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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 318
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a 
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék.

(1) A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a 
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék, a 
nemzetközi megállapodások (köztük az 
ITU égisze alatt létrehozott 
megállapodások) betartása mellett, és 
figyelembe véve a nyilvánosságpolitikai 
megfontolásokat.

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.
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Módosítás 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék.

(1) A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy az ilyen
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék, 
figyelembe véve a nemzetközi 
rendelkezéseket és nyilvánosságpolitikai 
megfontolásokat.

Or. es

Indokolás

A rádiófrekvenciák specifikus jellege egyrészt szükségessé teszi a rádiófrekvenciák nemzetközi 
megállapodásokkal összhangban történő, az EU tagállamok közti kapcsolatokon túlmutató 
kezelését, másrészt e sajátos jellegük következtében egyes nyilvánosságpolitikai célkitűzések 
elérésének ideális eszközévé válnak, különösen a társadalmi és területi kohézió, a 
véleménynyilvánítás szabadsága, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdítása 
tekintetében.

Módosítás 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 

(1) A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
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hírközlési szolgáltatások vonatkozásában 
a rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a 
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését 
a nemzeti szabályozó hatóságok 
tárgyilagos, átlátható, 
megkülönböztetéstől mentes és arányos 
kritériumok alapján végezzék.

hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a 
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék.
Ezáltal a tagállamok tiszteletben tartják a 
nemzetközi egyezményeket, és figyelembe 
vehetik a nyilvánosságpolitikai 
megfontolásokat.

Or. en

Indokolás

Mivel a frekvenciák átnyúlnak az EU határain, az interferenciák elkerülése érdekében 
tiszteletben kell tartani a nemzetközi szinten kötelező megállapodásokat.

Módosítás 321
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 8. cikkel összhangban 
biztosítják területükön az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások vonatkozásában a 
rádiófrekvenciákkal történő hatékony 
gazdálkodást. Biztosítják, hogy a 
rádiófrekvenciák kiosztását és kijelölését a 
nemzeti szabályozó hatóságok tárgyilagos, 
átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
arányos kritériumok alapján végezzék.

(1) Tekintettel arra, hogy a 
rádióferekvenciák fontos társadalmi, 
kulturális és gazdasági értéket képviselő 
közjavak, a tagállamok a 8. cikkel 
összhangban biztosítják területükön az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
vonatkozásában a rádiófrekvenciákkal 
történő hatékony gazdálkodást. Biztosítják, 
hogy a rádiófrekvenciák kiosztását és 
kijelölését a nemzeti szabályozó hatóságok 
tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes és arányos kritériumok alapján 
végezzék.

Or. en
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Indokolás

Kétségtelen, hogy a rádióspektrumok szűkös közjavak. A hatékony spektrumgazdálkodás 
érdekében mind a gazdasági, mind a közszolgálati értéket megfelelően és kiegyensúlyozottan 
figyelembe kell venni.

Módosítás 322
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – összhangban a 
rádiófrekvenciák eredményes és hatékony 
használatának szükségességével, a 
676/2002/EK határozatnak 
(rádióspektrum-határozat) megfelelően –
a Közösség egészében előmozdítják a 
rádiófrekvenciák használatának 
harmonizációját.

(2) A tagállamok – összhangban a 
rádiófrekvenciák eredményes és hatékony 
használatának szükségességével – a 
Közösség egészében előmozdítják a 
rádiófrekvenciák használatának 
harmonizációját.

Or. en

Indokolás

A rádióspektrum-határozatot az integrált, egyszerűsített és koherens rádióspektrum-
keretszabályozás létrehozása érdekében hatályon kívül helyező 58. módosítással összhangban 
lévő módosítás. 

Módosítás 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 2 bekezdés

(2) A tagállamok – összhangban a 
rádiófrekvenciák eredményes és hatékony 
használatának szükségességével, a 

(2) A tagállamok összhangban a 
rádiófrekvenciák eredményes és hatékony 
használatának szükségességével – amely 
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676/2002/EK határozatnak
(rádióspektrum-határozat) megfelelően –
a Közösség egészében előmozdítják a 
rádiófrekvenciák használatának 
harmonizációját.

hozzájárulhat a méretgazdaságossághoz 
és a szolgáltatásoknak a fogyasztók javára 
történő átjárhatósága megvalósításához –
és a 676/2002/EK határozatnak
(rádióspektrum-határozat) megfelelően – a 
Közösség egészében előmozdítják a 
rádiófrekvenciák használatának 
harmonizációját.

Or. en

Módosítás 324
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az egyenlő bánásmód érdekében 
egyetlen spektrumfelhasználó sem 
mentesíthető a spektrumhasználat 
vonatkozásában megállapított rendes 
díjak megfizetésének kötelezettsége alól.

Or. ro

Indokolás

A módosítás az (50) preambulumbekezdéssel való egységesség biztosítására törekszik. 

Módosítás 325
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. (3) Ha a második albekezdés szerint 
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cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára nyitva álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú
rádiós hálózat vagy vezeték nélküli 
hozzáférési technológia használható 
legyen.

elfogadott intézkedések másként nem 
rendelkeznek, a tagállamok a lehetőségek 
függvényében biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
céljára rendelkezésre álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás használható legyen, 
az országos frekvenciakiosztási tervükben 
és az ITU rádiószabályzatban 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni. A technológia- és a 
szolgáltatássemlegességre és „rugalmasságra” irányuló szakpolitika felveti a műholdas és 
földi (különösen mobil) technológiák azonos vagy szomszédos sávokban való működésének 
kérdését.

Módosítás 326
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára nyitva álló
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
rádiós hálózat vagy vezeték nélküli 
hozzáférési technológia használható 
legyen.

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. és 
9d. cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok a 
lehetőségek függvényében megkönnyítik, 
hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára kiosztott
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
rádiós hálózat vagy vezeték nélküli 
hozzáférési technológia használható legyen
országos frekvenciakiosztási tervüknek és 
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az NTU rádiószabályzatának megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.

Módosítás 327
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen.

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára rendelkezésre álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen, összhangban nemzeti 
rádiófrekvencia-kiosztási táblázatukkal és 
az ITU rádiószabályzattal.

Or. en

Indokolás

Kiegészíti az ITU rádiószabályzathoz tartozó nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázattal.
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Módosítás 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások céljára nyitva 
álló rádiófrekvencia-sávokban minden 
típusú rádiós hálózat vagy vezeték nélküli 
hozzáférési technológia használható 
legyen.

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára nyitva álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
rádiós hálózat vagy vezeték nélküli 
hozzáférési technológia használható legyen
országos frekvenciakiosztási 
táblázataiknak és az ITU 
rádiószabályzatának megfelelően.

Or. en

Indokolás

Mivel a frekvenciák átnyúlnak az EU határain, az interferenciák elkerülése érdekében 
tiszteletben kell tartani a nemzetközi szinten kötelező megállapodásokat.

Módosítás 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára nyitva álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
rádiós hálózat vagy vezeték nélküli 

(3) Ha a második albekezdés vagy a 
9c.cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok
ösztönzik minden típusú rádiós hálózat 
vagy vezeték nélküli hozzáférési 
technológia az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára nyitva álló 
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hozzáférési technológia használható 
legyen.

rádiófrekvencia-sávokban történő 
használatát a nemzeti frekvenciakiosztási 
táblázatoknak megfelelően, és lehetőség 
szerint figyelembe véve a nemzetközi 
távközlési testületek által kiadott, 
vonatkozó szabályozást.

Or. es

Indokolás

A 8. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott célkitűzések között a rádiófrekvenciák hatékony 
használatának és hatékony kezelésének ösztönzésére irányuló intézkedések is szerepelnek, 
melyek megvalósítására nem csupán az általános engedélyhez, hanem a használati 
jogosultságokhoz kötött frekvenciasávok tekintetében is törekedni kell.

Módosítás 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára nyitva álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú
rádiós hálózat vagy vezeték nélküli 
hozzáférési technológia használható 
legyen.

(3) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára nyitva álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
technológia használható legyen.

Or. fr

Indokolás

Az interferencia megakadályozására szolgáló kulcsfontosságú technikai korlátozások nélkül 
nem lehetséges a hálózatok minden típusának párhuzamos használa (pl.rádiós hálózatok és 
földi mobil hálózatok).   Következésképpen a hálózatok típusa tekintetében ki kell zárni a 
semlegességet.
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Módosítás 331
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ugyanakkor jogosultak 
arányos és megkülönböztetésmentes 
korlátozásokat előírni a használt rádiós 
hálózatok vagy vezeték nélküli hozzáférési 
technológiák típusaira, amennyiben az 
szükséges:

A tagállamok ugyanakkor jogosultak 
arányos és megkülönböztetésmentes 
korlátozásokat előírni az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások céljára használt 
rádiós hálózatok vagy vezeték nélküli 
hozzáférési technológiák típusaira, 
amennyiben az szükséges:

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni. A technológia- és a 
szolgáltatássemlegességre és „rugalmasságra” irányuló szakpolitika felveti a műholdas és 
földi (különösen mobil) technológiák azonos vagy szomszédos sávokban való működésének 
kérdését.

Módosítás 332
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a káros zavarás elkerüléséhez; a) a káros zavarás lehetőségének
elkerüléséhez;
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Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni. A technológia- és a 
szolgáltatássemlegességre és „rugalmasságra” irányuló szakpolitika felveti a műholdas és 
földi (különösen mobil) technológiák azonos vagy szomszédos sávokban való működésének 
kérdését.

Módosítás 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a káros zavarás elkerüléséhez; a) a káros zavarás lehetőségének
elkerüléséhez;

Or. es

Indokolás

A 8. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott célkitűzések között a rádiófrekvenciák hatékony 
használatának és hatékony kezelésének ösztönzésére irányuló intézkedések is szerepelnek, 
melyek megvalósítására nem csupán az általános engedélyhez, hanem a használati 
jogosultságokhoz kötött frekvenciasávok tekintetében is törekedni kell.

Módosítás 334
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a káros zavarás elkerüléséhez; (a) a tagállamok közti egyeztetés hiánya és 
a szomszédos sávokat elfoglaló 
üzemeltetők miatti káros zavarás 
elkerüléséhez;

Or. en

Indokolás

A javaslatnak világossá kell tennie, hogy mi értendő „káros zavarás”alatt, pl. a határok közti 
zavarást vagy a szomszédos sávokat használó üzemeltetők közti zavarást.

Módosítás 335
Reino Paasilinna

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szolgáltatás minőségének 
biztosítása, 

Or. en

Indokolás

A káros zavarás mellett a „szolgáltatás minősége” is a technológiasemlegesség 
korlátozásának egyik feltétele kell, hogy legyen. Ez különösen fontos olyan esetekben, ahol a 
frekvencia megosztott használata engedélyezett. Utalni kell a vonatkozó nemzetközi 
megállapodásokra is, például az ITU-ra. Az „általános vagy közérdekű szolgáltatások 
biztosításának” is az esetleges korlátozások közé kell tartoznia. A vezetékes hálózatokat a 
mobil hírközlő hálózatok váltják fel, és biztosítani kell, hogy a mobil hírközlő hálózatok 
lehessenek az általános szolgáltatás nyújtásának eszközei. A 9c. cikkre való utalást törölni 
kell.
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Módosítás 336
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a lakosság egészségének az 
elektromágneses mezőkkel szembeni 
védelméhez;

b) a szolgáltatás műszaki minőségének 
biztosítása,

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni. A technológia- és a 
szolgáltatássemlegességre és „rugalmasságra” irányuló szakpolitika felveti a műholdas és 
földi (különösen mobil) technológiák azonos vagy szomszédos sávokban való működésének 
kérdését.

Módosítás 337
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvenciák közös használatának 
maximalizálásához, amennyiben a 
frekvenciák használatára általános 
felhatalmazás vonatkozik;

c) a rádiófrekvenciák használatához 
kapcsolódó nemzetközi megállapodás vagy 
az ITU rádiószabályzat szerinti 
kötelezettségnek való megfeleléshez,

Or. en
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Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.

Módosítás 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvenciák közös használatának 
maximalizálásához, amennyiben a
frekvenciák használatára általános 
felhatalmazás vonatkozik;

c) ösztönzi a rádiófrekvenciák hatékony 
használatát és biztosítja azok hatékony 
kezelését, valamint a műszaki szolgáltatás 
minőségét,

Or. es

Indokolás

A 8. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott célkitűzések között a rádiófrekvenciák hatékony 
használatának és hatékony kezelésének ösztönzésére irányuló intézkedések is szerepelnek, 
melyek megvalósítására nem csupán az általános engedélyhez, hanem a használati 
jogosultságokhoz kötött frekvenciasávok tekintetében is törekedni kell.

Módosítás 339
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvenciák közös használatának
maximalizálásához, amennyiben a 

c) a rádiófrekvenciák hatékony
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frekvenciák használatára általános 
felhatalmazás vonatkozik;

használatának biztosításához, vagy 

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni. A technológia- és a 
szolgáltatássemlegességre és „rugalmasságra” irányuló szakpolitika felveti a műholdas és 
földi (különösen mobil) technológiák azonos vagy szomszédos sávokban való működésének 
kérdését.

Módosítás 340
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvenciák közös használatának 
maximalizálásához, amennyiben a 
frekvenciák használatára általános 
felhatalmazás vonatkozik;

c) a rádiófrekvenciák közös használatának 
maximalizálásához, vagy

Or. en

Módosítás 341
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a lakosság egészségének az 
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elektromágneses mezőkkel szembeni 
védelméhez, vagy

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni. A technológia- és a 
szolgáltatássemlegességre és „rugalmasságra” irányuló szakpolitika felveti a műholdas és 
földi (különösen mobil) technológiák azonos vagy szomszédos sávokban való működésének 
kérdését.

Módosítás 342
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a rádiófrekvenciák hatékony 
használatának biztosításához, vagy

Or. en

Módosítás 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hatékony spektrumhasználat 
fenntartása,
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Or. en

Indokolás

A rádióspektrum-politika általános gondolatmenetének a hatékony spektrumhasználat 
biztosítására kell törekednie.

Módosítás 344
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban
egy adott korlátozás betartásához.

d) a (4) bekezdéssel összhangban valamely 
közérdekű célkitűzés eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Szükséges a közérdekű célkitűzések elérése érdekében. 

Módosítás 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban
egy adott korlátozás betartásához.

d) a (4) bekezdéssel összhangban valamely 
közérdekű célkitűzés eléréséhez.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell a 9. cikk (4) bekezdésével való összhangot.

Módosítás 346
Reino Paasilinna

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a frekvenciahasználatra vonatkozó, 
megfelelő nemzetközi megállapodások 
alapján fennálló kötelezettségek 
teljesítése.

Or. en

Indokolás

A káros zavarás mellett a „szolgáltatás minősége” is a technológiasemlegesség 
korlátozásának egyik feltétele kell, hogy legyen. Ez különösen fontos olyan esetekben, ahol a 
frekvencia megosztott használata engedélyezett. Utalni kell a vonatkozó nemzetközi 
megállapodásokra is, például az ITU-ra. Az „általános vagy közérdekű szolgáltatások 
biztosításának” is az esetleges korlátozások közé kell tartoznia. A vezetékes hálózatokat a 
mobil hírközlő hálózatok váltják fel, és biztosítani kell, hogy a mobil hírközlő hálózatok 
lehessenek az általános szolgáltatás nyújtásának eszközei. A 9c. cikkre való utalást törölni 
kell.

Módosítás 347
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy 
háromévenként műszaki méréseket és 
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járványtani vizsgálatokat hajtanak végre a 
lakosság egészségének az elektromágneses 
mezőkkel szembeni védelméhez szükséges 
intézkedések azonosítása érdekében.  

Or. ro

Indokolás

Tekintettel az elektromágneses mezőknek a lakosság egészségére kifejtett hatásával 
kapcsolatban számos alkalommal hangoztatott kétségekre, rendszeresen járványtani 
vizsgálatokat és specifikus méréseket kell végezni.

Módosítás 348
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára. Az egy bizonyos 
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja:

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára rendelkezésre álló, a nemzeti 
rádiófrekvencia-kiosztási táblázatuk és az 
ITU rádiós szabályozás szerinti
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes intézkedéseket
előírni a biztosítandó elektronikus 
hírközlési szolgáltatások típusára
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatásemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
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szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen. A szolgáltatásemlegesség jogilag 
helyes meghatározása eredményeképpen az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata keretében 
hozott, közérdekű célkitűzések biztosítására szolgáló intézkedések nem korlátozzák ezt az 
elvet, hanem annak következményei. Az átláthatóság érdekében a nemzeti jogban minden 
közérdekű célt a közösségi joggal összhangban kell meghatározni.

Módosítás 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk 
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára. Az egy bizonyos 
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja:

4. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk 
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára rendelkezésre álló, a nemzeti 
rádiófrekvencia-kiosztási táblázatuk és az 
ITU rádiós szabályozás szerinti
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes intézkedéseket
előírni a biztosítandó elektronikus 
hírközlési szolgáltatások típusára
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.
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Módosítás 350
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések
másként nem rendelkeznek, a tagállamok
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

(4) Ha a második albekezdés másként nem
rendelkezik, a tagállamok a lehetőségek 
függvényében megkönnyítik, hogy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás használható legyen
országos frekvenciakiosztási tervüknek és 
az ITU rádiószabályzatának megfelelően.
A tagállamok ugyanakkor jogosultak 
arányos és megkülönböztetésmentes 
korlátozásokat előírni az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások típusára.

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.

Módosítás 351
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések
másként nem rendelkeznek, a tagállamok
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

(4) Ha a második albekezdés másként nem
rendelkezik, a tagállamok a lehetőségek 
függvényében megkönnyítik, hogy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások
céljára rendelkezésre álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás használható legyen
országos frekvenciakiosztási tervüknek és 
az ITU rádiószabályzatának megfelelően.
A tagállamok ugyanakkor jogosultak 
arányos és megkülönböztetésmentes 
korlátozásokat előírni az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások típusára.

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni. A technológia- és a 
szolgáltatássemlegességre és „rugalmasságra” irányuló szakpolitika felveti a műholdas és 
földi (különösen mobil) technológiák azonos vagy szomszédos sávokban való működésének 
kérdését.

Módosítás 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok
olyan intézkedéseket mozdítanak elő,
amelyek annak biztosítására irányulnak,
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sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

hogy az elektronikus hírközlés céljára 
nyitva álló rádiófrekvencia-sávokban 
minden típusú elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára. A nemzeti 
frekvenciakiosztási táblázatoknak és –
adott esetben – az ITU rendelkezéseinek 
megfelelően

Or. es

Indokolás

Az első javaslatot illetően meg kell említeni a nemzeti frekvenciatáblázatok és a vonatkozó 
nemzetközi szabályozás közötti összhang biztosításának szükségességét.

A másodikat illetően pedig az egyik közérdekű célkitűzés a magas szintű szolgáltatás 
garantálásának szükségessége a végfelhasználók számára.

A harmadik javaslat tekintetében elkerülhetetlen itt utalni a rádiós és televíziós szolgáltatások 
sajátos természetére.

Módosítás 353
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára rendelkezésre álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen, összhangban nemzeti 
rádiófrekvencia-kiosztási táblázatukkal és 
az ITU rádiószabályzattal. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
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szolgáltatások típusára. megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatássemlegességet az ITU rádiószabályzat által biztosított lehetőségekre kell 
korlátozni, amely meghatározza, hogy egy adott rádiófrekvencia-sávban hogyan lehetnek a 
szolgáltatások egyidejűleg jelen. (pl. az elsődleges felhasználókat védik, a szomszédos 
országok megállapodnak).

Módosítás 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlés céljára nyitva álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy – összhangban a 
nemzetközi szinten jóváhagyott 
frekvenciatervekkel és az NTU 
rádiószabályzatával – az elektronikus 
hírközlés céljára nyitva álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

Or. en

Indokolás

A javaslat vagy nem tulajdonít kellő jelentőséget az NTU (ITU) szabályoknak és eljárásoknak, 
illetve a belőlük fakadó, jogilag kötelező erejű, nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés 



AM\725138HU.doc 27/104 PE407.631v01-00

HU

biztosításának, vagy nem ismeri fel ennek fontosságát. A hatékony spektrumhasználat 
megköveteli az ITU nyilvántartási és koordinálási folyamatának való megfelelést.

Módosítás 355
Reino Paasilinna

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlés céljára nyitva álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

Or. en

Indokolás

A káros zavarás mellett a „szolgáltatás minősége” is a technológiasemlegesség 
korlátozásának egyik feltétele kell, hogy legyen. Ez különösen fontos olyan esetekben, ahol a 
frekvencia megosztott használata engedélyezett. Utalni kell a vonatkozó nemzetközi 
megállapodásokra is, például az ITU-ra. Az „általános vagy közérdekű szolgáltatások 
biztosításának” is az esetleges korlátozások közé kell tartoznia. A vezetékes hálózatokat a 
mobil hírközlő hálózatok váltják fel, és biztosítani kell, hogy a mobil hírközlő hálózatok 
lehessenek az általános szolgáltatás nyújtásának eszközei. A 9c. cikkre való utalást törölni 
kell.

Módosítás 356
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások céljára rendelkezésre álló 
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

Or. en

Indokolás

Az országok közti rádióspektrum-megosztási megállapodások vonatkozásában az ITU 
rádiószabályzat az irányadó, elsősorban a zavarás elleni védelem biztosítása érdekében, 
ugyanakkor a szabályzat szándékosan megadja a tagállamok számára a lehetőséget, hogy 
nemzeti alapon vagy kétoldalú megállapodás esetén eltérjenek a szabályoktól.  Hasonló 
rugalmasságra van szükség a nemzeti frekvenciakiosztási tervek vonatkozásában is, mivel 
előfordulhat, hogy nem átláthatóak, lehet, hogy jogilag nem kötelezőek, és gyakran 
módosítják őket. 

Módosítás 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a) a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 

Az egy bizonyos elektronikus hírközlési
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja: a) a közösségi jognak 
megfelelő közérdekű célok, például az 
életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
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nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése, a 
megfelelő szolgáltatási minőség 
biztosításának szükségessége a 
végfelhasználók számára; b) a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, a 
médiapluralizmus előmozdítása, illetőleg a 
rádiós és televíziós műsorszórási 
szolgáltatások biztosítása.

Or. es

Indokolás

Az első javaslatot illetően meg kell említeni a nemzeti frekvenciatáblázatok és a vonatkozó 
nemzetközi szabályozás közötti összhang biztosításának szükségességét.

A másodikat illetően pedig az egyik közérdekű célkitűzés a magas szintű szolgáltatás 
garantálásának szükségessége a végfelhasználók számára.

A harmadik javaslat tekintetében elkerülhetetlen itt utalni a rádiós és televíziós szolgáltatások 
sajátos természetére.

Módosítás 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező 
korlátozást csak a következő 
megfontolások valamelyike indokolhatja: 
a) a közösségi jognak megfelelő 
közérdekű célok, például az 
életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a 
rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 

Az egy bizonyos elektronikus hírközlési 
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja: a) a közösségi jognak 
megfelelő, a nemzeti jogban 
meghatározott közérdekű célok, például az 
életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
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jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása, ideértve a műsorszórási 
szolgáltatásokat is.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében a kulturális és a nyelvi sokszínűségre, 
valamint a médiapluralizmus biztosítására tett utalás túlságosan korlátozó jellegű és ki kell 
terjeszteni külön a műsorszórási szolgáltatásokra is.

Módosítás 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a) a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

Az egy bizonyos elektronikus hírközlési
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja: a) a közösségi jognak 
megfelelő közérdekű célok, például az 
életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása, vagy a rádiós és televíziós 
műsorszórási szolgáltatások biztosítása.

Or. en



AM\725138HU.doc 31/104 PE407.631v01-00

HU

Indokolás

Fontos, hogy a kulturális és médiapolitikák meghatározása a tagállamok kezében maradjon, 
és ebben a kérdésben nemzeti szinten garantálva legyenek a jogi biztosítékok, valamint a 
rugalmasság.

Módosítás 360
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező
korlátozást csak a következő 
megfontolások valamelyike indokolhatja: 
a) a közösségi jognak megfelelő közérdekű 
célok, például az életbiztonság, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban 
előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező
intézkedést csak a következő 
megfontolások valamelyike indokolhatja: 
a) a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban meghatározott közérdekű 
célok, például az életbiztonság, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) az olyan 
kulturális és médiapolitikai célok, mint a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatássemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen. A szolgáltatássemlegesség jogilag 
helyes meghatározása eredményeképpen az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata keretében 
hozott intézkedések annak biztosítására szolgálnak, hogy a közérdekű célok az említett elvnek 
ne a korlátozását, hanem a következményét jelentsék. Az átláthatóság érdekében a nemzeti 
jogban minden közérdekű célt a közösségi joggal összhangban kell meghatározni.
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Módosítás 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező
korlátozást csak a következő 
megfontolások valamelyike indokolhatja: 
a) a közösségi jognak megfelelő közérdekű 
célok, például az életbiztonság, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban 
előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező
intézkedést csak a következő 
megfontolások valamelyike indokolhatja: 
a) a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban meghatározott közérdekű 
célok, például az életbiztonság, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) az olyan 
kulturális és médiapolitikai célok, mint a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása.

Or. en

Indokolás

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Módosítás 362
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a) a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák
nem kellő kihasználásának elkerülése; b) 
a közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

Az egy bizonyos elektronikus hírközlési
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja: a) a közösségi jognak 
megfelelő közérdekű célok, például az 
életbiztonság, általános vagy közérdekű 
szolgáltatások biztosítása, a társadalmi, a 
regionális vagy a területi kohézió, a 
rádiófrekvenciák hatékony használata, 
vagy a spektrum hatékony kezelése, 
figyelemmel a nemzetközi 
kötelezettségekre és gyakorlatokra; b) a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása.

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.

Módosítás 363
Reino Paasilinna

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a) a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a) a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, általános vagy közérdekű 
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vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

szolgáltatások biztosítása, a társadalmi, a 
regionális vagy a területi kohézió, a 
rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása.

Or. en

Indokolás

A káros zavarás mellett a „szolgáltatás minősége” is a technológiasemlegesség 
korlátozásának egyik feltétele kell, hogy legyen. Ez különösen fontos olyan esetekben, ahol a 
frekvencia megosztott használata engedélyezett. Utalni kell a vonatkozó nemzetközi 
megállapodásokra is, például az ITU-ra. Az „általános vagy közérdekű szolgáltatások 
biztosításának” is az esetleges korlátozások közé kell tartoznia. A vezetékes hálózatokat a 
mobil hírközlő hálózatok váltják fel, és biztosítani kell, hogy a mobil hírközlő hálózatok 
lehessenek az általános szolgáltatás nyújtásának eszközei. A 9c. cikkre való utalásokat törölni 
kell.

Módosítás 364
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a) a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a) a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, az információs 
társadalomhoz való jobb hozzáférés 
minden polgár számára történő 
biztosítása, a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
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a médiapluralizmus előmozdítása.

Or. de

Indokolás

Az információs társadalomhoz való hozzáférés minden polgár számára történő biztosítása a 
lisszaboni stratégia egyik fő célkitűzése.  Ezért közérdekű, hogy a szolgáltatássemlegességtől 
való lehetséges eltérés okai között kifejezetten ez is szerepeljen. 

Módosítás 365
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag 
akkor írható elő, ha azt életbiztonság 
védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény 
indokolja.

Olyan intézkedés, amely egy adott sávban 
más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, 
ha azt életbiztonság védelmét szolgáló 
szolgáltatás vagy a káros zavarás 
elkerülése iránti igény indokolja.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatássemlegességet az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatában biztosított lehetőségek 
szerint kell meghatározni, amely szabályzat megállapítja, hogy a különböző rádiófrekvencia-
sávokban mely szolgáltatások lehetnek egyidejűleg jelen. A szolgáltatássemlegesség jogilag 
helyes meghatározása eredményeképpen az ITU Nemzetközi Rádiószabályzata keretében 
hozott intézkedések annak biztosítására szolgálnak, hogy a közérdekű célok az említett elvnek 
ne a korlátozását, hanem a következményét jelentsék. Az átláthatóság érdekében a nemzeti 
jogban minden közérdekű célt a közösségi joggal összhangban kell meghatározni.
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Módosítás 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag 
akkor írható elő, ha azt életbiztonság 
védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény 
indokolja.

Olyan intézkedés, amely egy adott sávban 
más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, 
ha azt életbiztonság védelmét szolgáló 
szolgáltatás vagy a káros zavarás 
elkerülése iránti igény indokolja.

Or. en

Indokolás

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Módosítás 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag 
akkor írható elő, ha azt életbiztonság 
védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény 

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő,
ha azt életbiztonság védelmét szolgáló 
szolgáltatás iránti igény vagy a közösségi 
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indokolja. joggal összhangban a nemzeti jogban 
meghatározott közérdekű cél, például a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása
indokolja.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a kulturális és médiapolitikák meghatározása a tagállamok kezében maradjon, 
és ebben a kérdésben nemzeti szinten garantálva legyenek a jogi biztosítékok, valamint a 
rugalmasság.

Módosítás 368
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag 
akkor írható elő, ha azt életbiztonság 
védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény 
indokolja.

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, 
ha azt életbiztonság védelmét szolgáló 
szolgáltatás iránti igény vagy a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban 
meghatározott közérdekű cél indokolja.

Or. en

Indokolás

Az EU jogszabályok konzisztenciája érdekében, valamint azért, hogy az EU jogszabályai 
megfeleljenek a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatokban figyelembe vett nemzetközi 
szabályoknak, hivatkozni kell a 676/2002/EK rádióspektrum-határozatra és az ITU 
rádiószabályzatára. A spektrumok hatékony kezelése a nemzeti szabályozó hatóságok 
feladata, és azt az ITU eljárásaival összhangban kell végezni.
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Módosítás 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag 
akkor írható elő, ha azt életbiztonság 
védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény 
indokolja.

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, 
ha azt életbiztonság védelmét szolgáló 
szolgáltatás iránti igény indokolja.

Or. en

Módosítás 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben 
előírt korlátozások szükségességét.

(5) A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben 
előírt korlátozások szükségességét. A 
kivételek céljának és természetének 
meghatározása a tagállamok hatásköre.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a kulturális és médiapolitikák meghatározása a tagállamok kezében maradjon, 
és ebben a kérdésben nemzeti szinten garantálva legyenek a jogi biztosítékok, valamint a 
rugalmasság.
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Módosítás 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben 
előírt korlátozások szükségességét.

(5) A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben 
előírt közérdekű célok szükségességét.

Or. en

Módosítás 372
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják 
a (3) és a (4) bekezdésben előírt korlátozások 
szükségességét.

(5) A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják a (3) és a (4) bekezdésben 
előírt korlátozások szükségességét. Erről a 
vizsgálatról jelentést nyújtanak be, amelyet 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tesznek.

Or. en

Indokolás

Egy versenyképes mobil hírközlési gazdaság az információs társadalomhoz való jobb 
hozzáférés minden polgár számára történő biztosításával együtt a lisszaboni stratégia egyik fő 
alapjának és az európai politikák egyik célkitűzésének tekintendő, mivel nagyobb gazdasági 
növekedést és több munkahelyet fog teremteni Európában. A módosításban ez a célkitűzés 
közérdekű célként kifejezett elfogadást nyer. Ezért ez a szolgáltatássemlegesség elve alóli 
kivételekhez teremt jogalapot.
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Módosítás 373
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (3) és a (4) bekezdést a 
rádiófrekvenciák kiosztása és kijelölése 
tekintetében 2009. december 31-től kell 
alkalmazni.”

(6) A (3) és a (4) bekezdést a 
rádiófrekvenciák kiosztása és kijelölése 
tekintetében [az átültetés időpontjától] kell 
alkalmazni.”

Or. en

Módosítás 374
Alexander Alvaro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok egyenlő arányban 
kívánják felosztani a IV/V UHF-
frekvenciasávot (470-862 MHz) a 
műsorszórási és mobil hírközlési 
szolgáltatások további fejlesztése 
érdekében.
A tagállamok figyelemmel kísérik a 2007. 
évi Rádió Világértekezlet eredményeit. Az 
összehangolt 790-862 MHz-es alsávot 
felszabadítják és szélessávú mobil 
szolgáltatások számára utalják ki 
legkésőbb hat hónappal ezen irányelv 
hatálybalépését követően. 
A hálózatüzemeltető kérésére a nemzeti 
szabályozó hatóság felülvizsgálja, hogy 
szükség van-e a műsorszórási 
tartalomszolgáltatás céljából elvégzett 
rádiófrekvencia-kijelölésekre és -
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kiosztásokra a 9. cikk (4) bekezdésében 
említett célok teljesítéséhez. Ezt a 
felülvizsgálatot három hónap alatt 
teljesítik. Amennyiben a kiosztásokra és 
kijelölésekre nincs szükség a célok 
teljesítéséhez, a nemzeti szabályozó 
hatóság hat hónapon belül újabb 
kiosztásokban részesíti a mobil hírközlési 
szolgáltatásokat és újabb kijelöléseket hajt 
végre. Kényszerítő okok esetén a nemzeti 
szabályozó hatóság a Bizottság értesítését 
követően a kérdéses rádiófrekvenciák 
újrakiosztása mellett dönthet. 

Or. en

Indokolás

A szélessávú mobil technológiák hozzáférhetővé teszik az internetet és minimálisra csökkentik 
a digitális szakadékot különösen a vidéki területeken. A fentiekből kiindulva tanácsos a mobil 
internetszolgáltatás mihamarabbi bevezetése, valamint az ésszerű jogszabályok létrehozása 
ezen a területen. Másrészről a műsorszórási ágazat érdekeit, valamint a kulturális és nyelvi 
sokszínűség és a médiapluralizmus előmozdítására irányuló célokat is tiszteletben kell tartani. 
Ennek megfelelően a műsorszórási és mobil hírközlési szolgáltatások további egyenlő arányú 
fejlesztése érdekében a tagállamok a IV/V UHF-frekvenciasávot (470-862 MHz) kívánják 
használni.

Módosítás 375
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok egyenlő arányban 
kívánják felosztani a IV/V UHF-
frekvenciasávot (470-862 MHz) a 
műsorszórási és mobil hírközlési 
szolgáltatások további fejlesztése 
érdekében.
Első lépésként a tagállamok figyelemmel 
kísérik a 2007. évi Rádió Világértekezlet 
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eredményeit. Az összehangolt 790-862 
MHz-es alsávot mihamarabb 
felszabadítják és szélessávú mobil 
szolgáltatások számára utalják ki 
legkésőbb hat hónappal ezen irányelv 
hatálybalépését követően. 
Ezt követően a műsorszórási 
szolgáltatások digitális műsorszórásra 
való áttérésének folyamata során a IV/V 
UHF-sávban (470-862 MHz) felszabaduló 
további frekvencia legalább egyharmadát 
azonnal a szélessávú mobil hálózatok 
számára osztják ki és jelölik ki az első 
albekezdésben említett célok teljesüléséig. 
A frekvenciákat összehangolt módon 
osztják ki és jelölik ki a szélessávú mobil 
hálózatok számára. Ennek érdekében 
azonnal elindítják a szükséges tervezési 
eljárásokat. 
A mobilhálózat-üzemeltető kérésére a 
nemzeti szabályozó hatóság felülvizsgálja, 
hogy szükség van-e a műsorszórási 
tartalomszolgáltatás céljából elvégzett 
rádiófrekvencia-kijelölésekre és -
kiosztásokra a 9. cikk (4) bekezdésében 
említett célok teljesítéséhez. Ezt a 
felülvizsgálatot három hónap alatt 
teljesítik. Amennyiben a kiosztásokra és 
kijelölésekre nincs szükség a célok 
teljesítéséhez, a nemzeti szabályozó 
hatóság hat hónapon belül újabb 
kiosztásokban részesíti a mobil hírközlési 
szolgáltatásokat és újabb kijelöléseket hajt 
végre. Kényszerítő okok esetén a nemzeti 
szabályozó hatóság a Bizottság értesítését 
követően a határidőt további három 
hónappal hosszabbíthatja meg.

Or. en

Indokolás

Mivel az 1 GHz alatti sáv a mobil alkalmazások számára kedvező feltételeket teremt, ezért 
meghatározó jelentőséggel bír. Ehhez tartozik különösképpen a IV/V UHF-sáv (470-862 
MHz), amelyet jelenleg elsősorban televíziós célokra használnak. Fizikai jellemzőinek 
köszönhetően ez a frekvencia szélesebb hatókörrel rendelkezik, és ezért viszonylag kevesebb 



AM\725138HU.doc 43/104 PE407.631v01-00

HU

bázisállomást igényel a nagyobb területek lefedésére. Ezért a harmadik generációs szélessávú 
mobil hálózatok kifejlesztése sokkal költséghatékonyabb lenne a vidéki területeken.

Módosítás 376
Ján Hudacký

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok egyenlő arányban 
kívánják felosztani a IV/V UHF-
frekvenciasávot (470-862 MHz) a 
műsorszórási és mobil hírközlési 
szolgáltatások további fejlesztése 
érdekében.
Első lépésként a tagállamok figyelemmel 
kísérik a 2007. évi Rádió Világértekezlet 
eredményeit. Az összehangolt 790-862 
MHz-es alsávot mihamarabb 
felszabadítják és szélessávú mobil 
szolgáltatások számára utalják ki 
legkésőbb hat hónappal ezen irányelv 
hatálybalépését követően. 
Ezt követően a műsorszórási 
szolgáltatások digitális műsorszórásra 
való áttérésének folyamata során a IV/V 
UHF-sávban (470-862 MHz)felszabaduló 
további frekvencia legalább kétharmadát 
azonnal a szélessávú mobil hálózatok 
számára osztják ki és jelölik ki az első 
albekezdésben említett célok teljesüléséig. 
A frekvenciákat összehangolt módon 
osztják és jelölik ki a szélessávú mobil 
hálózatok számára. Ennek érdekében 
azonnal elindítják a szükséges tervezési 
eljárásokat. 
A mobilhálózat-üzemeltető kérésére a 
nemzeti szabályozó hatóság felülvizsgálja, 
hogy szükség van-e a műsorszórási 
tartalomszolgáltatás céljából elvégzett 
rádiófrekvencia-kijelölésekre és -



PE407.631v01-00 44/104 AM\725138HU.doc

HU

kiosztásokra a 9. cikk (4) bekezdésében 
említett célok teljesítéséhez. Ezt a 
felülvizsgálatot három hónap alatt 
teljesítik. Amennyiben a kiosztásokra és 
kijelölésekre nincs szükség a célok 
teljesítéséhez, a nemzeti szabályozó 
hatóság hat hónapon belül újabb 
kiosztásokban részesíti a mobil hírközlési 
szolgáltatásokat és újabb kijelöléseket hajt 
végre. Kényszerítő okok esetén a nemzeti 
szabályozó hatóság a Bizottság értesítését 
követően a határidőt további három 
hónappal hosszabbíthatja meg.

Or. en

Indokolás

A szélessávú mobil hálózat révén a vidéki területeken is elérhetővé válik az internet. 
Halaszthatatlan az ésszerű jogszabályok létrehozása ezen a területen. A műsorszórási ágazat 
érdekeit, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség, és a médiapluralizmus előmozdítására 
irányuló célokat is tiszteletben kell tartani. Ennek megfelelően a műsorszórási és mobil 
hírközlési szolgáltatások további egyenlő arányú fejlesztése érdekében a tagállamok a IV/V 
UHF-sávot (470-862 MHz) kívánják használni.

Módosítás 377
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok egyenlő arányban 
kívánják kiosztani a IV/V UHF-
frekvenciasávot (470-862 MHz) a 
műsorszórási és mobil hírközlési 
szolgáltatások további fejlesztése 
érdekében.
Első lépésként a tagállamok figyelemmel 
kísérik a 2007. évi Rádió Világértekezlet 
eredményeit.  Az összehangolt 790-862 
MHz-es alsávot mihamarabb fel kell 



AM\725138HU.doc 45/104 PE407.631v01-00

HU

szabadítani és a szélessávú mobil 
szolgáltatások számára ki kell osztani 
legkésőbb hat hónappal ezen irányelv 
hatálybalépését követően.
Ezt követően a rádiós műsorszórás 
digitalizálása során a IV/V UHF-sávban 
(470-862 MHz) felszabaduló további 
frekvencia legalább kétharmadát azonnal 
a szélessávú mobil hálózatok számára 
osztják ki addig, ameddig a rádiós és 
mobil szolgáltatások közötti 
frekvenciamegoszlás el nem éri a fele-fele 
arányt.  A frekvenciákat összehangoltan 
kell kiosztani. A szükséges tervezési 
eljárások haladéktalanul elindulnak.
A mobil szolgáltató kérésére a nemzeti 
szabályozó hatóságnak meg kell 
vizsgálnia, hogy szükség van-e a 
frekvenciák jelenlegi elosztására és 
kiosztására a rádiós műsorszórási 
tartalom céljára a 9. cikk (4) 
bekezdésében foglalt célok elérése 
érdekében.  Egy ilyen vizsgálatot három 
hónap alatt teljesíteni kell.  Amennyiben 
az elosztások és kiosztások 
szükségtelennek bizonyulnak a célok 
teljesítéséhez, a nemzeti szabályozó 
hatóságnak hat hónapon belül újabb 
kiosztásban kell részesítenie a mobil 
szolgáltatásokat.  Kényszerítő okok esetén 
a nemzeti szabályozó hatóság a Bizottság 
értesítését követően ezt a határidőt további 
három hónappal hosszabbíthatja meg.

Or. de

Indokolás

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.
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Módosítás 378
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok gondoskodnak a 
digitális frekvenciatöbblet 
felszabadításáról, ami az információs 
társadalmat mindenki számára 
hozzáférhetőbbé teszi.

Or. en

Indokolás

Ezáltal biztosítottá válik a műsorszórási és a szélessávú mobil szolgáltatásokkal kapcsolatos 
jövőbeli műszaki fejlesztések összehangoltsága, annak érdekében, hogy elháruljanak az 
esetleges akadályok, és hogy Európa-szerte mihamarabb szélesebb körű költséghatékony 
szélessávú elérhetőség valósulhasson meg. 

Módosítás 379
Gianni De Michelis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok a (3)-(6) bekezdések 
rendelkezéseit alkalmazzák, 
messzemenően figyelembe véve az 
illetékes műszaki és szabványügyi 
szervezetek értékelését, valamint az 
érdekelt felekkel folytatott konzultációt 
követően. E cikk alkalmazásában a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a tisztességes verseny 



AM\725138HU.doc 47/104 PE407.631v01-00

HU

biztosítása érdekében, garantálva, hogy a 
piaci szereplőknek a rádiófrekvenciák 
megszerzésére irányuló befektetéseit teljes 
mértékben figyelembe vegyék.

Or. en

Indokolás

A technológia- és a szolgáltatássemlegesség elve nem szabad, hogy veszélyeztesse különösen 
a harmadik generációs engedélyekkel rendelkező mobil szolgáltatók, valamint a magán 
műsorszórók frekvenciakereskedelembe történő befektetéseit.  Ezt az elvet ugyanakkor a piaci 
torzító hatással nem bíró mechanizmus és a tisztességes piaci verseny előmozdításának 
céljával összhangban kell alkalmazni. 

Módosítás 380
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve
A meglévő jogokra vonatkozó 
korlátozások felülvizsgálata

(1) A tagállamok [2010. január 1-től] 
kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az 
ezen időpont előtt odaítélt 
rádiófrekvencia-használati jogok 
jogosultjai kérhessék, hogy a jogaikra 
vonatkozó korlátozásokat a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóság a 
9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje. 
A hatáskörrel rendelkező nemzeti 
szabályozó hatóság, mielőtt elfogadná 
határozatát, értesíti a jogosultat a 
korlátozások újraértékeléséről, ennek 
keretében megjelöli a jogok terjedelmét az 
újraértékelést követően, és ésszerű 
határidőt ír elő a kérelem visszavonására. 
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Ha a jogosult visszavonja kérelmét, a jog 
a lejártáig, de legkésőbb az ötéves időszak 
végéig változatlan formában fennmarad.
(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, 
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak 
a közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.
(3) Az (1) bekezdésben előírt ötéves 
időszak után a tagállamok minden 
megfelelő intézkedést megtesznek annak 
érdekében, hogy valamennyi olyan 
további rádiófrekvencia-kijelölésre és -
kiosztásra, amely ezen irányelv 
hatálybalépésekor már hatályban volt, a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdése legyen irányadó.
(4) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
tisztességes verseny biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályok felülvizsgálatának erőltetése jelentős üzleti bizonytalanságot okozhat, 
visszafoghatja a beruházásokat, és nem veszi figyelembe számos üzemeltető üzleti helyzetét.

Módosítás 381
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve
A meglévő jogokra vonatkozó 
korlátozások felülvizsgálata

(1) A tagállamok [2010. január 1-től] 
kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az 
ezen időpont előtt odaítélt 
rádiófrekvencia-használati jogok 
jogosultjai kérhessék, hogy a jogaikra 
vonatkozó korlátozásokat a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóság a 
9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje. 
A hatáskörrel rendelkező nemzeti 
szabályozó hatóság, mielőtt elfogadná 
határozatát, értesíti a jogosultat a 
korlátozások újraértékeléséről, ennek 
keretében megjelöli a jogok terjedelmét az 
újraértékelést követően, és ésszerű 
határidőt ír elő a kérelem visszavonására. 
Ha a jogosult visszavonja kérelmét, a jog 
a lejártáig, de legkésőbb az ötéves időszak 
végéig változatlan formában fennmarad.
(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, 
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak 
a közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.
(3) Az (1) bekezdésben előírt ötéves 
időszak után a tagállamok minden 
megfelelő intézkedést megtesznek annak 
érdekében, hogy valamennyi olyan 
további rádiófrekvencia-kijelölésre és -
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kiosztásra, amely ezen irányelv 
hatálybalépésekor már hatályban volt, a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdése legyen irányadó.
(4) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
tisztességes verseny biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályok felülvizsgálatának erőltetése jelentős üzleti bizonytalanságot okozhat, 
visszafoghatja a beruházásokat, és nem veszi figyelembe számos üzemeltető üzleti helyzetét.

Módosítás 382
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [2010. január 1-től] 
kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az 
ezen időpont előtt odaítélt rádiófrekvencia-
használati jogok jogosultjai kérhessék, 
hogy a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

(1) A tagállamok [2010. január 1-től] 
kezdődően egy éven át biztosítják, hogy az 
ezen időpont előtt odaítélt rádiófrekvencia-
használati jogok jogosultjai kérhessék, 
hogy a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

Or. en

Indokolás

Egy évre kell csökkenteni azt az időszakot, amely alatt a tagállamoknak alkalmazniuk kell a 
rádiófrekvenciákkal való gazdálkodás új szabályait. Minél gyorsabb a rádióspektrum 
újraosztása, az üzemeltetők annál hamarabb el tudnák érni a hatékonyságnövelést, ami az 
alacsonyabb árak és a jobb szolgáltatások miatt hosszú távon a fogyasztók javára válna. Az 
engedéllyel rendelkezőknek jogaik keretein belül lehetővé kell tenni, hogy frekvenciasávjaikat 
olyan szabványosított technológiával használják fel, amilyennel szeretnék. A rádiófrekvenciák 
hatékony használata érdekében elengedhetetlen az engedélyekhez kapcsolódó jogok 



AM\725138HU.doc 51/104 PE407.631v01-00

HU

biztonságának maximalizálása és a spektrumhasználat korlátozásának minimalizálása.

Módosítás 383
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [2010. január 1-től]
kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az 
ezen időpont előtt odaítélt rádiófrekvencia-
használati jogok jogosultjai kérhessék, 
hogy a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

(1) A tagállamok [az átültetés 
időpontjától] kezdődően öt éven át
biztosíthatják, hogy az ezen időpont előtt
nem kevesebb mint öt évre odaítélt 
rádiófrekvencia-használati jogok 
jogosultjai kérhessék, hogy a jogaikra 
vonatkozó korlátozásokat a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóság a 
9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje. 2015. január 
15-ig a tagállamok minden megfelelő 
intézkedést megtesznek annak érdekében, 
hogy valamennyi olyan rádiófrekvencia-
kijelölésre és -kiosztásra, amely ezen 
irányelv hatálybalépésekor már hatályban 
volt, a 9. cikk (3) és (4) bekezdése legyen 
irányadó.

Or. en

Módosítás 384
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [2010. január 1-től] 
kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az
ezen időpont előtt odaítélt 

(1) [2015. január 15]-ig a tagállamok 
minden megfelelő intézkedést megtesznek 
annak érdekében, hogy valamennyi olyan 
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rádiófrekvencia-használati jogok 
jogosultjai kérhessék, hogy a jogaikra 
vonatkozó korlátozásokat a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóság a
9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

rádiófrekvencia-kijelölésre és -kiosztásra, 
amely ezen irányelv hatálybalépésekor 
már hatályban volt, a 9. cikk (3) és (4)
bekezdése legyen irányadó.

Or. en

Indokolás

Valamennyi engedélynek egy meghatározott határidőig teljesítenie kell a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének követelményeit, de a tagállamok a belső körülményeikre való tekintettel 
rugalmasan kezelhetik ezt a folyamatot.

Módosítás 385
Gianni De Michelis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [2010. január 1-től] 
kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az 
ezen időpont előtt odaítélt rádiófrekvencia-
használati jogok jogosultjai kérhessék, 
hogy a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

(1) A tagállamok [ezen irányelv 
átültetésének időpontjától] számított öt 
éven át biztosítják, hogy a 2010. január 1.
előtt odaítélt rádiófrekvencia-használati 
jogok jogosultjai kérhessék, hogy a 
jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

Or. en

Indokolás

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
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and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Módosítás 386
Reino Paasilinna

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [2010. január 1-től] 
kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az 
ezen időpont előtt odaítélt rádiófrekvencia-
használati jogok jogosultjai kérhessék, 
hogy a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó
hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

(1) A tagállamok [2010. január 1-től] 
kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az 
ezen időpont előtt odaítélt rádiófrekvencia-
használati jogok jogosultjai kérhessék, 
hogy a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság a 
9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

Or. en

Indokolás

A spektrumügyekben illetékes hatóság nem mindig azonos a keretirányelvben meghatározott 
nemzeti szabályozó hatósággal.

Módosítás 387
Reino Paasilinna

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező nemzeti
szabályozó hatóság, mielőtt elfogadná 
határozatát, értesíti a jogosultat a 
korlátozások újraértékeléséről, ennek 

A hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság, 
mielőtt elfogadná határozatát, értesíti a 
jogosultat a korlátozások újraértékeléséről, 
ennek keretében megjelöli a jogok 
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keretében megjelöli a jogok terjedelmét az 
újraértékelést követően, és ésszerű 
határidőt ír elő a kérelem visszavonására.

terjedelmét az újraértékelést követően, és 
ésszerű határidőt ír elő a kérelem 
visszavonására.

Or. en

Indokolás

A spektrumügyekben illetékes hatóság nem mindig azonos a keretirányelvben meghatározott 
nemzeti szabályozó hatósággal. 

Módosítás 388
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a jogosult visszavonja kérelmét, a jog a 
lejártáig, de legkésőbb az ötéves időszak 
végéig változatlan formában fennmarad.

Ha a jogosult visszavonja kérelmét, a jog a 
lejártáig változatlan formában fennmarad.

Or. en

Indokolás

Egy évre kell csökkenteni azt az időszakot, amely alatt a tagállamoknak alkalmazniuk kell a 
rádiófrekvenciákkal való gazdálkodás új szabályait. Minél gyorsabb a rádióspektrum 
újraosztása, az üzemeltetők annál hamarabb el tudnák érni a hatékonyságnövelést, ami az 
alacsonyabb árak és a jobb szolgáltatások miatt hosszú távon a fogyasztók javára válna. Az 
engedéllyel rendelkezőknek jogaik keretein belül lehetővé kell tenni, hogy frekvenciasávjaikat 
olyan szabványosított technológiával használják fel, amilyennel szeretnék. A rádiófrekvenciák 
hatékony használata érdekében elengedhetetlen az engedélyekhez kapcsolódó jogok 
biztonságának maximalizálása és a spektrumhasználat korlátozásának minimalizálása. 
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Módosítás 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a jogosult visszavonja kérelmét, a jog a 
lejártáig, de legkésőbb az ötéves időszak 
végéig változatlan formában fennmarad.

Ha a jogosult visszavonja kérelmét, a jog a 
lejártáig változatlan formában fennmarad.

Or. es

Indokolás

Mivel léteznek olyan használati jogok, amelyek érinthetik a harmadik feleket, a szükséges 
szabályozó intézkedések meghozatalához elegendő időre van szükség. 

Módosítás 390
Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, 
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak 
a közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 

(2) Ez a cikk nem alkalmazandó a 
tagállamok által a kulturális és 
médiapolitikai célok, például a kulturális 
és nyelvi sokszínűség és a 
médiapluralizmus előmozdítása érdekében 
bevezetett korlátozásokra.
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alávetni.

Or. fr

Indokolás

Mivel a tagállamok felelőssége meghatározni a szolgáltatás- és technológiasemlegesség 
elvére vonatkozó, a kulturális és médiapolitika céljainak előmozdítása érdekében 
meghatározott korlátozások körét, természetét és időtartamát, a 9. cikkben megállapított 
felülvizsgálati eljárás ilyen esetekben nem lenne megfelelő. Továbbá a (2) bekezdés
összekever két dolgot: a korlátozások felülvizsgálatát és a felhasználói jogok felülvizsgálatát, 
melyek közül a másodikkal az engedélyezési irányelv 5. cikkének (2) bekezdése foglalkozik.

Módosítás 391
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta,  
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4)
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta,
beleértve a rádiós vagy műsorszóró 
szolgáltatások nyújtását, a
rádiófrekvenciáknak a közérdekű cél 
eléréséhez kiosztott része tekintetében
fennálló használati jogosultsága a 
jogosultság érvényének lejártáig 
változatlan marad. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a szükségtelenné válhat, ezen 
irányelv 9. cikkének (3) és (4)
bekezdésével, valamint az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

Or. en
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Indokolás

A rádió- és televízióműsor-terjesztőknek képesnek kell lenniük arra, hogy a digitális átállás 
után folytassák szolgáltatásaik nyújtását, sőt továbbfejlesszék azokat.

Módosítás 392
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta,  
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta,
beleértve a műsorszóró szolgáltatások 
nyújtását, a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében fennálló használati 
jogosultsága a jogosultság érvényének 
lejártáig változatlan marad. A 
rádiófrekvenciák azon részét, amelynek 
használata eltér a közérdekű cél elérésétől, 
ezen irányelv 9. cikke (3) és (4) 
bekezdésének valamint a 2002/20/EK 
irányelv (az engedélyezési irányelv) 7.
cikke (2) bekezdésének megfelelően új 
kijelölési eljárásnak kell alávetni.

Or. en

Indokolás

A műsorszolgáltatás üzemeltetőinek a digitális műsorszórásra való átállást követően képesnek 
kell lenniük műsorszóró szolgáltatásaik folytatására, sőt azok továbbfejlesztésére is (HDTV). 
Az új szabályok szerint a digitális frekvenciatöbbletnek azt a részét, amelyet nem használnak 
fel műsorszolgáltatás céljára, egyéb célokra kell kijelölni.
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Módosítás 393
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta,
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4)
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, a 
rádiófrekvenciáknak az e cél eléréséhez 
szükséges részére vonatkozó használati 
jog a lejáratáig változatlan marad. A 
rádiófrekvenciák azon részét, amely a 
közérdekű cél eléréséhez szükségtelenné 
válik, ezen irányelv 9. cikke (3) és (4)
bekezdésével valamint a 2002/20/EK 
irányelv (az engedélyezési irányelv) 7.
cikke (2) bekezdésével összhangban új 
kijelölési eljárásnak kell alávetni.

Or. en

Módosítás 394
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta,
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, a 
rádiófrekvenciáknak az e cél eléréséhez 
szükséges részére vonatkozó használati 
jog a lejáratáig változatlan marad. A 
rádiófrekvenciák azon részét, amely a 
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eléréséhez a 9. cikk (3) és (4)
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

közérdekű cél eléréséhez szükségtelenné 
válik, ezen irányelv 9. cikke (3) és (4)
bekezdésével valamint a 2002/20/EK 
irányelv (az engedélyezési irányelv) 7.
cikke (2) bekezdésével összhangban új 
kijelölési eljárásnak kell alávetni. A 
tagállamok biztosítják, hogy a 9. cikk (7) 
bekezdésében lefektetett célok gyors 
eléréséhez szükséges előfeltételek 
teljesülnek, és hogy az ebben a 
bekezdésben említett időkeretet 
tiszteletben tartják.

Or. en

Indokolás

A hozzáadott szöveg biztosítja, hogy a fenti módosítás összhangban áll a 9. cikk (7) 
bekezdéséhez fűzött módosítás szövegével.

Módosítás 395
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, 
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, 
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni. A tagállamok biztosítják, hogy a 
9. cikk (7) bekezdésében lefektetett 
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célkitűzések gyors eléréséhez szükséges 
valamennyi feltétel teljesül, és hogy a 9. 
cikk (7) bekezdésében említett időkeretet 
tiszteletben tartják.

Or. de

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a szélessávú mobil szolgáltatások fejlesztésére és a 
kulturális és nyelvi sokszínűségre vonatkozó célkitűzések elérése ne késlekedjen.

Módosítás 396
Gianni De Michelis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta, 
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta és 
nem kereskedelmi úton szerezte, 
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

Or. en

Indokolás

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
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transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets.

Módosítás 397
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben előírt ötéves
időszak után a tagállamok minden 
megfelelő intézkedést megtesznek annak 
érdekében, hogy valamennyi olyan további 
rádiófrekvencia-kijelölésre és -kiosztásra, 
amely ezen irányelv hatálybalépésekor már 
hatályban volt, a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdése legyen irányadó.

(3) Az (1) bekezdésben előírt egyéves
időszak után a tagállamok minden 
megfelelő intézkedést megtesznek annak 
érdekében, hogy valamennyi olyan további 
rádiófrekvencia-kijelölésre és -kiosztásra, 
amely ezen irányelv hatálybalépésekor már 
hatályban volt, a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdése legyen irányadó.

Or. en

Módosítás 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
tisztességes verseny biztosítása érdekében.

törölve

Or. es
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Indokolás

Ez a bekezdés felesleges, hiszen a 8. cikkben felsorolt célkitűzések között már szerepelnek a 
tisztességes verseny ösztönzésére irányuló intézkedések.

Módosítás 399
Gianni De Michelis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
tisztességes verseny biztosítása érdekében.

(4) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket a 
tisztességes verseny biztosítása érdekében, 
garantálva, hogy a piaci szereplőknek a 
rádiófrekvenciák megszerzésére irányuló 
befektetéseit teljes mértékben figyelembe 
vegyék.

Or. en

Indokolás

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime.
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets.

Módosítás 400
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az olyan kulturális és médiapolitikai 
célok, mint a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos intézkedések 
körének, jellegének és időtartamának 
meghatározása a tagállamok hatáskörébe 
kell, hogy tartozzon, saját nemzeti 
joguknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A szóhasználat következetességének biztosítása, mivel a 9. cikk (4) bekezdése 
„intézkedésekre”, és nem „korlátozásokra” utal.

Módosítás 401
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

(1) Adott esetben a tagállamok biztosítják, 
hogy a vállalkozások átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

Or. en

Indokolás

Fontos az egyedi használati jogok átruházhatóságának támogatása, de nem teszi szükségessé 
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európai szinten külön frekvenciasávok kiosztását vagy az átruházással kapcsolatos feltételek 
összehangolását. Ezenkívül elengedhetetlen, hogy bármely átruházáshoz a tagállam illetékes 
hatóságának előzetes beleegyezését lehessen kérni. 

Módosítás 402
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

1. A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások 
átruházhassanak más vállalkozásokra, 
illetve haszonbérbe adhassak más 
vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-
használati jogokat, feltéve, ha az ilyen 
átruházásra vagy haszonbérbe adásra a 
nemzeti eljerásoknak megfelelően kerül 
sor, és ha ez nem eredményezi sem az 
adott sávban biztosított szolgáltatás, sem 
pedig a használati jogokhoz kapcsolódó 
kötelezettségek megváltozását.

Or. en

Indokolás

Az átruházás lehetősége nem eredményezheti a sokféle szolgáltatás közti egyensúly 
megbomlását és nem vezethet spekulációhoz, és az olyan esetekre is ki kell, hogy terjedjen, 
amelyben a spektrumhasználat szabad, de kötelezettségekhez kötött. Ezenkívül a nemzeti 
eljárásokat sem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel a frekvenciagazdálkodás továbbra is 
nemzeti hatáskör.
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Módosítás 403
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások 
átruházhassanak más vállalkozásokra, 
illetve haszonbérbe adhassak más 
vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-
használati jogokat, feltéve, ha az ilyen 
átruházásra vagy haszonbérbe adásra a 
nemzeti eljerásoknak megfelelően kerül 
sor, és ha ez nem eredményezi a nemzeti 
rádiófrekvencia-kiosztási táblázatban és 
az ITU rádiós szabályozásban az adott 
rádiófrekvencia-sávra meghatározott 
szolgáltatás megváltozását.

Or. en

Indokolás

A hatékony frekvenciagazdálkodás a nemzeti szabályozó hatóság feladata (9.1 cikk). Amikor a 
jogok átruházása vagy bérbe adása a „használat megváltozásához” vezet (azaz a technológia 
megváltozásához, más jellemzőkkel/rendszerrel), a káros zavarás veszélye valószínűleg 
jelentős mértékben megnő, a frekvenciafelhasználók és a végfelhasználók kárára.

Módosítás 404
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások 
átruházhassanak más vállalkozásokra, 
illetve haszonbérbe adhassak más 
vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-
használati jogokat, amennyiben az 
összhangban van a nemzeti eljárásokkal.

Or. en

Indokolás

Az egyazon szolgáltatás nyújtói közötti kereskedelem korlátozása aláássa a kereskedelem 
előnyeit, és megakadályozza a frekvenciareform általános céljait. 

Módosítás 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a
szabályszerű nemzeti eljárásoknak 
megfelelően átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

Or. es



AM\725138HU.doc 67/104 PE407.631v01-00

HU

Indokolás

A jogok átruházását a szabályszerű nemzeti eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani. 
Előzetes megegyezésre szükség lehet annak megelőzésére, hogy a frekvenciákat a piac 
bizonyos résztvevői kisajátítsák. 

Módosítás 406
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások 
átruházhassanak más vállalkozásokra, 
illetve haszonbérbe adhassak más 
vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-
használati jogokat, amennyiben az 
összhangban van a nemzeti eljárásokkal.

Or. en

Indokolás

 Ez a módosítás az előadó 30. módosításához fűz egy apró változtatást. A 
szolgáltatássemlegesség fontos, feltéve, hogy a tagállamok közérdekű politikai célkitűzései 
között marad. A szolgáltatásssemlegességet és a frekvenciakereskedelmet nem lehet 
egyértelműen megtiltani.

Módosítás 407
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások 
átruházhassanak más vállalkozásokra, 
illetve haszonbérbe adhassak más 
vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-
használati jogokat, amennyiben az 
összhangban van a nemzeti eljárásokkal.

Or. en

Indokolás

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Módosítás 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti
eljárásoknak megfelelően átruházhassanak 
más vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
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adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

rádiófrekvencia-használati jogokat.

Or. en

Indokolás

A távközlési ágazat érzékenységére való tekintettel az átruházás kereteit a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 409
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes
hozzájárulásával átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

Or. en

Módosítás 410
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy – (1) A tagállamok biztosítják, hogy –
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azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások 
átruházhassanak más vállalkozásokra, 
illetve haszonbérbe adhassak más 
vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-
használati jogokat.

Or. en

Módosítás 411
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok más sávok tekintetében is 
rendelkezhetnek úgy, hogy a 
vállalkozások más vállalkozásokra 
átruházhatnak, illetve más 
vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak 
egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Fontos az egyedi használati jogok átruházhatóságának támogatása, de nem teszi szükségessé 
európai szinten külön frekvenciasávok kiosztását vagy az átruházással kapcsolatos feltételek 
összehangolását. Ezenkívül elengedhetetlen, hogy bármely átruházáshoz a tagállam illetékes 
hatóságának előzetes beleegyezését lehessen kérni.  A spektrumügyekben illetékes hatóság 
nem mindig azonos a keretirányelvben meghatározott nemzeti szabályozó hatósággal.
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Módosítás 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok más sávok tekintetében is 
rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások 
más vállalkozásokra átruházhatnak, illetve 
más vállalkozásoknak haszonbérbe 
adhatnak egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogokat.

A tagállamok más sávok tekintetében is 
rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások
a szabályszerű nemzeti eljárásoknak 
megfelelően más vállalkozásokra 
átruházhatnak, illetve más 
vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak 
egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

Or. es

Indokolás

A jogok átruházását a szabályszerű nemzeti eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani. 
Előzetes megegyezésre szükség lehet annak megelőzésére, hogy a frekvenciákat a piac 
bizonyos résztvevői kisajátítsák.

Módosítás 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok más sávok tekintetében is 
rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások 
más vállalkozásokra átruházhatnak, illetve 
más vállalkozásoknak haszonbérbe 
adhatnak egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogokat.

A tagállamok más sávok tekintetében is 
rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások
a nemzeti eljárásoknak megfelelően más 
vállalkozásokra átruházhatnak, illetve más 
vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak 
egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

Or. en
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Indokolás

A távközlési ágazat érzékenységére való tekintettel az átruházás kereteit a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak kell meghatározniuk.

Módosítás 414
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok más sávok tekintetében is
rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások 
más vállalkozásokra átruházhatnak, illetve 
más vállalkozásoknak haszonbérbe 
adhatnak egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogokat.

A tagállamok más sávok tekintetében 
rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások
a nemzeti eljárásoknak megfelelően más 
vállalkozásokra átruházhatnak, illetve más 
vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak 
egyedi rádiófrekvencia-használati jogokat.

Or. en

Indokolás

A hatékony frekvenciagazdálkodás a nemzeti szabályozó hatóság feladata (9.1 cikk). Amikor a 
jogok átruházása vagy bérbe adása a „használat megváltozásához” vezet (azaz a technológia 
megváltozásához, más jellemzőkkel/rendszerrel), a káros zavarás veszélye valószínűleg 
jelentős mértékben megnő, a frekvenciafelhasználók és a végfelhasználók kárára.

Módosítás 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
engedélyére van szükség azonban, 
amennyiben az ilyen átruházás vagy 
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haszonbérbe adás olyan frekvenciákra 
vonatkozna, amelyeket korlátozás alapján 
bocsátottak rendelkezésre a 9. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott közérdekű 
célkitűzések teljesítésének biztosítása 
érdekében. A tagállamok adott esetben 
engedélyt vagy véleményt kérhetnek az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokért 
felelős nemzeti szabályozó hatóságtól.

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok hatáskörrel rendelkeznek a szolgáltatássemlegességre vonatkozó konkrét 
korlátozások bevezetésére, ezért logikus e frekvenciák átadására, vagyis a 
„spektrumkereskedelemre” korlátozásokat bevezetni. Ez különösen egyértelmű a kulturális és 
médiapolitikán alapuló korlátozások esetében. Amennyiben a területen mégis megengedett a 
spektrumkereskedelem, úgy a tagállamoknak meg kell őrizniük a jogot, hogy megfelelő 
biztosítékokat vezessenek be annak biztosítása érdekében, hogy audiovizuális politikájukat 
nem ássák alá.

Módosítás 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az érdekeltek számára ingyen 
rendelkezésre bocsátott 
rádiófrekvenciákat nem lehet díjazás 
ellenében átruházni.
Ha a rádiófrekvenciákat egy közérdekű 
kötelezettség teljesítéséhez kötve 
bocsátották rendelkezésre, ezen 
frekvenciák átruházása maga után vonja 
a kötelezettség átruházását is.

Or. en
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Indokolás

Elfogadhatatlan lenne, ha azok az érdekeltek, akik ingyen kaptak frekvenciát, ezen 
frekvenciák eladásával bevételhez jussanak. A frekvenciákkal együtt a hozzájuk kapcsolódó 
valamennyi kötelezettséget át kell ruházni.

Módosítás 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős 
nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált
használatnak.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős 
nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használatának egyedi 
feltételeit nemzeti szinten határozták meg 
vagy a rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén
harmonizálták, ennek az átruházásnak meg 
kell felelnie a harmonizált használat 
érdekében kiszabott feltételeknek.

Or. es

Indokolás

Az átruházásnak minden esetben meg kell felelnie a nemzeti vagy közösségi szinten korábban 
kiszabott feltételeknek.

Módosítás 418
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős 
nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált
használatnak.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások rádiófrekvencia-
használati jogaik átruházását a 
spektrumkijelölésért felelős nemzeti 
szabályozó hatóságnak bejelentsék és 
nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használatának egyedi 
feltételeit nemzeti szinten határozták meg 
vagy a rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén
harmonizálták, ennek az átruházásnak meg 
kell felelnie ennek a használatnak.

Or. en

Indokolás

A hatékony frekvenciagazdálkodás a nemzeti szabályozó hatóság feladata (9.1 cikk). Amikor a 
jogok átruházása vagy bérbe adása a „használat megváltozásához” vezet (azaz a technológia 
megváltozásához, más jellemzőkkel/rendszerrel), a káros zavarás veszélye valószínűleg 
jelentős mértékben megnő, a frekvenciafelhasználók és a végfelhasználók kárára.

Módosítás 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős 
nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat, illetve magát az átruházást a 
spektrumkijelölésért felelős, illetékes
nemzeti hatóságnak bejelentsék és 
nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
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használatnak. meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóság nem mindig azonos a keretirányelvben meghatározott nemzeti szabályozó 
hatósággal.

Módosítás 420
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős
nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások rádiófrekvencia-
használati jogaik átruházását a 
spektrumkijelölésért felelős, illetékes
hatóságnak bejelentsék és nyilvánosságra 
hozzák. Ha a rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

Or. en

Indokolás

Inkább magát az átruházást kell nyilvántartásba venni, nem pedig az arra vonatkozó 
szándékot. A szándék nyilvántartásba vétele túlszabályozáshoz és felesleges bürokráciához 
vezethet. A rádióspektrum-határozat megteremti az alapot a fontos és jól működő munka 
számára, például a rádióspektrum-bizottságon keresztül.
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Módosítás 421
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős
nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a vállalkozások rádiófrekvencia-
használati jogaik átruházását a 
spektrumkijelölésért felelős, illetékes
hatóságnak bejelentsék és nyilvánosságra 
hozzák. Ha a rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

Or. en

Indokolás

Inkább a jogok tényleges átruházását kell nyilvántartásba venni, nem pedig az arra vonatkozó 
szándékot. A szándék nyilvántartásba vétele a túlszabályozás és a felesleges bürokrácia 
veszélyét hordozza magában. A rádióspektrum-határozat megteremti az alapot a fontos és jól 
működő munka számára, például a rádióspektrum-bizottságon keresztül.

Módosítás 422
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős 

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó 
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős 
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nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

nemzeti hatóságnak bejelentsék és 
nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

Or. en

Indokolás

Fontos az egyedi használati jogok átruházhatóságának támogatása, de nem teszi szükségessé 
európai szinten külön frekvenciasávok kiosztását vagy az átruházással kapcsolatos feltételek 
összehangolását. Ezenkívül elengedhetetlen, hogy bármely átruházáshoz a tagállam illetékes 
hatóságának előzetes beleegyezését lehessen kérni.  A spektrumügyekben illetékes hatóság 
nem mindig azonos a keretirányelvben meghatározott nemzeti szabályozó hatósággal.

Módosítás 423
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. cikk törölve
Harmonizációs intézkedések a 

rádiófrekvenciákkal való gazdálkodás 
körében

A belső piac fejlődéséhez való 
hozzájárulás érdekében, az e cikkben 
felsorolt elvek megvalósítása tekintetében 
a Bizottság megfelelő végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el: 
a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a 
használati jogokat a vállalkozások 
egymásra átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják; 
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b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, 
korlátozásainak, visszavonásának és 
átmeneti szabályainak összehangolására;
c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására;
d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a 
technológiasemlegesség elve alóli, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus biztosítását 
célzó kivételektől eltérő kivétel 
meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására.
Ezek az 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. E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a 
Hatóság a(z) [.../.../EK] rendelet 10. 
cikkével összhangban segítséget nyújthat 
a Bizottságnak.”

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata, miszerint az iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni, korlátozza az Európai Parlament jogait, így el kell utasítani.
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Módosítás 424
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. cikk törölve
Harmonizációs intézkedések a 

rádiófrekvenciákkal való gazdálkodás 
körében

A belső piac fejlődéséhez való 
hozzájárulás érdekében, az e cikkben 
felsorolt elvek megvalósítása tekintetében 
a Bizottság megfelelő végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el:
a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a 
használati jogokat a vállalkozások 
egymásra átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;
b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, 
korlátozásainak, visszavonásának és 
átmeneti szabályainak összehangolására;
c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására;
d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a 
technológiasemlegesség elve alóli, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus biztosítását 
célzó kivételektől eltérő kivétel 
meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására.
Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
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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. E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a 
Hatóság a(z) [.../.../EK] rendelet 10. 
cikkével összhangban segítséget nyújthat 
a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Bár van mit javítani a jelenlegi koordinációs mechanizmuson, nem biztos, hogy Európa 
akkora harmonizációs, illetve koordinációs problémákkal küzd, amelyek indokolnák az 
intézményi szerkezet ilyen radikális átalakítását.

Módosítás 425
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, az e cikkben felsorolt elvek 
megvalósítása tekintetében a Bizottság 
megfelelő végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el:

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, az e cikkben felsorolt elvek 
megvalósítása tekintetében és a 
rádiófrekvenciáról szóló határozat 9d. 
cikkével összhangban a Bizottság 
megfelelő végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el:

Or. en

Indokolás

A rádiófrekvencia nemzeti szinten történő átruházásának és bérbeadásának feltételeinek 
meghatározását a nemzeti szabályozó hatóságokra kell bízni, hiszen végső soron ők felelnek a 
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hatékony frekvencia-gazdálkodásért.

Módosítás 426
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, az e cikkben felsorolt elvek 
megvalósítása tekintetében a Bizottság 
megfelelő végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el: 

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, és a 8a. cikk sérelme nélkül, az 
e cikkben felsorolt elvek megvalósítása 
tekintetében a Bizottság megfelelő 
technikai végrehajtási intézkedéseket 
tehet: 

Or. en

Indokolás

A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a rádióspektrum-határozat 
1. cikkének (4) bekezdésével).   Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, az e cikkben felsorolt elvek 

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, és a 8a. cikk sérelme nélkül, az 
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megvalósítása tekintetében a Bizottság 
megfelelő végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el: 

e cikkben felsorolt elvek megvalósítása 
tekintetében a Bizottság megfelelő 
technikai végrehajtási intézkedéseket 
tehet:

Or. en

Indokolás

A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a rádióspektrum-határozat 
1. cikkének (4) bekezdésével).   Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 428
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás
érdekében, az e cikkben felsorolt elvek 
megvalósítása tekintetében a Bizottság 
megfelelő végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el: 

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, és a 8a. cikk sérelme nélkül, az 
e cikkben felsorolt elvek megvalósítása 
tekintetében a Bizottság megfelelő 
technikai végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el: 

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
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vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.

Módosítás 429
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, az e cikkben felsorolt elvek 
megvalósítása tekintetében a Bizottság 
megfelelő végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el:

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, és a 8a. cikk sérelme nélkül, az 
e cikkben felsorolt elvek megvalósítása 
tekintetében a Bizottság megfelelő 
technikai végrehajtási intézkedéseket
tehet:

Or. en

Indokolás

 A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében.  Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 430
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, az e cikkben felsorolt elvek 

A belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás 
érdekében, és a 8a. cikk sérelme nélkül, az 
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megvalósítása tekintetében a Bizottság 
megfelelő végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el:

e cikkben felsorolt elvek megvalósítása
tekintetében a Bizottság megfelelő 
technikai végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el:

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.

Módosítás 431
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a rádiófrekvenciák rendelkezésre 
állásával és hatékony használatával 
kapcsolatos szabályoknak a 
harmonizálására a IIa. mellékletben 
meghatározott eljárásnak megfelelően;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
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harmonizálnia ezeket az eljárásokat.

Módosítás 432
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a rádiófrekvenciák rendelkezésre 
állásával és hatékony használatával 
kapcsolatos szabályoknak a 
harmonizálására a IIa. mellékletben 
meghatározott eljárásnak megfelelően;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.

Módosítás 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a rádiófrekvenciáknak a 9. cikkel 
összhangban lévő rendelkezésre állásával 
és hatékony használatával kapcsolatos 
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szabályok harmonizálására;

Or. en

Indokolás

A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a rádióspektrum-határozat 
1. cikkének (4) bekezdésével).   Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 434
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a rádiófrekvenciáknak a 9. cikkel 
összhangban lévő rendelkezésre állásával 
és hatékony használatával kapcsolatos 
szabályok harmonizálására;

Or. en

Indokolás

 A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében.  Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.
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Módosítás 435
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a rádiófrekvenciáknak a 9. cikkel 
összhangban lévő rendelkezésre állásával 
és hatékony használatával kapcsolatos 
szabályok harmonizálására;

Or. en

Indokolás

A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a rádióspektrum-határozat 
1. cikkének (4) bekezdésével).   Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 436
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a rádiófrekvenciák allokálásával, 
rendelkezésre állásával és hatékony 
használatával kapcsolatban a tájékoztatás 
összehangolt és időben történő 
biztosítására a IIa. mellékletben 
meghatározott eljárásnak megfelelően;
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Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.

Módosítás 437
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a rádiófrekvenciák allokálásával, 
rendelkezésre állásával és hatékony 
használatával kapcsolatban a tájékoztatás 
összehangolt és időben történő 
biztosítására a IIa. mellékletben 
meghatározott eljárásnak megfelelően;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.
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Módosítás 438
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a rádiófrekvenciák kiosztására, 
rendelkezésre állására és használatára 
vonatkozó összehangolt és kellő időben 
történő tájékoztatás biztosítása;

Or. en

Indokolás

A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a rádióspektrum-határozat 
1. cikkének (4) bekezdésével).   Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a rádiófrekvenciák kiosztására, 
rendelkezésre állására és használatára 
vonatkozó összehangolt és kellő időben 
történő tájékoztatás biztosítása;

Or. en
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Indokolás

A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a rádióspektrum-határozat 
1. cikkének (4) bekezdésével).   Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 440
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a rádiófrekvenciák kiosztására, 
rendelkezésre állására és használatára 
vonatkozó összehangolt és kellő időben 
történő tájékoztatás biztosítása;

Or. en

Indokolás

 A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében.  Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.
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Módosítás 441
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják; 

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra közvetlenül
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják, a tagállamok 
szándékai szerint műsorszórási 
szolgáltatásoknak szánt rádiófrekvenciák
kivételével;

Or. en

Indokolás

A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a rádióspektrum-határozat 
1. cikkének (4) bekezdésével).   Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra átruházhatják vagy 
egymásnak haszonbérbe adhatják, a 
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haszonbérbe adhatják; tagállamok szándékai szerint 
műsorszórási szolgáltatásoknak szánt 
frekvenciák kivételével;

Or. en

Indokolás

A komitológiai elfogadásra javasolt intézkedések az „irányelv nem alapvető elemeinél” jóval 
többre kiterjednek. Ugyanakkor a már létező rádióspektrum-határozat alapján már sok 
harmonizációs folyamat zajlott le, és bonyolítható még le sikeresen.  Ezért törölni kellene a 
cikk b) és c) pontjait. A (23) preambulumbekezdésre hivatkozva, a médiapolitikák kidolgozása 
a tagállamok illetékességi körébe tartozik.

Módosítás 443
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra átruházhatják vagy 
egymásnak haszonbérbe adhatják, kivéve a 
tagállamok által a műsorszolgáltatásra 
kijelölt vagy tervezett rádiófrekvenciákat;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.
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Módosítás 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra átruházhatják vagy 
egymásnak haszonbérbe adhatják, a 
tagállamok által rádiós és televíziós 
szolgáltatások nyújtására kijelölt 
frekvencik kivételével;

Or. es

Indokolás

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures, conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Módosítás 445
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra átruházhatják vagy 
egymásnak haszonbérbe adhatják, kivéve a 
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haszonbérbe adhatják; tagállamok által a műsorszolgáltatásra 
kijelölt vagy tervezett rádiófrekvenciákat;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.

Módosítás 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra közvetelnül
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják, a tagállamok 
szándékai szerint műsorszórási 
szolgáltatásoknak szánt rádiófrekvenciák 
kivételével;

Or. en

Indokolás

A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében (új d) pont, amely összhangban van a rádióspektrum-határozat 
1. cikkének (4) bekezdésével).   Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
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vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 447
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra közvetelnül
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják, a tagállamok 
szándékai szerint műsorszórási 
szolgáltatásoknak szánt frekvenciák 
kivételével;

Or. en

Indokolás

 A jogi következetességet ezen irányelv ( új) 8a. cikke, a szolgáltatási és technológiai 
semlegesség meghatározását pedig 9. cikke biztosítja. Ezenkívül biztosítani kell a 
rádióspektrum-határozattal (676/2002/EK bizottsági határozattal) való jogi egységességet, 
különösen a műszaki végrehajtási intézkedésekkel és a közérdekű célokkal foglalkozó cikk 
alkalmazási köre tekintetében.  Bármilyen, a szolgáltatási és technológiai semlegességre 
vonatkozó további elvárásokról szóló összehangolt döntés ezen irányelv szerves részét képezi, 
és jogszabálymódosítással jár.

Módosítás 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra átruházhatják vagy 
egymásnak haszonbérbe adhatják, a rádiós 
műsorszórási frekvenciák kivételével;

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy az átruházott és haszonbérletbe adott frekvenciákra vonatkozó kezdeti 
engedélyek kibocsátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek megatározása a tagállamok 
hatásöre maradjon. Ez lehetővé fogja tenni olyan sajátos kötelezettségek, mint a lefedettség 
vagy területrendezés figyelembe vételét. Kétségtelenül szükséges a tisztességes verseny 
biztosítása, de ez az egyes nemzeti intézkedésektől függ, amelyeknek figyelembe kell venniük a 
másik tagállam adott helyzetét.

Módosítás 449
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra átruházhatják vagy 
egymásnak haszonbérbe adhatják;

Or. en

Indokolás

A rádiófrekvencianemzeti szinten történő átruházásának és bérbeadásának feltételeinek 
meghatározását a nemzeti szabályozó hatóságokra kell bízni, hiszen végső soron ők felelnek a 
hatékony frekvencia-gadálkodásért.
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Módosítás 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, korlátozásainak, 
visszavonásának és átmeneti szabályainak 
összehangolására;

b) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a 
technológiasemlegesség elve alóli, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus – ideértve a 
műsorterjesztési szolgáltatásokat is –
biztosítását célzó kivételektől eltérő kivétel 
meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására.

Or. en

Indokolás

A komitológiai elfogadásra javasolt intézkedések az „irányelv nem alapvető elemeinél” jóval 
többre kiterjednek. Ugyanakkor a már létező rádióspektrum-határozat alapján már sok 
harmonizációs folyamat zajlott le, és bonyolítható még le sikeresen.  Ezért törölni kellene a 
cikk b) és c) pontjait. A (23) preambulumbekezdésre hivatkozva, a médiapolitikák kidolgozása 
a tagállamok illetékességi körébe tartozik.

Módosítás 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, 
korlátozásainak, visszavonásának és 

b) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a 
technológiasemlegesség elve alóli, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus biztosítását 
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átmeneti szabályainak összehangolására; célzó kivételektől eltérő kivétel 
meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy az átruházott és haszonbérletbe adott frekvenciákra vonatkozó kezdeti 
engedélyek kibocsátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek megatározása a tagállamok 
hatásöre maradjon. Ez lehetővé fogja tenni olyan sajátos kötelezettségek, mint a lefedettség 
vagy területrendezés figyelembe vételét. Kétségtelenül szükséges a tisztességes verseny 
biztosítása, de ez az egyes nemzeti intézkedésektől függ, amelyeknek figyelembe kell venniük a 
másik tagállam adott helyzetét.

Módosítás 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, 
korlátozásainak, visszavonásának és 
átmeneti szabályainak összehangolására;

törölve

Or. es

Indokolás

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
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frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Módosítás 453
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, 
korlátozásainak, visszavonásának és 
átmeneti szabályainak összehangolására;

törölve

Or. en

Indokolás

A rádiófrekvencianemzeti szinten történő átruházásának és bérbeadásának feltételeinek 
meghatározását a nemzeti szabályozó hatóságokra kell bízni, hiszen végső soron ők felelnek a 
hatékony frekvencia-gadálkodásért.

Módosítás 454
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, korlátozásainak, 
visszavonásának és átmeneti szabályainak 
összehangolására;

b) az e jogokhoz fűződő feltételek 
összehangolására;

Or. en
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Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.

Módosítás 455
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az e jogokhoz fűződő feltételek, 
valamint ezen átruházás, illetve 
haszonbérbe adás feltételeinek, 
eljárásainak, korlátainak, korlátozásainak, 
visszavonásának és átmeneti szabályainak 
összehangolására;

b) az e jogokhoz fűződő feltételek 
összehangolására;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatáskörének a 
keretirányelvbe történő beillesztésének párhuzamosan kell történnie rádióspektrum-határozat 
1. cikke (4) bekezdésének megfelelő pontnak az irányelvbe történő beillesztésével. Tekintettel 
a tagállamoknak a kulturális és médiapolitikával kapcsolatos illetékességére, a Bizottság nem 
határozhatja meg a hírközlési frekvenciasávokat olyan sávokként, amelyeknek a használati 
jogai átruházhatók vagy haszonbérbe adhatók. A 9b. cikk szerint az egyes jogok átruházása 
vagy haszonbérbe adása nemzeti eljárások szerint történhet, és így a Bizottságnak nem kell 
harmonizálnia ezeket az eljárásokat.
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Módosítás 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására;

törölve

Or. en

Indokolás

A komitológiai elfogadásra javasolt intézkedések az „irányelv nem alapvető elemeinél” jóval 
többre kiterjednek. Ugyanakkor a már létező rádióspektrum-határozat alapján már sok 
harmonizációs folyamat zajlott le, és bonyolítható még le sikeresen.  Ezért törölni kellene a 
cikk b) és c) pontjait. A (23) preambulumbekezdésre hivatkozva, a médiapolitikák kidolgozása 
a tagállamok illetékességi körébe tartozik.

Módosítás 457
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására;

törölve

Or. en

Indokolás

A rádiófrekvencianemzeti szinten történő átruházásának és bérbeadásának feltételeinek 
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meghatározását a nemzeti szabályozó hatóságokra kell bízni, hiszen végső soron ők felelnek a 
hatékony frekvencia-gadálkodásért.

Módosítás 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 
összehangolására;

törölve

Or. es

Indokolás

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involved identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Módosítás 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egyedi jogok átruházásával 
összefüggésben a tisztességes verseny 
biztosítását célzó egyedi intézkedések 

törölve
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összehangolására;

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy az átruházott és haszonbérletbe adott frekvenciákra vonatkozó kezdeti 
engedélyek kibocsátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek megatározása a tagállamok 
hatásöre maradjon. Ez lehetővé fogja tenni olyan sajátos kötelezettségek, mint a lefedettség
vagy területrendezés figyelembe vételét. Kétségtelenül szükséges a tisztességes verseny 
biztosítása, de ez az egyes nemzeti intézkedésektől függ, amelyeknek figyelembe kell venniük a 
másik tagállam adott helyzetét.
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