a 
8. cikk célkitűzéseinek fényében 
megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
E két hónap alatt a BERT – az 
Igazgatótanács tagjainak fele és egy 
további tagja általi – minősített többséggel 
elfogadott, indokolással ellátott véleményt 
ad ki, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezetet módosítani kell, és e 
célból konkrét javaslatokat tesz. E 
véleményt nyilvánosságra hozzák.
Amennyiben a BERT kiadja az 
indokolással ellátott véleményt, amelyben 
jelzi, hogy az intézkedéstervezetet 
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módosítani kell, a Bizottság, a vélemény 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett, elfogadhat egy indoklással 
ellátott határozatot, amely előírja az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóság
számára, hogy módosítsa az 
intézkedéstervezetet, és e célból konkrét 
javaslatokat tesz.
Amennyiben a BERT egy olyan 
indokolással ellátott véleményt ad ki, 
amely megerősíti az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóság, a 
Bizottság és a BERT ajánlásainak lehető 
legnagyobb mértékű figyelembe vétele 
mellett, elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet.
4. Amennyiben az intézkedéstervezet egy, 
a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikkében 
meghatározott kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, az 
intézkedéstervezetet a 7. cikk (3) 
bekezdésében említett időszak végétől 
számított további két hónapig nem 
fogadják el.
E két hónap alatt a Bizottság, a BERT és 
az illetékes nemzeti szabályozó hatóság 
szorosan együttműködnek annak 
érdekében, hogy a 8. cikk célkitűzéseinek 
fényében megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
E két hónap alatt a BERT – az 
Igazgatótanács tagjainak fele és egy 
további tag általi – minősített többséggel 
elfogadott, indokolással ellátott véleményt 
ad ki, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezet nem alkalmazható. E 



AM\725136HU.doc 75/109 PE407.630v01-00

Külső fordítás

HU

véleményt nyilvánosságra hozzák.
Csak miután a Bizottság és a BERT 
megerősítette az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, 
fogadhatja el az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság, a Bizottság és a 
BERT ajánlásainak lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett az 
intézkedéstervezetet.
5. A (3) bekezdéssel összhangban, a 
nemzeti szabályozó hatóság számára az 
intézkedéstervezet módosítását előíró,
indokolással ellátott határozat Bizottság 
általi elfogadásától számított három 
hónapon belül a nemzeti szabályozó 
hatóság módosítja vagy visszavonja az 
intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítják, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a 7. cikkel
összhangban ismételten megküldi a 
Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.”

Or. en

Módosítás 284
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
-7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„-7a. cikk
A jogorvoslat következetes alkalmazására 

vonatkozó eljárás
1. Ahol a nemzeti szabályozó hatóságnak 
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szándékában áll előírni, módosítani vagy 
visszavonni egy üzemeltetőre vonatkozó 
kötelezettséget a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 5. és 9–13., 13a. és 
13b. cikkével összefüggésben álló 16. 
cikkének és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv) 
17. cikkének alkalmazása során, a 
Bizottság és más tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai számára az 
intézkedéstervezetről szóló értesítéstől 
számítva egy hónap áll rendelkezésre 
arra, hogy észrevételekkel éljenek az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál.
2. Amennyiben az intézkedéstervezet egy, 
a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikkében 
meghatározott kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, a
Bizottság automatikusan vagy egy 
érdekelt vállalkozás vagy szakmai 
szövetség kérésére ugyanezen időn belül 
értesíti az illetékes nemzeti szabályozó 
hatóságot és a BERT-et azokról az 
okokról, amelyek miatt úgy véli, hogy az 
intézkedéstervezet elfogadása akadályozná 
az egységes piacot, illetőleg hogy miért 
vannak komoly kétségei az 
intézkedéstervezet közösségi joggal való 
összeegyezethetőségével kapcsolatban. 
Ilyen esetben az intézkedéstervezetet a 
Bizottság értesítését követő további két 
hónapig nem fogadják el. 
Értesítés hiányában az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet a Bizottság vagy más 
nemzeti szabályozó hatóság 
észrevételeinek lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett.
3. A (2) bekezdésben említett két hónap 
alatt a Bizottság, a BERT és az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság szorosan 
együttműködnek annak érdekében, hogy a 
8. cikk célkitűzéseinek fényében 
megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
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kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
E két hónap alatt a BERT egyszerű 
többséggel elfogadott, indokolással ellátott
véleményt ad ki, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezetet módosítani kell, és e 
célból konkrét javaslatokat tesz. E 
véleményt nyilvánosságra hozzák.
Amennyiben a BERT kiadja az 
indokolással ellátott véleményt, amelyben 
jelzi, hogy az intézkedéstervezetet 
módosítani kell, a Bizottság, a vélemény 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett, elfogadhat egy indoklással 
ellátott határozatot, amely előírja az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóság
számára, hogy módosítsa az 
intézkedéstervezetet, és e célból konkrét 
javaslatokat tesz.
Amennyiben a BERT egy olyan 
indokolással ellátott véleményt ad ki, 
amely megerősíti az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóság, a 
Bizottság és a BERT ajánlásainak lehető 
legnagyobb mértékű figyelembe vétele 
mellett, elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet.
4. Amennyiben az intézkedéstervezet egy, 
a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikkében 
meghatározott kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, az 
intézkedéstervezetet a 7. cikk (3) 
bekezdésében említett időszak végétől 
számított további két hónapig nem 
fogadják el.
E két hónap alatt a Bizottság, a BERT és 
az illetékes nemzeti szabályozó hatóság 
szorosan együttműködnek annak 
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érdekében, hogy a 8. cikk célkitűzéseinek 
fényében megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
E két hónap alatt a BERT egyszerű 
többséggel elfogadott, indokolással ellátott
véleményt ad ki, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezet nem alkalmazható. E 
véleményt nyilvánosságra hozzák.
Csak miután a Bizottság és a BERT 
megerősítette az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, 
fogadhatja el az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság, a Bizottság és a 
BERT ajánlásainak lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett, az 
intézkedéstervezetet.
5. A (3) bekezdéssel összhangban, a 
nemzeti szabályozó hatóság számára az 
intézkedéstervezet módosítását előíró,
indokolással ellátott határozat Bizottság 
általi elfogadásától számított három 
hónapon belül, a nemzeti szabályozó 
hatóság módosítja vagy visszavonja az 
intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítják, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a 7. cikkel 
összhangban ismételten megküldi a 
Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.”

Or. en
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Módosítás 285
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a 7. cikkel kapcsolatban 
végrehajtási rendelkezéseket állapíthat 
meg, amelyben meghatározza a 7. cikk (3) 
bekezdésével összhangban előírt 
bejelentések formátumát, tartalmát és a 
bennük feltüntetendő adatokat, azokat a 
körülményeket, amelyek esetén a 
bejelentések nem kötelezőek, valamint a 
határidők számítását.

1. A nyilvános konzultáció és a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal folytatott 
konzultáció után a Bizottság ajánlást
fogadhat el, amelyben meghatározza a 7. 
cikk (3) bekezdésével összhangban előírt 
bejelentések formátumát, tartalmát és a 
bennük feltüntetendő adatokat, azokat a 
körülményeket, amelyek esetén a 
bejelentések nem kötelezőek, valamint a 
határidők számítását.

Or. es

Indokolás

A módosítások formáját, tartalmát és részletességének mértékét a már meglévő, a 2002/20/EK 
irányelv 7. cikkében előírt értesítésekről, határidőkről és konzultációkról szóló, 2003. július 
23-i bizottsági ajánlás szabályozza. A 15. cikk (1) bekezdésében szereplő megfogalmazáshoz 
hasonló, javasolt megfogalmazás megszilárdítja ezt az eszközt.

Módosítás 286
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 7. cikkel kapcsolatban 
végrehajtási rendelkezéseket állapíthat 
meg, amelyben meghatározza a 7. cikk (3) 
bekezdésével összhangban előírt 
bejelentések formátumát, tartalmát és a 

(1) A Bizottság – a BERT véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett – a 7. cikkel kapcsolatban 
ajánlásokat és/vagy iránymutatásokat 
állapíthat meg, amelyben meghatározza a 
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bennük feltüntetendő adatokat, azokat a 
körülményeket, amelyek esetén a 
bejelentések nem kötelezőek, valamint a 
határidők számítását.

7. cikk (3) bekezdésével összhangban előírt 
bejelentések formátumát, tartalmát és a 
bennük feltüntetendő adatokat, azokat a 
körülményeket, amelyek esetén a 
bejelentések nem kötelezőek, valamint a 
határidők számítását.

Or. en

Módosítás 287
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 7. cikkel kapcsolatban 
végrehajtási rendelkezéseket állapíthat 
meg, amelyben meghatározza a 7. cikk (3) 
bekezdésével összhangban előírt 
bejelentések formátumát, tartalmát és a 
bennük feltüntetendő adatokat, azokat a 
körülményeket, amelyek esetén a 
bejelentések nem kötelezőek, valamint a 
határidők számítását.

(1) A Bizottság – a BERT véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett – a 7. cikkel kapcsolatban 
ajánlásokat és/vagy iránymutatásokat 
állapíthat meg, amelyben meghatározza a 
7. cikk (3) bekezdésével összhangban előírt 
bejelentések formátumát, tartalmát és a 
bennük feltüntetendő adatokat, azokat a 
körülményeket, amelyek esetén a 
bejelentések nem kötelezőek, valamint a 
határidők számítását.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság figyelembe vegye a BERT-et, mielőtt ajánlást bocsátana ki.
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Módosítás 288
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 7. cikkel kapcsolatban 
végrehajtási rendelkezéseket állapíthat 
meg, amelyben meghatározza a 7. cikk (3) 
bekezdésével összhangban előírt 
bejelentések formátumát, tartalmát és a 
bennük feltüntetendő adatokat, azokat a 
körülményeket, amelyek esetén a 
bejelentések nem kötelezőek, valamint a 
határidők számítását.

(1) A Bizottság a 7. cikkel kapcsolatban 
végrehajtási rendelkezéseket állapíthat 
meg, amelyben meghatározza a 7. cikk (3) 
bekezdésével összhangban előírt 
bejelentések formátumát és tartalmát, 
azokat a körülményeket, amelyek esetén a 
bejelentések nem kötelezőek, valamint a 
határidők számítását.

Or. de

Indokolás

Ez a rendelkezés nem eredményezne egyenlő bánásmódot valamennyi piac tekintetében.
Valamennyi piacelemzésnek meg kell felelnie az alapvető követelményeknek. 

A végrehajtási rendelkezések jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak az iparra. Ez esetben új 
jogalkotási eljárást kell kezdeményezni.

Módosítás 289
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 

törölve
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szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást

Or. en

Indokolás

Továbbra is homályos, hogy a (2) bekezdésben mit értenek „nem alapvető elemek” alatt. Az 
ilyen javasolt „végrehajtási intézkedések” jelentős pénzügyi hatásokkal járhatnak a 
vállalkozások számára. Bármely potenciális változást az uniós szintű jogalkotási eljárásban 
teljes körű ellenőrzésnek kell alávetni vagy azokat a tagállamokra kell bízni.

Módosítás 290
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást

törölve

Or. es

Indokolás

Az (1) bekezdés módosításával összhangban, mivel egy ajánlás nem módosíthatja az irányelv 
alapvető elemeit.
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Módosítás 291
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

törölve

Or. en

Indokolás

Az eljárási előírások csak ajánlás formáját ölthetik, amely tekintetében a BERT-tel 
konzultálni kell.

Módosítás 292
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 

törölve



PE407.630v01-00 84/109 AM\725136HU.doc

Külső fordítás

HU

Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást

Or. de

Indokolás

Ez a rendelkezés nem eredményezne egyenlő bánásmódot valamennyi piac tekintetében.
Valamennyi piacelemzésnek meg kell felelnie az alapvető követelményeknek. 

A végrehajtási rendelkezések jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak az iparra. Ez esetben új 
jogalkotási eljárást kell kezdeményezni.

Módosítás 293
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást

törölve

Or. en
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Módosítás 294
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk - 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

(2) Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást. A BERT-tel 
konzultálni kell bármely sürgősségi 
eljárásról.

Or. en

Indokolás

A BERT-tel a 7. cikkel kapcsolatos bármely végrehajtási intézkedés vonatkozásában 
konzultálni kell.

Módosítás 295
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a rádiófrekvenciákról szóló 9. cikk 
másként nem rendelkezik, a tagállamok a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszik a technológiasemleges szabályozás 
kívánalmát, és biztosítják, hogy – az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 

Ha a rádiófrekvenciákról szóló 9. cikk 
másként nem rendelkezik vagy ha az 
másként a (2)–(4) bekezdés 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, a 
tagállamok a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszik az egyes egyértelműen 
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meghatározott és különösen a tényleges 
verseny biztosítását célzó szabályozói 
feladatok elvégzése során – a nemzeti 
szabályozó hatóságok is így járnak el.

meghatározott érintett piacokon a 
technológiasemleges szabályozás 
kívánalmát, és biztosítják, hogy – az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott és különösen a tényleges 
verseny biztosítását célzó szabályozói 
feladatok elvégzése során – a nemzeti 
szabályozó hatóságok is így járnak el.

Or. de

Indokolás

A technológiasemlegesség fogalma üdvözlendő, de más, fontosabb szabályozási 
célkitűzésekkel való ütközése esetén háttérbe kell szorulnia. Létfontosságú továbbá, hogy az 
érintett piacokat egyértelműen kijelöljék, és hogy a technológiasemlegesség egy 
meghatározott piacra korlátozódjon.

Módosítás 296
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítják, hogy a felhasználók, köztük 
a fogyatékkal élő, az idős korú és a 
szociálisan rászoruló felhasználók a 
választék, az ár és a minőség tekintetében 
maximális előnyhöz jussanak;

a) biztosítják, hogy a felhasználók, köztük 
a fogyatékkal élő, az idős korú és a 
szociálisan rászoruló felhasználók a 
választék, az ár és a minőség tekintetében 
maximális előnyhöz jussanak, és hogy 
minden további nettóköltséget – amely 
esetében a szolgáltatók bizonyítani tudják, 
hogy azok ilyen közszolgáltatási 
kötelezettségek kiszabásának 
eredményeként merültek fel –
megtérítenek;

Or. de
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Indokolás

Egyértelművé tétel, amely korlátozza e kötelezettség kiterjesztését, valamint meghatározza, 
hogy a társadalmi kompenzáció érdekében teljesített kötelezettségek közszolgáltatási 
feladatoknak minősülnek, amelyek nyújtása az üzemeltetőknél nettó többletköltségek 
felmerülését eredményezheti, amely költségeket a hatóságoknak bizonylatok bemutatása 
mellett kell kiegyenlíteniük. Nem tűnik célszerűnek az, hogy a nemzeti szabályozó hatóságokat 
tegyék felelőssé a tartalom szolgáltatásáért.

Módosítás 297
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
szolgáltatásokhoz valamennyi hálózaton 
keresztül történő hozzáférés 
vonatkozásában ne legyen versenytorzulás 
vagy versenykorlátozás;

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálatok kulcsfontosságú szolgáltatások a fogyatékkal élő és az idős 
felhasználók, valamint általánosságban a felhasználók számára. Létfontosságú, hogy az ilyen 
szolgáltatások valamennyi hírközlő hálózatról elérhetők legyenek.

Módosítás 298
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
szolgáltatásokhoz valamennyi hálózaton 
keresztül történő hozzáférés 
vonatkozásában ne legyen versenytorzulás 
vagy versenykorlátozás;

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálatok kulcsfontosságú szolgáltatások a fogyatékkal élő és az idős 
felhasználók, valamint általánosságban a felhasználók számára. Létfontosságú, hogy az ilyen 
szolgáltatások valamennyi hírközlő hálózatról elérhetők legyenek.

Módosítás 299
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás és a szolgáltatásokhoz 
valamennyi hálózaton keresztül történő 
hozzáférés vonatkozásában ne legyen 
versenytorzulás vagy versenykorlátozás;

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálatok kulcsfontosságú szolgáltatások a fogyatékkal élő és az idős 
felhasználók, valamint általánosságban a felhasználók számára. Létfontosságú, hogy az ilyen 
szolgáltatások valamennyi hírközlő hálózatról elérhetők legyenek.
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Módosítás 300
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban ne legyen 
versenytorzulás vagy versenykorlátozás;

Or. de

Indokolás

Egyértelművé tétel, amely korlátozza e kötelezettség kiterjesztését, valamint meghatározza, 
hogy a társadalmi kompenzáció érdekében teljesített kötelezettségek közszolgáltatási 
feladatoknak minősülnek, amelyek nyújtása az üzemeltetőknél nettó többletköltségek 
felmerülését eredményezheti, amely költségeket a hatóságoknak bizonylatok bemutatása 
mellett kell kiegyenlíteniük. Nem tűnik célszerűnek az, hogy a nemzeti szabályozó hatóságokat 
tegyék felelőssé a tartalom szolgáltatásáért.

Módosítás 301
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban ne legyen 
versenytorzulás vagy versenykorlátozás;
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Or. en

Módosítás 302
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban ne legyen 
versenytorzulás vagy versenykorlátozás;

Or. de

Indokolás

A hírközlésre vonatkozó jogi keret szabályozza a hálózati hozzáférést. Az új rendszernek nem 
szabad beleavatkoznia a tartalomszolgáltatásba. Erről az egyes tagállamokban a médiával 
kapcsolatos jogszabályok gondoskodnak.

Módosítás 303
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás;

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás és a tartalomhoz való 
hozzáférés, valamint a szolgáltatásoknak
valamennyi hálózaton keresztül való 
hozzáférése vonatkozásában ne legyen 
versenytorzulás vagy versenykorlátozás;



AM\725136HU.doc 91/109 PE407.630v01-00

Külső fordítás

HU

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálatok kulcsfontosságú szolgáltatások a fogyatékkal élő és az idős 
felhasználók, valamint általánosságban a felhasználók számára. Létfontosságú, hogy az ilyen 
szolgáltatások valamennyi hírközlő hálózatról elérhetők legyenek.

Módosítás 304
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás vagy 
versenykorlátozás.

b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás vonatkozásában ne 
legyen versenytorzulás – figyelemmel az 
állami támogatási szabályokra – vagy 
versenykorlátozás.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az állami befektetések – amelyek jelentős szerepet játszhatnak a szélessávú 
hálózat elterjedésének ösztönzésében – ne torzítsák a piacokat, illetve hogy azokat a 
magánvállalkozásokhoz képest ne tisztességtelen feltételek mellett működtessék. Ezért a
nemzeti szabályozó hatóságoknak az általános állami támogatási szabályokat figyelembe kell 
venniük a verseny távközlési ágazatban való előmozdítása során.

Módosítás 305
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) együttműködnek a Bizottsággal és a 
Hatósággal a következetes szabályozási 
gyakorlat kialakulása, valamint ezen 
irányelv és a különös irányelvek 
következetes alkalmazásának biztosítása 
érdekében.

d) együttműködnek a BERT keretében –
az egyes nemzeti piacokon meglévő egyedi 
feltételekre való megfelelő tekintettel az 
ezen irányelv célkitűzéseit is figyelembe 
vevő – következetes szabályozási gyakorlat 
kialakulása, valamint ezen irányelv és a 
különös irányelvek következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Or. de

Indokolás

Az irányelvek teljesen eltérő fejlettségi szintű és különböző versenyfeltételekkel rendelkező, 
nagy számú nemzeti piacra vonatkoznak. Ezért különös figyelmet kell fordítani a nemzeti 
feltételekre, mivel egyrészről nem szabad túlzottan szabályozni azokat a piacokat, ahol 
tényleges verseny van, másfelől pedig a szabályozásnak nem szabad elnyomnia a verseny 
további kialakulását azokon a piacokon, ahol ez még nem történt meg. Úgy tűnik, hogy a 
BERT a legmegfelelőbb keret erre.

Módosítás 306
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – c a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a (2) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„da) olyan országok esetében azonban, 
amelyek helyhez kötött infrastruktúrája 
alulfejlett és a helyhez kötött és szélessávú
szolgáltatások lefedettsége alacsony, a
nemzeti szabályozó hatóságok fontolóra 
veszik a befektetés-támogatási célok
előnyben részesítésének szükségességét a 
verseny puszta ösztönzésével kapcsolatos 
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célokkal szemben.”

Or. en

Módosítás 307
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – c a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szöveg az alábbi bekezdéssel egészül 
ki:
„(3a) A nemzeti szabályozó hatóságok
célja a megfelelő szabályozási környezet 
létrehozása az új hozzáférési hálózatokba 
való befektetések támogatására; az 
infrastruktúraalapú verseny egyedülálló 
lehetőségeket biztosít az innovációra. Az 
említett szabályozási környezetnek többek 
között:
a) egy, a komoly befektetések 
nyereségességéhez szükséges időnek 
megfelelő időszakra kiszámíthatónak kell 
lennie;
b) az infrastruktúraalapú verseny 
maximális földrajzi körét kell céloznia;
c) lehetővé kell tennie, hogy a gyorsabb 
földrajzi terjeszkedésből versenyelőny 
származzon, ezzel ösztönözve a hálózati 
telepítéseket;
d) forrásokat kell vonzania a pénzügyi 
szektorból az új hozzáférési hálózatokba 
történő magas kezdeti befektetésekre;
e) lehetővé kell tennie a befektetésekről és 
az új hozzáférési hálózatok üzemeltetői
közötti kockázatmegosztásról szóló 
rugalmas, önkéntes kereskedelmi 
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megállapodásokat;
f) figyelembe kell vennie azokat a hosszú 
távú tulajdonságokat, amelyek az új 
infrastruktúrába való befektetés
megtérüléséhez szükségesek;
g) ösztönöznie kell az ilyen új 
infrastruktúrákon keresztül nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiskereskedelmi árak maximális, de 
átlátható rugalmasságát.”

Or. en

Indokolás

A következő generációs hálózatokra vonatkozó, előretekintő hozzáférési rendszert, amelynek 
célja, hogy ösztönzőket biztosítson az innovációra és a befektetésre, oly módon kell 
megtervezni, amely lehetővé teszi a potenciális befektetők számára a szabályozási környezet 
biztosságát, kiszámíthatóságát és stabilitását.

Módosítás 308
Dominique Vlasto, Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A (4) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„(ga) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat és elektronikus 
hírközlő hálózatokat nyújtó vállalkozások
együttműködnek az érintett ágazatokkal 
az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokkal és elektronikus hírközlő 
hálózatokkal kapcsolatos jogos tartalom 
védelme és előmozdítása tekintetében”.

Or. en
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Indokolás

This amendment is added to Chapter III “Tasks of national regulatory authorities”. It places 
on electronic communications services and networks an obligation to co-operate with 
intellectual property rights holders (authors, producers, performers) to work out common 
ways and means of protecting and promoting copyrighted works. Enforcement of this 
obligation is entrusted to the national regulatory authority, which is required to implement it 
in compliance with the subsidiarity principle having regard to the specific characteristics of 
the electronic communications market of the country concerned and prevailing consultative 
arrangements.

Módosítás 309
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(4a) A nemzeti szabályozó hatóságok célja 
a megfelelő szabályozási környezet 
létrehozása az új hozzáférési hálózatokba 
való befektetések számára, amelyeknek 
megvan az a lehetőségük, hogy elősegítsék 
az infrastruktúraalapú versenyt.
A szabályozási környezetnek többek 
között:
a) elő kell mozdítania a piacorientált 
befektetéseket és innovációt, beleértve a 
kereskedelmi alapú befektetésmegosztási
megállapodások és kockázatmegosztási 
szerződések lehetővé tétele révén;
b) ahol csak lehetséges, elő kell 
mozdítania az infrastruktúraalapú 
versenyt;
c) lehetővé kell tennie az árak 
rugalmasságát, beleértve a földrajzi 
jellegű és a szolgáltatás minőségén 
alapuló árdifferenciálást;
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d) tartózkodnia kell attól, hogy felesleges 
szabályozási megszorításokat vezessen be 
ott, ahol a vállalkozások esetleg 
kereskedelmi megállapodásokra 
juthatnak;
e) ösztönöznie kell az időszerű befektetést, 
többek között az új technológiákba és 
infrastruktúrákba való korábbi 
befektetések tekintetében a kedvezőbb 
feltételek lehetővé tétele révén;
f) arányosnak kell lennie a vonatkozó 
földrajzi piac helyi jellemzőivel és 
versenyképességével;
g) kiszámíthatónak kell lennie az új 
hozzáférési infrastruktúrához 
elengedhetetlen jelentős befektetések 
megtérüléséhez szükséges időre;”

Or. en

Indokolás

The new paragraph 5 aims at specifying the objective of the regulatory framework taking into 
consideration that the main aim of the framework is to favour the mass roll-out of Next 
Generation Access Network anywhere in Europe. To this extent, the new paragraph specifies 
that the regulatory environment seeks to: promote market driven investments and innovation, 
also by allowing investments-sharing agreements and risk sharing contracts; allow price 
flexibility including geographical and quality of service price differentiation; refrain from 
introducing unnecessary regulatory constraints where undertakings may reach commercial 
agreements; encourage timely investment also by allowing for more favourable conditions to 
earlier investments in new technologies and infrastructures; recognize the importance of 
geographical assessment of markets; be predictable for a period of time needed to remunerate 
the significant investments required by new access infrastructure.

Módosítás 310
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A 8. cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki: 

„(4a) A nemzeti szabályozó hatóságoknak
a (2), (3) és (4) bekezdésben említett 
politikai célkitűzések elérése érdekében 
feladatukká kell tenniük a hozzáférési 
hálózati infrastruktúrába történő 
befektetések tekintetében egy szabályozási 
környezet létrehozását; az említett 
környezetnek legalább a következő 
kritériumoknak kell megfelelnie:
a) jogbiztonság megteremtése a 
befektetések nyereségességének
biztosításához szükséges időszakra;
b) a platformalapú verseny maximális 
földrajzi körének elérése;
c) annak lehetővé tétele, hogy a 
felgyorsult földrajzi terjeszkedésből 
versenyelőnyök származzanak, a hálózati 
fejlesztésekre irányuló ösztönzők 
megteremtése céljából.
d) tőke vonzása a pénzügyi piacokról az új 
hozzáférési hálózatokba történő magas 
kezdeti befektetésekre;
e) a befektetésekről és az új hozzáférési 
hálózatok üzemeltetői közötti 
kockázatmegosztásról szóló önkéntes 
megállapodások lehetővé tétele;
f) az új infrastruktúrába való befektetések 
nyereségessége hosszú távú feltételeinek 
figyelembe vétele és az új 
infrastruktúrákon keresztül nyújtott 
szolgáltatásokért a végfelhasználók által 
fizetendő árak maximális 
rugalmasságának előmozdítása.”

Or. de
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Indokolás

A következő generációs hozzáférési hálózatok kifejlesztése céljából a meglévő szabályozási 
keretet ezen új befektetési kihívásokhoz kell igazítani. A szabályozásnak fel kell lendítenie a 
piaci szereplők azon hajlandóságát, hogy befektessenek a következő generációs hozzáférésbe 
és vállalják az ehhez kapcsolódó kockázatokat.

Módosítás 311
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) A 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A nemzeti szabályozó hatóságok
célja a megfelelő szabályozási környezet 
létrehozása az új hozzáférési hálózatokba 
való versenyképes befektetés 
támogatására, amely egyedülálló 
lehetőségeket biztosít az innovációra és a 
deregulációhoz vezető platformalapú 
versenyre. Az említett szabályozási 
környezetnek többek között:
a) egy, a komoly befektetések 
nyereségességéhez szükséges időnek 
megfelelő időszakra kiszámíthatónak kell 
lennie;
b) a platformalapú verseny maximális 
földrajzi körét kell céloznia;
c) lehetővé kell tennie, hogy a gyorsabb 
földrajzi terjeszkedésből versenyelőny 
származzon, ezzel ösztönözve a hálózati 
telepítéseket;
d) forrásokat kell vonzania a pénzügyi 
piacokról az új hozzáférési hálózatokba 
történő magas kezdeti befektetésekre;
e) lehetővé kell tennie a befektetésekről és 
az új hozzáférési hálózatok üzemeltetői
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közötti kockázatmegosztásról szóló 
rugalmas kereskedelmi 
megállapodásokat.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályozási rendszert a következő generációs hozzáférési hálózatok terjesztésével 
kapcsolatos befektetési kihívásokhoz kell igazítani. A szabályozásnak lehetővé kell tennie a 
piaci szereplők számára, hogy befektethessenek a következő generációs hozzáférési 
hálózatokba, és ezért figyelembe kell vennie az ezzel járó kockázatokat.

Módosítás 312
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) A 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
célja a megfelelő szabályozási környezet 
létrehozása az új hozzáférési hálózatokba 
való befektetések támogatására, 
amelyeknek megvan az a lehetőségük, 
hogy elősegítsék az infrastruktúraalapú 
versenyt.
A szabályozási környezetnek többek 
között:
a) elő kell mozdítania a piacorientált 
befektetéseket és innovációt, beleértve a 
kereskedelmi alapú befektetésmegosztási
megállapodások és kockázatmegosztási 
szerződések lehetővé tétele révén;
b) ahol csak lehetséges, elő kell 
mozdítania az infrastruktúraalapú 
versenyt;”
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Or. en

Indokolás

Az új (5) bekezdés célja a szabályozási keret célkitűzésének meghatározása, figyelembe véve 
azt, hogy a keret legfőbb célja a következő generációs hozzáférési hálózat tömeges terjesztése 
mindenütt Európában. E tekintetben az új bekezdés meghatározza, hogy a szabályozási 
környezet célja: a piacorientált befektetések és innováció előmozdítása, többek között 
befektetésmegosztási megállapodások és kockázatmegosztási szerződések lehetővé tétele 
révén.

Módosítás 313
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 a bekezdés (új) – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 8. cikk (4a) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:

c) csak akkor állapítanak meg előzetes 
szabályozási kötelezettséget, ha nincs 
tényleges és fenntartható verseny, és a 
verseny megjelenésével enyhítik vagy 
feloldják ezeket a kötelezettségeket;

Or. en

Indokolás

A 20. módosítással való összhang biztosítása.

Módosítás 314
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:

„8a. cikk
A rádiófrekvenciákra vonatkozó közösségi 

politikák összehangolása

(1) A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a 
rádiófrekvenciák közösségi használatának 
stratégiai tervezése és összehangolása 
során.
(2) A tagállamok biztosítják a politikai 
megközelítések összehangolását, és 
amennyiben szükséges, gondoskodnak a 
belső piac létrejöttéhez és működéséhez 
szükséges rádiófrekvenciák hatékony 
használatára és rendelkezésre állására 
vonatkozó összehangolt feltételekről.
(3) A tagállamok biztosítják a 
rádiófrekvenciák közösségi kiosztására, 
rendelkezésre állására és használatára 
vonatkozó összehangolt és kellő időben 
történő tájékoztatást.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések teljesítéséhez 
való hozzájárulás érdekében ezennel 
megalakul a rádiófrekvencia-politikával 
foglalkozó bizottság (RSPC).
Az RSPC tanácsot nyújt az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
számára a rádiófrekvencia-politikával 
kapcsolatos kérdésekben.
Az RSPC az összes tagállam valamennyi 
rádiófrekvencia-politikájáért felelős 
nemzeti szabályozó hatóságának egyik 
magas szintű képviselőjéből áll. A 
Bizottság szavazati joggal nem rendelkező 
tag.
(5) Az Európai Parlament, a Tanács vagy 
a Bizottság kérésére vagy az RSPC saját 
kezdeményezésére a bizottság egyszerű 
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többséggel fogad el véleményeket. 
Valamennyi tagállam egy szavazattal 
rendelkezik, míg a Bizottság nem szavaz.
(6) A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett háromévente közös politikai 
célkitűzéseket fogalmaz meg, és a 
közösségi frekvenciapolitika fejlesztésére 
vonatkozó, nem kötelező 
iránymutatásokat ad ki.
(7) A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett jogalkotási intézkedéseket 
javasolhat a (6) bekezdésben 
meghatározott közös politikai célkitűzések 
teljesítése érdekében.
(8) Az RSPC éves tevékenységi jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en

Indokolás

Törölték az előadó 23. módosításának 4. és 9. pontját. Ezek a kockázatok aláássák Európának 
a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletén (CEPT) megállapított tárgyalási 
helyzetét és ellentétesek a szubszidiaritás elvével.

Módosítás 315
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:

„8a. cikk:
A rádiófrekvenciákra vonatkozó közösségi 

politikák összehangolása
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(1) A tagállamok európai és nemzetközi 
szinten együttműködnek egymással és a 
Bizottsággal a rádiófrekvenciák közösségi 
használatának stratégiai tervezése és 
összehangolása során. Biztosítják a 
spektrumpolitikai megközelítések más 
nemzeti vagy uniós politikákkal – mint
például a médiapolitikával – való 
koherenciáját.
(2) A tagállamok a rádióspektrum 
használatával összefüggő gazdasági, 
politikai, kulturális, egészségügyi és 
szociális megfontolásokkal összhangban
biztosítják a politikai megközelítések 
összehangolását, és amennyiben 
szükséges, gondoskodnak a belső piac 
létrejöttéhez és működéséhez szükséges 
rádiófrekvenciák hatékony használatára 
és rendelkezésre állására vonatkozó 
összehangolt feltételekről.
(3) A tagállamok biztosítják a 
rádiófrekvenciák közösségi kiosztására, 
rendelkezésre állására és használatára 
vonatkozó összehangolt és kellő időben 
történő tájékoztatást.
(4) A tagállamok biztosítják a közösségi 
érdekek nemzetközi szervezetekben 
történő hatékony összehangolását abban 
az esetben, ha a rádiófrekvencia-
használat hatással van a közösségi 
politikákra.
(5) Az (1) és (4) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések teljesítéséhez 
való hozzájárulás érdekében ezennel 
megalakul a rádiófrekvencia-politikával 
foglalkozó bizottság (RSPC).
Az RSPC tanácsot nyújt az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
számára a rádiófrekvencia-politikával 
kapcsolatos kérdésekben.
Az RSPC az összes tagállam valamennyi 
rádiófrekvencia-politikájáért felelős 
nemzeti szabályozó hatóságának egyik 
magas szintű képviselőjéből és az egyes 
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tagállamokban a médiaszabályozásért 
felelős, független szabályozó hatóság
egyik magas szintű képviselőjéből áll. A 
Bizottság szavazati joggal nem rendelkező 
tag.
(6) Az Európai Parlament, a Tanács vagy 
a Bizottság kérésére vagy az RSPC saját 
kezdeményezésére a bizottság minősített 
többséggel fogad el véleményeket. 
Valamennyi tagállam egy szavazattal 
rendelkezik, míg a Bizottság nem szavaz.
(7) A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett háromévente közös politikai 
célkitűzéseket fogalmaz meg, és a 
közösségi frekvenciapolitika fejlesztésére 
vonatkozó, nem kötelező 
iránymutatásokat ad ki.
(8) A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett jogalkotási intézkedéseket 
javasolhat a (7) bekezdésben 
meghatározott közös politikai célkitűzések 
teljesítése érdekében.
(9) Amikor a nemzetközi szervezetekben 
szükség van a közösségi érdekek hatékony 
összehangolásának biztosítására, a 
Bizottság az RSPC beleegyezésével 
tárgyalási megbízásra tehet javaslatot az 
Európai Parlamentnél és a Tanácsnál.
(10) Az RSPC éves tevékenységi jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
tagállamoknak, a BERT-nek és a 
Tanácsnak.”

Or. en

Indokolás

A rádióspektrum uniós szintű stratégiai tervezése a nemzetközileg kötelező megállapodások és 
a rádióspektrum tekintetében meglévő tagállami hatáskörök tiszteletben tartását igényli. Csak 
a politikai megközelítések jobb összehangolása révén történik majd előrelépés az EU 
spektrumgazdálkodása terén. Az EU integrált spektrumpolitikája kialakításának elősegítése
céljából javasolják egy új, korszerűsített bizottság létrehozását, amelynek a tagállamok 
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távközlési és média-szabályozó hatóságainak egy-egy képviselőjéből kell állnia, figyelembe 
véve így a továbbítás szabályozása és a tartalom szabályozása között fennálló kapcsolatokat.

Módosítás 316
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki: 

„8a. cikk
A rádiófrekvenciákra vonatkozó közösségi 

politikák összehangolása

(1) A tagállamok európai és nemzetközi 
szinten együttműködnek egymással és a 
Bizottsággal a rádiófrekvenciák közösségi 
használatának stratégiai tervezése és 
összehangolása során. Biztosítják a 
spektrumpolitikai megközelítések más 
nemzeti vagy uniós politikákkal – mint 
például a médiapolitikával – való 
koherenciáját.

(2) A tagállamok a rádióspektrum 
használatával összefüggő gazdasági, 
politikai, kulturális, egészségügyi és 
szociális megfontolásokkal összhangban
biztosítják a politikai megközelítések 
összehangolását, és amennyiben 
szükséges, gondoskodnak a belső piac 
létrejöttéhez és működéséhez szükséges 
rádiófrekvenciák hatékony használatára 
és rendelkezésre állására vonatkozó 
összehangolt feltételekről.
(3) A tagállamok biztosítják a 
rádiófrekvenciák közösségi kiosztására, 
rendelkezésre állására és használatára 
vonatkozó összehangolt és kellő időben 
történő tájékoztatást.
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(4) A tagállamok biztosítják a közösségi 
érdekek nemzetközi szervezetekben 
történő hatékony összehangolását abban 
az esetben, ha a rádiófrekvencia-
használat hatással van a közösségi 
politikákra.
(5) Az (1) és (4) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések teljesítéséhez 
való hozzájárulás érdekében ezennel 
megalakul a rádiófrekvencia-politikával 
foglalkozó bizottság (RSPC). Az RSPC 
tanácsot nyújt az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság számára a 
rádiófrekvencia-politikával kapcsolatos 
kérdésekben. Az RSPC az összes tagállam 
valamennyi rádiófrekvencia-politikájáért 
felelős nemzeti szabályozó hatóságának 
egyik magas szintű képviselőjéből és az 
egyes tagállamokban a 
médiaszabályozásért felelős, független 
szabályozó hatóság egyik magas szintű 
képviselőjéből áll. A Bizottság szavazati 
joggal nem rendelkező tag.
(6) Az Európai Parlament, a Tanács vagy 
a Bizottság kérésére vagy az RSPC saját 
kezdeményezésére a bizottság minősített 
többséggel fogad el véleményeket. 
Valamennyi tagállam egy szavazattal 
rendelkezik, míg a Bizottság nem szavaz.
(7) A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett háromévente közös politikai 
célkitűzéseket fogalmaz meg, és a 
közösségi frekvenciapolitika fejlesztésére 
vonatkozó nem kötelező iránymutatásokat 
ad ki.
(8) A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett jogalkotási intézkedéseket 
javasol a (7) bekezdésben meghatározott 
közös politikai célkitűzések teljesítése 
érdekében.
(9) Amikor a nemzetközi szervezetekben 
szükség van a közösségi érdekek hatékony 
összehangolásának biztosítására, a 
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Bizottság az RSPC beleegyezésével 
tárgyalási megbízásra tehet javaslatot az 
Európai Parlamentnél és a Tanácsnál.
(10) Az RSPC éves tevékenységi jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en

Indokolás

A rádióspektrum uniós szintű stratégiai tervezése a nemzetközileg kötelező megállapodások és 
a rádióspektrum tekintetében meglévő tagállami hatáskörök tiszteletben tartását igényli. Csak 
a politikai megközelítések jobb összehangolása révén történik majd előrelépés az EU 
spektrumgazdálkodása terén.

Az EU integrált spektrumpolitikája kialakításának elősegítése céljából javasolják egy új, 
korszerűsített bizottság létrehozását, amelynek a tagállamok távközlési és média-szabályozó 
hatóságainak egy-egy képviselőjéből kell állnia, figyelembe véve így a továbbítás 
szabályozása és a tartalom szabályozása között fennálló kapcsolatokat.

Módosítás 317
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki: 

„8a. cikk
A rádiófrekvenciákra vonatkozó közösségi 

politikák összehangolása
(1) A tagállamok európai és nemzetközi 
szinten együttműködnek egymással és a 
Bizottsággal a rádiófrekvenciák közösségi 
használatának stratégiai tervezése és 
összehangolása során. Biztosítják a 
spektrumpolitikai megközelítések más 
nemzeti vagy uniós politikákkal – mint 
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például a médiapolitikával – való 
koherenciáját.
(2) A tagállamok a rádióspektrum 
használatával összefüggő gazdasági, 
politikai, kulturális, egészségügyi és 
szociális megfontolásokkal összhangban
biztosítják a politikai megközelítések 
összehangolását, és amennyiben 
szükséges, gondoskodnak a belső piac 
létrejöttéhez és működéséhez szükséges 
rádiófrekvenciák hatékony használatára 
és rendelkezésre állására vonatkozó 
összehangolt feltételekről.
(3) A tagállamok biztosítják a 
rádiófrekvenciák közösségi kiosztására, 
rendelkezésre állására és használatára 
vonatkozó összehangolt és kellő időben 
történő tájékoztatást.
(4) A tagállamok biztosítják a közösségi 
érdekek nemzetközi szervezetekben 
történő hatékony összehangolását abban 
az esetben, ha a rádiófrekvencia-
használat hatással van a közösségi 
politikákra.
(5) Az (1) és (4) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések teljesítéséhez 
való hozzájárulás érdekében ezennel 
megalakul a rádiófrekvencia-politikával 
foglalkozó bizottság (RSPC). Az RSPC 
tanácsot nyújt az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság számára a 
rádiófrekvencia-politikával kapcsolatos 
kérdésekben. Az RSPC az összes tagállam 
valamennyi rádiófrekvencia-politikájáért 
felelős nemzeti szabályozó hatóságának 
egyik magas szintű képviselőjéből és az 
egyes tagállamokban a 
médiaszabályozásért felelős, független 
szabályozó hatóság egyik magas szintű 
képviselőjéből áll. A Bizottság szavazati 
joggal nem rendelkező tag.
(6) Az Európai Parlament, a Tanács vagy 
a Bizottság kérésére vagy az RSPC saját 
kezdeményezésére a bizottság minősített 
többséggel fogad el véleményeket. 
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Valamennyi tagállam egy szavazattal 
rendelkezik, míg a Bizottság nem szavaz.
(7) A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett háromévente közös politikai 
célkitűzéseket fogalmaz meg, és a 
közösségi frekvenciapolitika fejlesztésére 
vonatkozó, nem kötelező 
iránymutatásokat ad ki.
(8) A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett jogalkotási intézkedéseket 
javasol a (7) bekezdésben meghatározott 
közös politikai célkitűzések teljesítése 
érdekében.
(9) Amikor a nemzetközi szervezetekben 
szükség van a közösségi érdekek hatékony 
összehangolásának biztosítására, a 
Bizottság az RSPC beleegyezésével 
tárgyalási megbízásra tehet javaslatot az 
Európai Parlamentnél és a Tanácsnál.
(10) Az RSPC éves tevékenységi jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en

Indokolás

A rádióspektrum uniós szintű stratégiai tervezése a nemzetközileg kötelező megállapodások és 
a rádióspektrum tekintetében meglévő tagállami hatáskörök tiszteletben tartását igényli. Csak 
a politikai megközelítések jobb összehangolása révén történik majd előrelépés az EU 
spektrumgazdálkodása terén.

Az EU integrált spektrumpolitikája kialakításának elősegítése céljából javasolják egy új, 
korszerűsített bizottság létrehozását, amelynek a tagállamok távközlési és média-szabályozó 
hatóságainak egy-egy képviselőjéből kell állnia, figyelembe véve így a továbbítás 
szabályozása és a tartalom szabályozása között fennálló kapcsolatokat.
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