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Módosítás 460
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a 8a. cikk (új) és az ezen irányelv 9. cikkében a szolgáltatás- és 
technológiasemlegesség fogalommeghatározása jogilag összeegyeztethető legyen. Egyben 
biztosítani kell a jogi összeegyeztethetőséget a rádióspektrum-határozattal is (676/2002/EK), 
különös tekintettel annak a cikknek az alkalmazási körére, amely a műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel és az általános érdekű célkitűzésekre irányuló intézkedésekkel foglalkozik. A 
szolgáltatás- és technológiasemlegesség alóli további kivételekre vonatkozó harmonizált 
határozatok nem alapvető fontosságú elemei ezen irányelvnek, és azok jogalkotási módosítás 
tárgyát képezik.

Módosítás 461
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a 8a. cikk (új) és az ezen irányelv 9. cikkében a szolgáltatás- és 
technológiasemlegesség fogalommeghatározása jogilag összeegyeztethető legyen. Egyben 
biztosítani kell a jogi összeegyeztethetőséget a rádióspektrum-határozattal is (676/2002/EK), 
különös tekintettel annak a cikknek az alkalmazási körére, amely a műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel és az általános érdekű célkitűzésekre irányuló intézkedésekkel foglalkozik (az 
új d) pont, amely megfelel a rádióspektrum-határozat 1. cikke (4) bekezdésének). A 
szolgáltatás- és technológiasemlegesség alóli további kivételekre vonatkozó harmonizált 
határozatok nem alapvető fontosságú elemei ezen irányelvnek, és azok jogalkotási módosítás 
tárgyát képezik.

Módosítás 462
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

törölve
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elvekkel történő összehangolására.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságokra kell bízni azoknak a feltételeknek a meghatározását, 
amelyek mellett a rádióspektrum nemzeti szinten átruházható vagy bérbe adható, amely 
hatóságok végső soron felelősek a hatékony spektrumgazdálkodásért.

Módosítás 463
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Ha a Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatásköreit be akarják 
építeni a keretirányelvbe, annak azzal kell együtt járnia, hogy az irányelvbe beépítenek egy 
olyan rendelkezést, amely egyenértékű a rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) 
bekezdésével. Figyelembe véve a tagállamok kulturális és médiapolitikával kapcsolatos 
hatásköreit, a Bizottság nem azonosíthatja olyan sávokként a műsorszóró sávokat, amelyek 
használati joga átruházható vagy bérbe adható. A 9b. cikk szerint az egyedi jogok 
átruházására vagy bérbe adására a nemzeti eljárások az irányadók, a Bizottság így nem 
harmonizálhatja ezeket az eljárásokat.
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Módosítás 464
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Ha a Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatásköreit be akarják 
építeni a keretirányelvbe, annak azzal kell együtt járnia, hogy az irányelvbe beépítenek egy 
olyan rendelkezést, amely egyenértékű a rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) 
bekezdésével. Figyelembe véve a tagállamok kulturális és médiapolitikával kapcsolatos 
hatásköreit, a Bizottság nem azonosíthatja olyan sávokként a műsorszóró sávokat, amelyek 
használati joga átruházható vagy bérbe adható. A 9b. cikk szerint az egyedi jogok 
átruházására vagy bérbe adására a nemzeti eljárások az irányadók, a Bizottság így nem 
harmonizálhatja ezeket az eljárásokat.

Módosítás 465
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a 

törölve
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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.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a 8a. cikk (új) és az ezen irányelv 9. cikkében a szolgáltatás- és 
technológiasemlegesség fogalommeghatározása jogilag összeegyeztethető legyen. Egyben 
biztosítani kell a jogi összeegyeztethetőséget a rádióspektrum-határozattal is (676/2002/EK), 
különös tekintettel annak a cikknek az alkalmazási körére, amely a műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel és az általános érdekű célkitűzésekre irányuló intézkedésekkel foglalkozik (az 
új d) pont, amely megfelel a rádióspektrum-határozat 1. cikke (4) bekezdésének). A 
szolgáltatás- és technológiasemlegesség alóli további kivételekre vonatkozó harmonizált
határozatok nem alapvető fontosságú elemei ezen irányelvnek, és azok jogalkotási módosítás 
tárgyát képezik.

Módosítás 466
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

d) azon tilalmak azonosításának 
harmonizálására, amelyekre a 
szolgáltatás- vagy technológiasemlegesség 
elve alkalmazandó, továbbá a 9. cikk (3) 
és (4) bekezdésének megfelelően a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint 
a médiapluralizmus biztosítását célzó 
kivételektől eltérő kivételek hatályának és 
jellegének a felsorolt elvekkel történő 
összehangolására, továbbá a műsorszóró 
szolgáltatások nyújtására.
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Or. es

Indokolás

The reason for deleting letters (b) and (c) is that the conditions imposed on such transfers, as 
well as the procedures, conditions and limits, must be determined in accordance with the 
subsidiarity principle.

In order to be consistent with the approach taken in the proposed amendment to Article 9, the 
application of the principles of technology and service neutrality should be the responsibility 
of the Member States, provided this is possible, through coordinated management of the 
spectrum at national level, and therefore harmonisation measures should involve 
identification of the bands to which these principles must of necessity apply.

Módosítás 467
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

d) a szolgáltatás- vagy a 
technológiasemlegesség elve alóli kivétel 
meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására. Minden 
kivételnek összhangban kell lennie a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével.

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy a szolgáltatás- és technológiasemlegesség elve alóli valamennyi 
kivételre a 9. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott korlátozások alkalmazandók, 
ideértve a Bizottság által kialakított korlátozásokat is. Másrészt nem egyértelmű, hogy a 
javaslatban a szolgáltatás- és technológiasemlegesség elve alóli kivételek hatálya és jellege, 
amelyek alapját a kulturális és nyelvi sokszínűség és a médiapluralizmus képezik, miért nem 
hangolható össze.
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Módosítás 468
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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, ideértve a műsorszóró 
szolgáltatásokat is.

Or. en

Indokolás

A javaslat szerint a komitológiai eljárás keretében elfogadandó intézkedések sokkal szélesebb 
körűek annál, mint az irányelv nem alapvető fontosságú elemei. Másrészről kiterjedt 
harmonizáció végezhető és lett is sikeresen elvégezve a jelenlegi rádióspektrum-határozat 
alapján (676/2002/EK). Ezért a cikk b) és c) pontját törölni kell. A (23) 
preambulumbekezdésre hivatkozva a tagállamok hatásköre a médiapolitika meghatározása.

Módosítás 469
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a végrehajtási intézkedések nem 
sértik azokat a közösségi vagy nemzeti 
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szinten a közösségi joggal összhangban 
hozott intézkedéseket, amelyek általános 
érdekű célok elérésére irányulnak, 
különös tekintettel a kulturális és nyelvi 
sokszínűség és médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos 
intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

Ha a Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatásköreit be akarják 
építeni a keretirányelvbe, annak azzal kell együtt járnia, hogy az irányelvbe beépítenek egy 
olyan rendelkezést, amely egyenértékű a rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) 
bekezdésével. Figyelembe véve a tagállamok kulturális és médiapolitikával kapcsolatos 
hatásköreit, a Bizottság nem azonosíthatja olyan sávokként a műsorszóró sávokat, amelyek 
használati joga átruházható vagy bérbe adható. A 9b. cikk szerint az egyedi jogok 
átruházására vagy bérbe adására a nemzeti eljárások az irányadók, a Bizottság így nem 
harmonizálhatja ezeket az eljárásokat.

Módosítás 470
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a végrehajtási intézkedések nem 
sértik azokat a közösségi vagy nemzeti 
szinten a közösségi joggal összhangban 
hozott intézkedéseket, amelyek általános 
érdekű célok elérésére irányulnak, 
különös tekintettel a kulturális és nyelvi 
sokszínűség és médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos 
intézkedésekre.

Or. en
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Indokolás

Ha a Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatásköreit be akarják 
építeni a keretirányelvbe, annak azzal kell együtt járnia, hogy az irányelvbe beépítenek egy 
olyan rendelkezést, amely egyenértékű a rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) 
bekezdésével. Figyelembe véve a tagállamok kulturális és médiapolitikával kapcsolatos 
hatásköreit, a Bizottság nem azonosíthatja olyan sávokként a műsorszóró sávokat, amelyek 
használati joga átruházható vagy bérbe adható. A 9b. cikk szerint az egyedi jogok 
átruházására vagy bérbe adására a nemzeti eljárások az irányadók, a Bizottság így nem 
harmonizálhatja ezeket az eljárásokat.

Módosítás 471
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a végrehajtási intézkedések nem 
sértik azokat a közösségi vagy nemzeti 
szinten a közösségi joggal összhangban 
hozott intézkedéseket, amelyek általános 
érdekű célok elérésére irányulnak, 
különös tekintettel a 
tartalomszabályozással és az audiovizuális 
politikával kapcsolatos intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a 8a. cikk (új) és az ezen irányelv 9. cikkében a szolgáltatás- és 
technológiasemlegesség fogalommeghatározása jogilag összeegyeztethető legyen. Egyben 
biztosítani kell a jogi összeegyeztethetőséget a rádióspektrum-határozattal is (676/2002/EK), 
különös tekintettel annak a cikknek az alkalmazási körére, amely a műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel és az általános érdekű célkitűzésekre irányuló intézkedésekkel foglalkozik (az 
új d) pont, amely megfelel a rádióspektrum-határozat 1. cikke (4) bekezdésének). A 
szolgáltatás- és technológiasemlegesség alóli további kivételekre vonatkozó harmonizált 
határozatok nem alapvető fontosságú elemei ezen irányelvnek, és azok jogalkotási módosítás 
tárgyát képezik.
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Módosítás 472
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a végrehajtási intézkedések nem 
sértik azokat a közösségi vagy nemzeti 
szinten a közösségi joggal összhangban 
hozott intézkedéseket, amelyek általános 
érdekű célok elérésére irányulnak, 
különös tekintettel a 
tartalomszabályozással és az audiovizuális 
politikával kapcsolatos intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a 8a. cikk (új) és az ezen irányelv 9. cikkében a szolgáltatás- és 
technológiasemlegesség fogalommeghatározása jogilag összeegyeztethető legyen. Egyben 
biztosítani kell a jogi összeegyeztethetőséget a rádióspektrum-határozattal is (676/2002/EK), 
különös tekintettel annak a cikknek az alkalmazási körére, amely a műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel és az általános érdekű célkitűzésekre irányuló intézkedésekkel foglalkozik. A 
szolgáltatás- és technológiasemlegesség alóli további kivételekre vonatkozó harmonizált 
határozatok nem alapvető fontosságú elemei ezen irányelvnek, és azok jogalkotási módosítás 
tárgyát képezik.

Módosítás 473
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a végrehajtási intézkedések nem 
sértik azokat a közösségi vagy nemzeti 
szinten a közösségi joggal összhangban 
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hozott intézkedéseket, amelyek általános 
érdekű célok elérésére irányulnak, 
különös tekintettel a 
tartalomszabályozással és az audiovizuális 
politikával kapcsolatos intézkedésekre. 

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a 8a. cikk (új) és az ezen irányelv 9. cikkében a szolgáltatás- és 
technológiasemlegesség fogalommeghatározása jogilag összeegyeztethető legyen. Egyben 
biztosítani kell a jogi összeegyeztethetőséget a rádióspektrum-határozattal is (676/2002/EK), 
különös tekintettel annak a cikknek az alkalmazási körére, amely a műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel és az általános érdekű célkitűzésekre irányuló intézkedésekkel foglalkozik (az 
új d) pont, amely megfelel a rádióspektrum-határozat 1. cikke (4) bekezdésének). A 
szolgáltatás- és technológiasemlegesség alóli további kivételekre vonatkozó harmonizált 
határozatok nem alapvető fontosságú elemei ezen irányelvnek, és azok jogalkotási módosítás 
tárgyát képezik.

Módosítás 474
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve
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Or. en

Indokolás

A javaslat szerint a komitológiai eljárás keretében elfogadandó intézkedések sokkal szélesebb 
körűek annál, mint az irányelv nem alapvető fontosságú elemei. Másrészről kiterjedt 
harmonizáció végezhető és lett is sikeresen elvégezve a jelenlegi rádióspektrum-határozat 
alapján (676/2002/EK). Ezért a cikk b) és c) pontját törölni kell. A (23) 
preambulumbekezdésre hivatkozva a tagállamok hatásköre a médiapolitika meghatározása.

Módosítás 475
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

E cikk intézkedései 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.

Or. en

Módosítás 476
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Az (1) bekezdés a)–c) pontjában említett 
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
rádiófrekvencia-bizottság segítséget 
nyújthat a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Ha a Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatásköreit be akarják 
építeni a keretirányelvbe, annak azzal kell együtt járnia, hogy az irányelvbe beépítenek egy 
olyan rendelkezést, amely egyenértékű a rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4)
bekezdésével. Figyelembe véve a tagállamok kulturális és médiapolitikával kapcsolatos 
hatásköreit, a Bizottság nem azonosíthatja olyan sávokként a műsorszóró sávokat, amelyek 
használati joga átruházható vagy bérbe adható. A 9b. cikk szerint az egyedi jogok 
átruházására vagy bérbe adására a nemzeti eljárások az irányadók, a Bizottság így nem 
harmonizálhatja ezeket az eljárásokat.

Módosítás 477
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk 
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 

Az (1) bekezdés a)–c) pontjában említett 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk 
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
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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.

történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. E 
bekezdés rendelkezéseinek 
végrehajtásában a rádiófrekvencia-
bizottság segítséget nyújthat a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Ha a Bizottságnak a rádióspektrum-határozat szerinti végrehajtási hatásköreit be akarják 
építeni a keretirányelvbe, annak azzal kell együtt járnia, hogy az irányelvbe beépítenek egy 
olyan rendelkezést, amely egyenértékű a rádióspektrum-határozat 1. cikkének (4) 
bekezdésével. Figyelembe véve a tagállamok kulturális és médiapolitikával kapcsolatos 
hatásköreit, a Bizottság nem azonosíthatja olyan sávokként a műsorszóró sávokat, amelyek 
használati joga átruházható vagy bérbe adható. A 9b. cikk szerint az egyedi jogok 
átruházására vagy bérbe adására a nemzeti eljárások az irányadók, a Bizottság így nem 
harmonizálhatja ezeket az eljárásokat.

Módosítás 478
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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. Az (1) 
bekezdés a)–c) pontja rendelkezéseinek 
végrehajtásában a rádiófrekvencia-
bizottság segítséget nyújthat a 
Bizottságnak.
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Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a 8a. cikk (új) és az ezen irányelv 9. cikkében a szolgáltatás- és 
technológiasemlegesség fogalommeghatározása jogilag összeegyeztethető legyen. Egyben 
biztosítani kell a jogi összeegyeztethetőséget a rádióspektrum-határozattal is (676/2002/EK), 
különös tekintettel annak a cikknek az alkalmazási körére, amely a műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel és az általános érdekű célkitűzésekre irányuló intézkedésekkel foglalkozik (az 
új d) pont, amely megfelel a rádióspektrum-határozat 1. cikke (4) bekezdésének). A 
szolgáltatás- és technológiasemlegesség alóli további kivételekre vonatkozó harmonizált 
határozatok nem alapvető fontosságú elemei ezen irányelvnek, és azok jogalkotási módosítás 
tárgyát képezik.

Módosítás 479
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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. Az (1) 
bekezdés a)–c) pontja rendelkezéseinek 
végrehajtásában a rádiófrekvencia-
bizottság segítséget nyújthat a 
Bizottságnak.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy a 8a. cikk (új) és az ezen irányelv 9. cikkében a szolgáltatás- és 
technológiasemlegesség fogalommeghatározása jogilag összeegyeztethető legyen. Egyben 
biztosítani kell a jogi összeegyeztethetőséget a rádióspektrum-határozattal is (676/2002/EK), 
különös tekintettel annak a cikknek az alkalmazási körére, amely a műszaki végrehajtási 
intézkedésekkel és az általános érdekű célkitűzésekre irányuló intézkedésekkel foglalkozik. A 
szolgáltatás- és technológiasemlegesség alóli további kivételekre vonatkozó harmonizált 
határozatok nem alapvető fontosságú elemei ezen irányelvnek, és azok jogalkotási módosítás 
tárgyát képezik.

Módosítás 480
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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. A Bizottság úgy fogadja el 
ezeket az intézkedéseket, hogy a 
legmesszemenőbben figyelembe veszi a 
megfelelő műszaki és szabványügyi 
szervezetek értékeléseit, és konzultált az 
érdekelt felekkel.

Or. en

Indokolás

The aim is to guarantee the technical and operational feasibility of such mechanisms since the 
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introduction of network and service neutrality requires an in depth and band by band analysis 
in particular with respect to the interference issue which, if not adequately taken care of, may 
cause significant harm to consumers in terms of degradation of quality and safety. Therefore, 
it is important that this assessment is carried out by international technical bodies expressly 
mandated by the Commission like the CEPT/ECC/ETSI, which are institutionally requested to 
assist the European Commission in this technical field. Also, Member States should consult 
all players operating in the market in order to verify the consistency of the proposed measures 
to market needs and demand.

Módosítás 481
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/20/EK irányelv
9c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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. A Bizottság úgy fogadja el 
ezeket az intézkedéseket, hogy a 
legmesszemenőbben figyelembe veszi a 
megfelelő műszaki és szabványügyi 
szervezetek értékeléseit, és konzultált az 
érdekelt felekkel.

Or. en

Indokolás

Az e cikkben előírt harmonizációs intézkedések, mégha végrehajtási természetűek is, a 
spektrumgazdálkodás alapvető szempontjainak szabályozására irányulnak. Ezért kiemelkedő 
fontossággal bír, hogy a műszaki és operatív megvalósíthatóság és az említett intézkedések 
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hatásának részletes értékelésével támogassák a Bizottság harmonizációs intézkedését, amely 
értékelést az illetékes nemzetközi szervezeteknek, például a CEPT/ECC-nek és az ETSI-nek 
kell elvégeznie.

Módosítás 482
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
9ca cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„9ca. cikk

(1) Az egész Közösségben a spektrum 
hatékony felhasználásának és a hatékony 
spektrumgazdálkodás biztosítása 
érdekében a tagállamok és a Bizottság az 
ezen irányelv végrehajtása során 
figyelembe veszik az ITU szabályait és 
szabályozásait, különösen az időről-időre 
módosított rádiós szabályozást.

(2) A Bizottság nyomon követi azokat a 
rádiófrekvenciás spektrummal 
kapcsolatos fejleményeket a harmadik 
országokban és a nemzetközi 
szervezeteknél, beleértve az ITU-t is, 
amelyek hatással lehetnek ezen irányelv 
végrehajtására.

(3) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a meglévő nemzetközi 
megállapodások, harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek miatt, beleértve az 
ITU-t is, ezen irányelv végrehajtásával 
kapcsolatban ténylegesen és jogilag 
felmerülő nehézségekről.

(4) A Bizottság rendszeresen jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az (1)–(3) bekezdés 
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alkalmazásának eredményeiről, és 
intézkedésekre tehet javaslatot, amelyek 
célja adott esetben az ezen irányelv elvei 
és célkitűzései végrehajtásának 
biztosítása. Szükség esetén közös politikai 
célkitűzésekben állapodnak meg a 
tagállamok közötti koordináció biztosítása 
érdekében.

(5) Az e cikk alapján elfogadott 
intézkedések nem sértik a Közösségnek és 
a tagállamoknak a vonatkozó nemzetközi 
megállapodások szerinti jogait és 
kötelezettségeit.”

Or. en

Indokolás

A hatékony spektrumhasználat biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy az 
üzemeltetők teljesítsék az ITU kötelező erejű nemzetközi szabályai és eljárásai szerinti 
nyilvántartási és koordinációs eljárásokat, és ezekre támaszkodhassanak, annak biztosítása 
érdekében, hogy a hálózatot vagy a rendszert sikeresen koordinálhassák és használatba 
vehessék. A nemzeti közigazgatásoknak a saját vagy más közigazgatások 
frekvenciakijelölésével kapcsolatos nemzetközi jogai és kötelezettségei az ITU központi 
nemzetközi frekvencia-nyilvántartásában szereplő frekvenciakijelölések nyilvántartásából, 
illetve a frekvenciakijelöléseknek az ITU frekvenciatervének való megfelelőségéből vezethetők 
le.

Módosítás 483
Erna Hennicot-Schoepges, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
9ca cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„9ca. cikk

(1) A Bizottság nyomon követi azokat a 
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rádiófrekvenciás spektrummal 
kapcsolatos fejleményeket a harmadik 
országokban és a nemzetközi 
szervezeteknél, beleértve az ITU-t is, 
amelyek hatással lehetnek ezen irányelv 
végrehajtására.

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a meglévő nemzetközi 
megállapodások, harmadik országok vagy 
nemzetközi szervezetek miatt, beleértve az 
ITU-t is, ezen irányelv végrehajtásával 
kapcsolatban ténylegesen és jogilag 
felmerülő nehézségekről.

(3) A Bizottság rendszeresen jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az (1) és (2) bekezdés 
alkalmazásának eredményeiről, és 
intézkedésekre tehet javaslatot, amelyek 
célja adott esetben az ezen irányelv elvei 
és célkitűzései végrehajtásának 
biztosítása. Szükség esetén közös politikai 
célkitűzésekben állapodnak meg a 
tagállamok közötti koordináció biztosítása 
érdekében.

(4) Az e cikk alapján elfogadott 
intézkedések nem sértik a Közösségnek és 
a tagállamoknak a vonatkozó nemzetközi 
megállapodások szerinti jogait és 
kötelezettségeit.”

Or. en

Indokolás

A hatékony spektrumhasználat biztosítása érdekében alapvető fontosságú, hogy az 
üzemeltetők teljesítsék az ITU kötelező erejű nemzetközi szabályai és eljárásai szerinti 
nyilvántartási és koordinációs eljárásokat, és ezekre támaszkodhassanak, annak biztosítása 
érdekében, hogy a hálózatot vagy a rendszert sikeresen koordinálhassák és használatba 
vehessék. A nemzeti közigazgatásoknak a saját vagy más közigazgatások 
frekvenciakijelölésével kapcsolatos nemzetközi jogai és kötelezettségei az ITU központi 
nemzetközi frekvencia-nyilvántartásában szereplő frekvenciakijelölések nyilvántartásából, 
illetve a frekvenciakijelöléseknek az ITU frekvenciatervének való megfelelőségéből vezethetők 
le.
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Módosítás 484
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – -a pont (új)
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1 bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrizzék 
valamennyi nemzeti számozási erőforrás 
kijelölését és a nemzeti számozási terv 
kezelését. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy megfelelő számok és számozási 
tartományok álljanak rendelkezésre. A 
nemzeti szabályozó hatóságok a nemzeti 
számozási erőforrásokra vonatkozóan 
tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kijelölési 
eljárásokat hoznak létre

„(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
ellenőrizzék valamennyi nemzeti 
számozási erőforrás kijelölését és a 
nemzeti számozási terv kezelését. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
megfelelő számok és számozási 
tartományok álljanak rendelkezésre.
Még ha a szolgáltatások nomadikus 
funkciókat is felölelnek, alapvető 
fontosságú mind a nem földrajzi, mind 
pedig a földrajzi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés. A nemzeti szabályozó 
hatóságok a nemzeti számozási 
erőforrásokra vonatkozóan tárgyilagos, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
kijelölési eljárásokat hoznak létre.”

Or. en

Indokolás

A hírközlési szolgáltatóknak a telefonszámokhoz való hozzáférési jogát meg kell erősíteni. 
Egyértelmű, hogy alapvető fontossággal bír mind a nem földrajzi, mind pedig a földrajzi 
szolgáltatások elérhetősége olyan szolgáltatások esetében, mint például az 
Internetprotokollon keresztüli beszédátvitel, még akkor is, ha a szolgáltatások nomadikus 
funkciókat is felölelnek.



PE407.632v01-00 24/113 AM\725139HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 485
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a számozási 
tervek és eljárások alkalmazása során a 
nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatások minden szolgáltatója 
egyenlő bánásmódban részesüljön. A 
tagállamok gondoskodnak különösen arról, 
hogy az a vállalkozás, amelynek részére 
számtartományt jelöltek ki, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások más
szolgáltatóival szemben ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz 
hozzáférést biztosító számsorozatok 
tekintetében.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a számozási 
tervek és eljárások alkalmazása során a 
számok minden szolgáltatója és 
felhasználója egyenlő bánásmódban 
részesüljön az egész Európai Unióban. A 
tagállamok gondoskodnak különösen arról, 
hogy az a vállalkozás, amelynek részére 
számtartományt jelöltek ki, más 
szolgáltatókkal és felhasználókkal 
szemben ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz 
hozzáférést biztosító számsorozatok 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A számozási rendszer reformjának elmulasztása sérti a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások 
érdekeit az EU-ban. A keretirányelv 10. cikkét olyan kikötéssel kell kiegészíteni, amelynek értelmében 
a tagállamoknak el kell törölniük a nemzeti számozási tervek és a kapcsolódó szabályok azon 
korlátozásait, amelyek megakadályozzák, hogy bármilyen számot használjanak bárhol az EU-ban, 
továbbá el kell törölniük minden korlátozást valamennyi számtípus jogosultjainak 
azonosságával/besorolásával kapcsolatban (ez nem akadályozza azt, hogy a számok kijelölését jogos 
feltételekhez kössék).

Módosítás 486
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a számozási 
tervek és eljárások alkalmazása során a 
nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatások minden szolgáltatója 
egyenlő bánásmódban részesüljön. A 
tagállamok gondoskodnak különösen arról, 
hogy az a vállalkozás, amelynek részére 
számtartományt jelöltek ki, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások más 
szolgáltatóival szemben ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz 
hozzáférést biztosító számsorozatok 
tekintetében.”

„(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 
számozási tervek és eljárások alkalmazása 
során a nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatások minden szolgáltatója 
egyenlő bánásmódban részesüljön. A 
tagállamok gondoskodnak különösen arról, 
hogy az a vállalkozás, amelynek részére 
számtartományt jelöltek ki, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások más
szolgáltatóival szemben ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz 
hozzáférést biztosító számsorozatok 
tekintetében.”

Or. es

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok felelősek a nemzeti számozási tervekért.

Módosítás 487
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a számozás
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 

(4) A tagállamok támogatják a számozási 
erőforrások Közösségen belüli 
harmonizációját és hozzáférhetőségét, 
amennyiben ez a páneurópai szolgáltatások 
kifejlesztésének támogatásához szükséges.
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végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

Or. en

Indokolás

A számozási rendszer reformjának elmulasztása sérti a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások 
érdekeit az EU-ban. A keretirányelv 10. cikkét olyan kikötéssel kell kiegészíteni, amelynek értelmében 
a tagállamoknak el kell törölniük a nemzeti számozási tervek és a kapcsolódó szabályok azon 
korlátozásait, amelyek megakadályozzák, hogy bármilyen számot használjanak bárhol az EU-ban, 
továbbá el kell törölniük minden korlátozást valamennyi számtípus jogosultjainak 
azonosságával/besorolásával kapcsolatban (ez nem akadályozza azt, hogy a számok kijelölését jogos 
feltételekhez kössék).

Módosítás 488
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését.

Or. de
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Indokolás

A díjszabási elvekkel kapcsolatban tervezett intézkedések ellentétesek a jogi keret azon 
céljával, hogy a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa a kiskereskedelmi árak 
deregulációját. A végrehajtási intézkedések jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak az 
iparágra. Ebben az esetben új jogalkotási eljárást kell kezdeményezni. A Hatóságra – a 
COM(2007)699 bizottsági javaslatban előirányzottak szerinti formában – nincs szükség.

Módosítás 489
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság 
ez ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság 
ez ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat.

Or. en

Indokolás

A Bizottság módosítása a díjszabási elvek előírásán keresztül a kiskereskedelmi szabályozás 
kiterjesztéséhez vezetne. Ez sérti a szabályozási keret általános rendszerét, amely csak abban 
az esetben írja elő a kiskereskedelmi szolgáltatások árszabályozását, ha az egyetemes 
szolgáltatási irányelv 17. cikke értelmében a kiskereskedelmi piacon az adott vállalkozás 
tekintetében jelentős piaci erőt állapítanak meg. A szabályozók számára egy új, széles körű 
árrögzítési hatáskör bevezetése sérti a jobb szabályozás célkitűzését és azt az átfogó elvet, 
hogy a szabályozásnak elvileg a nagykereskedelmi szintre kell szorítkoznia.
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Módosítás 490
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja új páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését, anélkül, hogy 
káros hatást gyakorolnának a meglévő 
szolgáltatásokra. A Bizottság megfelelő 
műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat
az alapvető szolgáltatásokra, például a 
tudakozószolgálatokra használt nemzeti 
számozáshoz való határokon átnyúló 
hozzáférés biztosítása érdekében. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

Or. en

Indokolás

Míg a harmonizált európai számozás nagy előnyt jelentene az új páneurópai szolgáltatások 
számára, ennek hátrányos hatása is lenne ott, ahol – ahogy a tudakozószolgálatok esetében –
a liberalizációra ilyen harmonizáció nélkül került sor.
Az egyetemes szolgáltatási irányelv (11) preambulumbekezdése szerint a tudakozószolgálatok 
alapvető hozzáférési eszközök. Az egységes piac előmozdítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy az európai polgárok képesek legyenek utazni más tagállamokba, és ott hozzá tudjanak 
férni a megszokott tudakozószolgáltatójukhoz saját nemzeti nyelvükön.
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Módosítás 491
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja új páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését, anélkül, hogy 
káros hatást gyakorolnának a meglévő 
szolgáltatásokra. A Bizottság megfelelő 
műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat
az alapvető szolgáltatásokra, például a 
tudakozószolgálatokra használt nemzeti 
számozáshoz való határokon átnyúló 
hozzáférés biztosítása érdekében. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

Or. en

Indokolás

Míg a harmonizált európai számozás nagy előnyt jelentene az új páneurópai szolgáltatások 
számára, ennek hátrányos hatása is lenne ott, ahol – ahogy a tudakozószolgálatok esetében –
a liberalizációra ilyen harmonizáció nélkül került sor.
Az egyetemes szolgáltatási irányelv (11) preambulumbekezdése szerint a tudakozószolgálatok 
alapvető hozzáférési eszközök. Az egységes piac előmozdítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy az európai polgárok képesek legyenek utazni más tagállamokba, és ott hozzá tudjanak 
férni a megszokott tudakozószolgáltatójukhoz saját nemzeti nyelvükön.
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Módosítás 492
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését, anélkül, hogy 
káros hatást gyakorolnának a meglévő 
szolgáltatásokra. A Bizottság megfelelő 
műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat
az alapvető szolgáltatásokra, például a 
tudakozószolgálatokra használt nemzeti 
számozáshoz való határokon átnyúló 
hozzáférés biztosítása érdekében. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

Or. en

Indokolás

Míg a harmonizált európai számozás nagy előnyt jelentene az új páneurópai szolgáltatások 
számára, ennek hátrányos hatása is lenne ott, ahol – ahogy a tudakozószolgálatok esetében –
a liberalizációra ilyen harmonizáció nélkül került sor.
Az egyetemes szolgáltatási irányelv (11) preambulumbekezdése szerint a tudakozószolgálatok 
alapvető hozzáférési eszközök. Az egységes piac előmozdítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy az európai polgárok képesek legyenek utazni más tagállamokba, és ott hozzá tudjanak 
férni a megszokott tudakozószolgáltatójukhoz saját nemzeti nyelvükön.
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Módosítás 493
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja az új és 
meglévő páneurópai szolgáltatások 
fejlesztését. A Bizottság megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket hozhat az 
alapvető szolgáltatásokra, például a 
tudakozószolgálatokra használt nemzeti 
számozáshoz való határokon átnyúló 
hozzáférés biztosítása érdekében. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel az Európai Távközlési 
Szabályozók Hatóságát (BERT).

Or. en

Indokolás

Míg a harmonizált európai számozás nagy előnyt jelentene az új páneurópai szolgáltatások 
számára, ennek hátrányos hatása is lenne ott, ahol – ahogy a tudakozószolgálatok esetében –
a liberalizációra ilyen harmonizáció nélkül került sor, ráadásul már jelentős beruházásokat 
hajtottak végre a nemzeti számozási tervekkel és következésképpen a különböző tagállamok 
különböző számaival kapcsolatban.
Az egységes piac előmozdítása érdekében alapvető fontosságú, hogy az európai polgárok 
képesek legyenek utazni más tagállamokba, és ott hozzá tudjanak férni a megszokott 
tudakozószolgáltatójukhoz saját nemzeti nyelvükön.
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Módosítás 494
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a 
számozás Közösségen belüli 
harmonizációját, amennyiben ez elősegíti a 
belső piac működését vagy támogatja 
páneurópai szolgáltatások kifejlesztését. A 
Bizottság ez ügyben megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket hozhat, ennek 
körében konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan díjszabási 
elveket állapíthat meg. A végrehajtási 
intézkedésekben, e végrehajtási 
intézkedések alkalmazásában a Bizottság 
különös hatáskörökkel ruházhatja fel a 
Hatóságot.

(4) A tagállamok ösztönzik a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez műszakilag és 
gazdaságilag kivitelezhető, és elősegíti a 
belső piac működését vagy támogatja 
páneurópai szolgáltatások kifejlesztését. A 
Bizottság ez ügyben a páneurópai 
szolgáltatásokat illetően megfelelő 
műszaki végrehajtási intézkedéseket 
hozhat, ennek körében konkrét számokra 
vagy számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

Or. es

Indokolás

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance. 



AM\725139HU.doc 33/113 PE407.632v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 495
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság 
ez ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy számtartományokra 
vonatkozóan díjszabási elveket állapíthat 
meg. A végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

(4) A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal együtt ez 
ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy számtartományokra 
vonatkozóan díjszabási elveket állapíthat 
meg.

Or. ro

Indokolás

Az európai szintű harmonizáció nem vezethető be úgy, hogy az hátrányos legyen a nemzeti 
szabályozó hatóságok felelősségi köreire. 

Módosítás 496
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 

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

Or. de

Indokolás

A díjszabási elvekkel kapcsolatban tervezett intézkedések ellentétesek a jogi keret azon 
céljával, hogy a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsa a kiskereskedelmi árak 
deregulációját. A végrehajtási intézkedések jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak az 
iparágra. Ebben az esetben új jogalkotási eljárást kell kezdeményezni. A Hatóságra – a 
COM(2007)699 bizottsági javaslatban előirányzottak szerinti formában – nincs szükség.

Módosítás 497
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk  – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

törölve

Or. ro

Indokolás

Az európai szintű harmonizáció nem vezethető be úgy, hogy az hátrányos legyen a nemzeti 
szabályozó hatóságok felelősségi köreire.
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Módosítás 498
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk  – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

The Commission's proposed wording is too ambiguous. The principle of 'promoting the 
functioning of the internal market' could be invoked to justify a broad range of regulatory 
measures. However, harmonisation of (parts of) national numbering plans will entail the 
adoption of expensive measures and complex technical adjustments to telecommunications 
networks and services which, in general, affect all operators. Accordingly, any specific 
harmonisation measure will require a detailed cost-benefit assessment.

Similarly, any technical implementing measures the Commission may adopt should refer only 
to pan-European services and not national services, for which the Member States are 
competent under the subsidiarity principle.
Under these conditions there are no urgent reasons to harmonise pan-European services 
since these are known sufficiently well in advance.
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Módosítás 499
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2002/21/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

megkülönböztetés és késedelem nélkül 
alkalmazott, egyszerű, átlátható és
nyilvános eljárások alapján járjon el, és 
határozatát minden esetben a kérelem 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
hozza meg, és

megkülönböztetés és késedelem nélkül 
alkalmazott, egyszerű, átlátható és 
nyilvános eljárások alapján járjon el, és 
határozatát minden esetben a kérelem 
benyújtásától számított hat hónapon belül 
hozza meg, és

Or. es

Indokolás

Néhány tagállamban az ilyen természetű jogok megadásáért nagymértékben a helyi, autonóm 
vagy szövetségi hatóságok felelősek. Ezért reálisabbnak tűnik a határidő meghosszabbítása, 
mivel ez a rendelkezés nem csak az elektronikus hírközlési ágazatra irányadó szabályokat 
érinti, hanem más alkalmazási körű szabályokat is.

Módosítás 500
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2002/21/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

megkülönböztetés és késedelem nélkül 
alkalmazott, egyszerű, átlátható és 
nyilvános eljárások alapján járjon el, és 
határozatát minden esetben a kérelem 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
hozza meg, és

megkülönböztetés és késedelem nélkül 
alkalmazott, egyszerű, átlátható és 
nyilvános eljárások alapján járjon el, és 
határozatát minden esetben a kérelem 
benyújtásától számított két hónapon belül 
hozza meg, és

Or. en
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Módosítás 501
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2002/21/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

megkülönböztetés és késedelem nélkül 
alkalmazott, egyszerű, átlátható és 
nyilvános eljárások alapján járjon el, és 
határozatát minden esetben a kérelem 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
hozza meg, és

megkülönböztetés és késedelem nélkül 
alkalmazott, egyszerű, átlátható és 
nyilvános eljárások alapján járjon el, és 
határozatát minden esetben a kérelem 
benyújtásától számított négy hónapon belül 
hozza meg, miközben figyelembe veszi a 
kisajátításra vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat, és

Or. ro

Indokolás

Figyelembe kell venni a kisajátításra vonatkozó nemzeti jogszabályokat is.

Módosítás 502
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
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ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát.

ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát. A nemzeti szabályozó 
hatóságok adott esetben szintén 
elrendelhetik e létesítmények más állami 
vállalatokkal való közös használatát, 
amennyiben e közös használat arányos.

Or. en

Indokolás

Fontos azonban látni, hogy a rendelkezés fenntartja az arányosság és ésszerűség elvét. Az 
alapvető infrastruktúrához, például az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés 
számos esetben ténylegesen fennmaradó szűk keresztmetszetet jelent a távközlési ágazatban. 
Ezért a harmadik felek infrastrukturális kiépítettségének támogatása érdekében biztosítani 
kell a hozzáférést.

Módosítás 503
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
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becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát.

becsatlakozások, az épületek vezetékelése, 
a tartóoszlopok, a magas építmények 
támasztószerkezetei, az antennatartók, az 
alépítmények, az ellenőrzőaknák és az 
utcai szekrények közös használatát.

Or. en

Módosítás 504
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények
közös használatát.

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató állami vagy 
magánvállalkozás a nemzeti jogszabályok 
értelmében jogosult köztulajdonban vagy 
magántulajdonban lévő ingatlanon, 
ingatlan felett vagy ingatlan alatt 
elektronikus távközlési hálózatok 
működtetésére alkalmas alapvető 
eszközöket kiépíteni, vagy az ingatlan 
kisajátítására vagy használatára vonatkozó 
eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti 
szabályozó hatóságok az arányosság 
elvének kellő figyelembevételével 
előírhatják az ilyen alapvető eszközök, 
illetve ingatlan, így különösen az 
épületekbe való becsatlakozások, a 
tartóoszlopok, az antennatartók, az 
alépítmények és az ellenőrzőaknák közös 
használatát.

Or. en

Indokolás

A későbbiekben az alapvető infrastruktúrához, például az alépítményekhez és a 
tartóoszlopokhoz való hozzáférés gyakran ténylegesen fennmaradó szűk keresztmetszetet 
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jelenthez a hálózati hozzáférésben. Ezért az alapvető eszközöket, különösen az elektronikus 
távközlési hálózatok működtetésére alkalmas alépítményeket meg kell nyitni, hogy támogassák 
az új és alternatív infrastrukturális kiépítettséget. Az alépítmények közös használatának ki kell 
terjednie valamennyi üzemeltetőre és állami szereplőre. Az utcai szekrényekhez való 
hozzáférésre vonatkozó kötelezettség nem indokolt, mivel az utcai szekrények önmagukban 
nem jelentenek gazdasági szempontból tartós szűk keresztmetszetet.

Módosítás 505
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények
közös használatát.

(1) Ha egy állami vagy magánvállalkozás
a nemzeti jogszabályok értelmében 
jogosult köztulajdonban vagy 
magántulajdonban lévő ingatlanon, 
ingatlan felett vagy ingatlan alatt 
eszközöket kiépíteni, vagy az ingatlan 
kisajátítására vagy használatára vonatkozó 
eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti 
szabályozó hatóságok az arányosság 
elvének kellő figyelembevételével 
előírhatják az ilyen eszközök, illetve 
ingatlan, így különösen a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények és az 
ellenőrzőaknák közös használatát.

Or. en

Indokolás

A harmadik felek infrastrukturális kiépítettségének támogatása érdekében az alépítményekhez 
és a tartóoszlopokhoz valamennyi – állami és magán – szereplőnek hozzá kell férnie. Az 
„épületekbe való becsatlakozás” közös használatára vonatkozó kötelezettség biztonsági 
megfontolásokból kritikus fontosságú, és nem világos, hogy a gyakorlatban hogyan 
valósítható meg a becsatlakozásra vonatkozó kötelezettség. Az utcai szekrényekhez való 
hozzáférésre vonatkozó kötelezettség nem indokolt, mivel az utcai szekrények elvileg 
utángyárthatók, és önmagukban nem jelentenek gazdasági szempontból tartós szűk 
keresztmetszetet.
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Módosítás 506
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát.

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató állami vagy 
magánvállalkozás a nemzeti jogszabályok 
értelmében jogosult köztulajdonban vagy 
magántulajdonban lévő ingatlanon, 
ingatlan felett vagy ingatlan alatt 
eszközöket kiépíteni, vagy az ingatlan 
kisajátítására vagy használatára vonatkozó 
eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti 
szabályozó hatóságok az arányosság 
elvével összhangban előírhatják az ilyen 
eszközök, illetve ingatlan, így különösen az 
épületekbe való becsatlakozások, a 
tartóoszlopok, az antennatartók, az 
alépítmények és kábelcsatornák, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát.

Or. de

Indokolás

A távközlési hálózatok fejlesztésének előmozdítása érdekében minden lehetőséget meg kell 
ragadni a meglévő kábelcsatornák felhasználására.

Módosítás 507
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát.

(1) Ha egy állami vagy magánvállalkozás
a nemzeti jogszabályok értelmében 
jogosult köztulajdonban vagy 
magántulajdonban lévő ingatlanon, 
ingatlan felett vagy ingatlan alatt 
eszközöket kiépíteni, vagy az ingatlan 
kisajátítására vagy használatára vonatkozó 
eljárásból előnyt szerezhet, a nemzeti 
szabályozó hatóságok az arányosság 
elvének kellő figyelembevételével 
előírhatják az ilyen eszközök, illetve 
ingatlan, így különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát.

Or. de

Indokolás

Az alapvető infrastruktúrához, például a kábelcsatornákhoz és a tartóoszlopokhoz való 
hozzáférés bizonyos esetekben döntő fontosságú szűk keresztmetszetet jelentenek a 
távközlésben, és ezért az infrastruktúra fejlesztésének támogatása érdekében valamennyi piaci 
szereplőnek garantálni kell a hozzáférést. A kábelcsatornákhoz való hozzáférést ezért nem 
szabad mesterségesen korlátozni, hanem azt biztosítani kell valamennyi állami és 
magánvállalat számára.

Módosítás 508
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük a 
vállalkozás biztonsági érdekeit és az 
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és arányosnak kell lenniük. általános biztonsági érdekeket, valamint 
azt, hogy biztosítani kell az érintett 
vállalkozások felelősségi köreinek 
egyértelmű felvázolását, hogy 
megakadályozzák a felhasználók közötti 
káros interferenciát. Az intézkedéseknek 
emellett objektívnek, átláthatónak és 
arányosnak kell lenniük. Amikor 
kötelezettségeket írnak elő egy 
üzemeltetőnek, hogy e cikk 
rendelkezéseivel összhangban biztosítson 
hozzáférést, a nemzeti szabályozó 
hatóságok szükség esetén a szolgáltató 
és/vagy e hozzáférés kedvezményezettje 
által teljesítendő műszaki vagy működési 
feltételeket határozhatnak meg, hogy 
biztosítsák a hálózat rendes működését. A 
hozzáférés kedvezményezettjeire külön 
megkülönböztetésmentességi feltételek 
vonatkozhatnak, amelyek biztosítják, hogy 
a szűkös erőforrásokat hatékonyan 
használják fel, különösen a hálózat 
kiépítésére. A meghatározott műszaki 
előírások és szabványok betartására 
vonatkozó kötelezettségeknek meg kell 
felelniük a 17. cikk (1) bekezdésével 
összhangban meghatározott 
szabványoknak és előírásoknak.

Or. en

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni az érintett felek indokolt biztonsági 
érdekeit.

Módosítás 509
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
és arányosnak kell lenniük.

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
megkülönböztetésmentesnek és 
arányosnak kell lenniük, és azokat a 7. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az infrastruktúra becsatlakozási pontjainak széles körénél – ideértve az épületekbe való 
becsatlakozásokat, a tartóoszlopokat, magas épületek támasztószerkezeteit stb.– az 
alépítményhez való hozzáférés az adott rendeltetésre alkalmas, és nem járul hozzá a jelenlegi 
eszközmegosztási rendelkezésekhez. E rendelkezések célja nem az volt, hogy szimmetrikusan 
az infrastruktúrahálózatok teljes körén elősegítsék az alépítményekhez való általános 
hozzáférést (mint például a gáznál és a villamos áramnál). A 12. cikk eddigi nemzeti 
végrehajtása azt bizonyítja, hogy az eszközmegosztás csak eseti alapon hajtható végre, 
figyelembe véve a környezettel, a hálózatok integritásával és az interferenciával kapcsolatos 
kérdéseket és a tulajdonjoggal kapcsolatos egyéb korlátozásokat.

Módosítás 510
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
és arányosnak kell lenniük.

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
megkülönböztetésmentesnek és 
arányosnak kell lenniük, és azokat a 7. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en
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Indokolás

Támogatni kell a Bizottság azon erőfeszítéseit, amelyek a következő generációs hálózatokkal 
kapcsolatos beruházásoknak és e hálózatok kiépítésének elősegítésére irányulnak.

Módosítás 511
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdéssel összhangban
elfogadott intézkedések arányosságának 
biztosítása érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságok megvizsgálják az 
összes alépítmény elérhetőségét, beleértve 
a távközlési hálózatok üzemeltetőinek, az 
energiaszolgáltatóknak, a helyi 
közösségeknek és a 
szennyvízcsatornáknak az alépítményeit 
is, amelyek alkalmasak távközlési kábelek 
vezetésére azon a területen, ahol a 
hozzáférést kérik.

Or. en

Indokolás

Az infrastruktúra javítása érdekében az alépítményekhez a kiépítettség miatt szükséges 
hozzáférés nem szorítkozhat mesterségesen a távközlési hálózatok üzemeltetőinek 
alépítményeire, hanem magában kell foglalnia az összes rendelkezésre álló alépítményt. 
Minél több alépítmény áll rendelkezésre, annál nagyobb az esély a fenntartható versenyre, 
amely a harmadik felek hálózati kiépítettsége miatt alakulhat ki.
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Módosítás 512
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdéssel összhangban 
elfogadott intézkedések arányosságának 
biztosítása érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságok megvizsgálják az 
összes alépítmény elérhetőségét, beleértve 
a távközlési hálózatok üzemeltetőinek, az 
energiaszolgáltatóknak, a helyi 
közösségeknek és a 
szennyvízcsatornáknak az alépítményeit 
is, amelyek alkalmasak távközlési kábelek 
vezetésére azon a területen, ahol a 
hozzáférést kérik.

Or. en

Indokolás

A szolgalmi jogokra vonatkozó rendelkezésekhez hasonlóan javasolt arra kötelezni a 
tagállamokat, hogy biztosítsák (az önkormányzatok, közműszolgáltatók stb.) eszközeinek 
közös használatára szolgáló eljárásokat. Ezért ajánlott rendelkezni az összes, elektronikus 
távközlési hálózatok működtetésére alkalmas alépítmény tekintetében az eszközök közös 
használatáról, az elektronikus távközlési ágazaton kívül is. Egy ilyen szimmetrikus rendszer 
ösztönözné és elősegítené a hálózatok kiépítését.

Módosítás 513
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdésben meghatározott 
intézkedések arányosságának biztosítása 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok megvizsgálják az összes 
kábelcsatorna elérhetőségét, beleértve a 
távközlési hálózatok üzemeltetőinek, az 
energiaszolgáltatóknak, a kommunális
szolgáltatóknak és a 
szennyvízcsatornáknak az alépítményeit 
is, amelyek alkalmasak távközlési kábelek 
lefektetésére azon a területen, ahol a 
hozzáférést kérik.

Or. de

Indokolás

Az infrastruktúra fejlesztésének előmozdítása érdekében a kábelcsatornákhoz való hozzáférés 
nem szorítkozhat mesterségesen a távközlési szolgáltatók kábelcsatornáira, hanem magában 
kell foglalnia az összes rendelkezésre álló kábelcsatornát. Minél több kábelcsatorna áll 
rendelkezésre, annál nagyobb az esély az átfogó hálózatfejlesztésre és így a fenntartható 
versenyre is.

Módosítás 514
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1) bekezdéssel összhangban 
elfogadott intézkedések arányosságának 
biztosítása érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságok megvizsgálják az 
összes alépítmény elérhetőségét, beleértve 
a távközlési hálózatok üzemeltetőinek, az 
energiaszolgáltatóknak, a helyi 
közösségeknek és a 
szennyvízcsatornáknak az alépítményeit 
is, amelyek alkalmasak távközlési kábelek 
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vezetésére azon a területen, ahol a 
hozzáférést kérik.

Or. en

Módosítás 515
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az új nagysebességű hálózatokra 
irányuló befektetések ösztönzőinek 
támogatása érdekében a hozzáférési díjak 
megállapításakor a hozzáférést biztosító 
vállalkozás számára akkora bevételt kell 
meghagyni, amely megfelel legalább a 
befektetéshez kapcsolódó 
tőkeköltségeknek és a befektetésre 
jellemző kockázatoknak.”

Or. en

Indokolás

Az elkövetkező évek egyik legfontosabb kérdése az, hogy megfelelő befektetési ösztönzőket
biztosítsanak az új nagysebességű hálózatokkal kapcsolatban, ami támogatni fogja a 
tartalmakban gazdag internetszolgáltatások terén az innovációt.

Módosítás 516
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások megfelelő műszaki és 
szervezeti intézkedésekkel védjék 
hálózataikat, illetve szolgáltatásaikat. Az 
ezen intézkedések által biztosított 
biztonsági szintnek – figyelembe véve az 
ezen intézkedések területén elért legújabb 
eredményeket – meg kell felelnie a 
kockázat mindenkori mértékének. 
Intézkedéseket kell hozni különösen a 
váratlan biztonsági események 
felhasználókra és összekapcsolt 
hálózatokra gyakorolt hatásának 
megelőzésére, illetőleg minimalizálására.

(1) A tagállamok ösztönzik a nyilvános 
hírközlő hálózatokat szolgáltató és a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat, hogy megfelelő műszaki 
és szervezeti intézkedésekkel védjék 
hálózataikat, illetve szolgáltatásaikat. Az 
ezen intézkedések által biztosított 
biztonsági szintnek – figyelembe véve az 
ezen intézkedések területén elért legújabb 
eredményeket, a legújabb innovációk 
felhasználásának képességét, a 
folyamatos rugalmasság és a veszélyekre 
adott válaszadás képességét, valamint a 
végrehajtási költséget – meg kell felelnie a 
kockázat mindenkori mértékének. 
Intézkedéseket kell hozni különösen a 
váratlan biztonsági események 
felhasználókra és összekapcsolt 
hálózatokra gyakorolt hatásának 
megelőzésére, illetőleg minimalizálására.

Or. en

Indokolás

A biztonság és a hálózat integritásának kezelése nagyon fontos, és a szolgáltatóknak 
intézkedéseket kell hozniuk e célból hálózataik vagy szolgáltatásaik védelme érdekében. Mivel 
azonban a szabályozási követelmények és a felülről lefelé irányuló megközelítések hajlamosak 
elfojtani az innovációt, és csökkentik, nem pedig növelik a hálózatok biztonságát, továbbá 
nincs bizonyíték arra, hogy ezen a területen a piac kudarcot vallana, nincs szükség arra, hogy 
megváltoztassák a jelenlegi jogszabály szerinti kötelezettséget, ami megköveteli az 
elektronikus távközlési hálózatok vagy szolgáltatások szolgáltatóitól, hogy kezeljék ezeket a 
kérdéseket, a tagállamoktól, hogy adjanak ki kötelező erejű iránymutatásokat, valamint a 
Bizottságtól, hogy fogadjon el műszaki végrehajtási intézkedéseket.
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Módosítás 517
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
megtegyenek minden szükséges lépést 
hálózataik integritásának biztosítására.

(2) A tagállamok ösztönzik a nyilvános 
hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozásokat, hogy – az általuk 
szolgáltatott hálózaton keresztül nyújtott 
szolgáltatások folytonosságának biztosítása 
érdekében –tegyenek meg minden 
szükséges lépést hálózataik integritásának 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

A biztonság és a hálózat integritásának kezelése nagyon fontos, és a szolgáltatóknak 
intézkedéseket kell hozniuk e célból hálózataik vagy szolgáltatásaik védelme érdekében. Mivel 
azonban a szabályozási követelmények és a felülről lefelé irányuló megközelítések hajlamosak 
elfojtani az innovációt, és csökkentik, nem pedig növelik a hálózatok biztonságát, továbbá 
nincs bizonyíték arra, hogy ezen a területen a piac kudarcot vallana, nincs szükség arra, hogy 
megváltoztassák a jelenlegi jogszabály szerinti kötelezettséget, ami megköveteli az 
elektronikus távközlési hálózatok vagy szolgáltatások szolgáltatóitól, hogy kezeljék ezeket a 
kérdéseket, a tagállamoktól, hogy adjanak ki kötelező erejű iránymutatásokat, valamint a 
Bizottságtól, hogy fogadjon el műszaki végrehajtási intézkedéseket.

Módosítás 518
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
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vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
megtegyenek minden szükséges lépést
hálózataik integritásának biztosítására.

vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonossága előre meghatározott és 
megfelelő szintjeinek biztosítása érdekében 
– tegyenek lépéseket hálózataik 
integritásának biztosítására, figyelembe 
véve azok műszaki, gazdasági és működési 
kivitelezhetőségét.

Or. en

Indokolás

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Módosítás 519
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
megtegyenek minden szükséges lépést
hálózataik integritásának biztosítására.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
tegyenek megfelelő lépéseket hálózataik 
integritásának biztosítására. A tagállamok 
biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok rendszeresen konzultálnak a 
vállalkozásokkal annak biztosítása 
érdekében, hogy megfelelő lépéseket tettek 
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a biztonság és az integritás garantálása 
céljából.

Or. en

Indokolás

Ha az előfizetőket kötelezően tájékoztatni kell a biztonság vagy az integritás bárminemű 
megsértéséről, az a túlszabályozás veszélyét vonja maga után, és ezzel azt kockáztatják, hogy 
aláássák a fogyasztók elektronikus szolgáltatásokba vetett bizalmát.

Módosítás 520
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
megtegyenek minden szükséges lépést 
hálózataik integritásának biztosítására.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
vállalkozások – az általuk szolgáltatott 
hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások 
folytonosságának biztosítása érdekében –
megtegyenek minden szükséges lépést 
hálózataik integritásának biztosítására. A 
nemzeti szabályozó hatóságok
konzultálnak valamennyi elektronikus 
távközlési szolgáltatóval az elektronikus 
távközlési hálózatok biztonságára és 
integritására vonatkozó egyedi 
intézkedések elfogadása előtt.

Or. ro

Indokolás

Az egyedi intézkedések elfogadását konzultációnak kell megelőznie.
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Módosítás 521
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások értesítsék a nemzeti 
szabályozó hatóságot a biztonság és az 
integritás megsértésének minden olyan 
esetéről, amely jelentős hatással volt a 
hálózatok, illetve a szolgáltatások 
működésére.

(3) A tagállamok adott esetben biztosítják, 
hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások értesítsék a nemzeti 
szabályozó hatóságot a biztonság és az 
integritás megsértésének olyan súlyos 
esetéről, amely jelentős hatással volt a 
hálózatok, illetve a szolgáltatások 
működésére.

Or. en

Indokolás

Ha az előfizetőket kötelezően tájékoztatni kell a biztonság vagy az integritás bárminemű
megsértéséről, az a túlszabályozás veszélyét vonja maga után, és ezzel azt kockáztatják, hogy 
aláássák a fogyasztók elektronikus szolgáltatásokba vetett bizalmát.

Módosítás 522
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások értesítsék a nemzeti
szabályozó hatóságot a biztonság és az 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások értesítsék az illetékes 
szabályozó hatóságot a biztonság és az 
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integritás megsértésének minden olyan
esetéről, amely jelentős hatással volt a 
hálózatok, illetve a szolgáltatások 
működésére.

integritás megsértésének minden olyan 
esetéről, amely jelentős hatással volt a 
hálózatok, illetve a szolgáltatások 
működésére.

A biztonság és az integritás megsértéséről 
szóló értesítésre vonatkozó új szabályokat 
kell alkalmazni az elektronikus hírközlési 
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, ...i 2002/58/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv1 végrehajtása során.
___________
1 HL L ...

Or. en

Indokolás

A hálózatok integritása és biztonsága szempontjából lényeges módosításokra került sor az 
elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv felülvizsgálata keretében, külön megemlítve 
e hálózatok integritásának és biztonságának megsértését és annak következményeit. Az ott 
megállapított szabályokat követni kell.

Módosítás 523
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait 
és a Hatóságot. Ha az esemény 
nyilvánosságra hozatalához közérdek 
fűződik, a nemzeti szabályozó hatóság 
tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Az érintett illetékes szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok illetékes szabályozó hatóságait 
és az ENISA-t.

Or. en
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Indokolás

A hálózatok integritása és biztonsága szempontjából lényeges módosításokra került sor az 
elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv felülvizsgálata keretében, külön megemlítve 
e hálózatok integritásának és biztonságának megsértését és annak következményeit. Az 
integritás és a biztonság megsértésének ismertetésére vonatkozó szabályokat kell követni.

Módosítás 524
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait 
és a Hatóságot. Ha az esemény 
nyilvánosságra hozatalához közérdek 
fűződik, a nemzeti szabályozó hatóság 
tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait 
és a Hatóságot.

Or. en

Indokolás

Ha az előfizetőket kötelezően tájékoztatni kell a biztonság vagy az integritás bárminemű 
megsértéséről, az a túlszabályozás veszélyét vonja maga után, és ezzel azt kockáztatják, hogy 
aláássák a fogyasztók elektronikus szolgáltatásokba vetett bizalmát.

Módosítás 525
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait 
és a Hatóságot. Ha az esemény 
nyilvánosságra hozatalához közérdek 
fűződik, a nemzeti szabályozó hatóság 
tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait 
és a Hatóságot.

Or. en

Indokolás

The functioning of IP based networks differ substantially from the PSTN. In principle 
ensuring the continuity of service on new networks may seem an attractive proposition but 
before pursing the option it would be wise to consider if this is appropriate given the 
characteristics of NGNs. NGNs provide better quality of service and significantly lower fault 
rates but they are not suitable to replicate every PSTN feature. A forced provision of a PSTN 
like continuity of service on NGN would required significant investments without ensuring 
significant benefits to end-users. A mere transposition of the PSTN service requirements on 
NGN would do more harm than good. Beside many of the alternative operators networks have 
not been planned and built to provide this feature and thus, for them, a sudden imposition 
may even cause greater difficulties.

Módosítás 526
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait 
és a Hatóságot. Ha az esemény 
nyilvánosságra hozatalához közérdek 
fűződik, a nemzeti szabályozó hatóság 
tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait 
és az ENISA-t. Ha az esemény 
nyilvánosságra hozatalához közérdek 
fűződik, a nemzeti szabályozó hatóság 
tájékoztathatja a nyilvánosságot.
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Or. en

Indokolás

Továbbra is az ENISA illetékes a hálózatbiztonság és a szolgáltatások biztonsága terén, és 
ezért a nemzeti szabályozó hatóságoknak megfelelően tájékoztatniuk kell az ENISA-t. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak évente kell jelentést készíteniük a Bizottság és az ENISA 
számára.

Módosítás 527
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait 
és a Hatóságot. Ha az esemény 
nyilvánosságra hozatalához közérdek 
fűződik, a nemzeti szabályozó hatóság 
tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait. 
Ha az esemény nyilvánosságra hozatalához 
közérdek fűződik, a nemzeti szabályozó 
hatóság tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Or. es

Indokolás

A túlzott bürokrácia elkerülése érdekében ezeket az információkat a Bizottság szokásos
feladatai részeként összegyűjtheti a végrehajtásról szóló jelentésben.

Módosítás 528
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről 
háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak.

törölve

Or. es

Indokolás

A túlzott bürokrácia elkerülése érdekében ezeket az információkat a Bizottság szokásos 
feladatai részeként összegyűjtheti a végrehajtásról szóló jelentésben.

Módosítás 529
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről 
háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak.

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről évente 
összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak és az ENISA-nak.

Or. en

Indokolás

Továbbra is az ENISA illetékes a hálózatbiztonság és a szolgáltatások biztonsága terén, és 
ezért a nemzeti szabályozó hatóságoknak megfelelően tájékoztatniuk kell az ENISA-t. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak évente kell jelentést készíteniük a Bizottság és az ENISA 
számára.
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Módosítás 530
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről 
háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak.

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről évente 
egyszer összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak

Or. en

Indokolás

A túlzott bürokrácia és igazgatási teher elkerülése érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak évente egyszer kell benyújtaniuk a jelentést.

Módosítás 531
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről 
háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak.

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről évente 
összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak

Or. en

Indokolás

Ha az előfizetőket kötelezően tájékoztatni kell a biztonság vagy az integritás bárminemű 
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megsértéséről, az a túlszabályozás veszélyét vonja maga után, és ezzel azt kockáztatják, hogy 
aláássák a fogyasztók elektronikus szolgáltatásokba vetett bizalmát.

Módosítás 532
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről 
háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak.

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről évente 
összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A hálózat- és információbiztonság egyike azoknak a területeknek, ahol több közösségi szintű 
fellépésre van szükség, és ahol a javasolt módosítások bizonyosan hozzáadott értéket 
teremthetnek.
Ebben az összefüggésben az egyetlen problémás kérdés a jelentéstételi kötelezettség, amelyet 
a nemzeti szabályozó hatóságok tekintetében javasoltak. A háromhavonta benyújtandó 
jelentések túl sok terhet rónak a hatóságokra és túlzottan bürokratikusak. Ezért azt javasoljuk, 
hogy ne háromhavonta, hanem évente nyújtsanak be jelentéseket.

Módosítás 533
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
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megfelelően tett intézkedésekről 
háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak.

megfelelően tett intézkedésekről tizenkét 
havonta összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

.

Módosítás 534
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről 
háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak.

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről 
hathavonta összefoglaló jelentést nyújt be 
a Bizottságnak.

Or. ro

Indokolás

A hathavonta elkészített összefoglaló jelentés ilyen formában elégséges, és nem csap át 
bürokratikus eljárásba, ami mesterségesen növeli a szabályozó hatóságok költségeit.

Módosítás 535
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a 
(3) bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő 
műszaki végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el, így különösen előírhatja az 
értesítés körülményeit, és az értesítésre 
vonatkozóan alaki és eljárási 
követelményeket állapíthat meg.
Ezek a végrehajtási intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. 
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

törölve

Or. de

Indokolás

Nincs szükség a hálózatbiztonság további harmonizálására. Minden üzemeltetőnek a saját 
műszaki helyzetének megfelelő lépéseket kell tennie. A végrehajtási intézkedések jelentős 
pénzügyi hatást gyakorolhatnak az iparágra. Ebben az esetben új jogalkotási eljárást kell 
kezdeményezni. A Hatóságra – a COM(2007)699 bizottsági javaslatban előirányzottak 
szerinti formában – nincs szükség.

Módosítás 536
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) 
bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, 
így különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre 
vonatkozóan alaki és eljárási 
követelményeket állapíthat meg.

törölve

Ezek a végrehajtási 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.

Or. en

Indokolás

A biztonság és a hálózat integritásának kezelése nagyon fontos, és a szolgáltatóknak 
intézkedéseket kell hozniuk e célból hálózataik vagy szolgáltatásaik védelme érdekében. Mivel 
azonban a szabályozási követelmények és a felülről lefelé irányuló megközelítések hajlamosak 
elfojtani az innovációt, és csökkentik, nem pedig növelik a hálózatok biztonságát, továbbá 
nincs bizonyíték arra, hogy ezen a területen a piac kudarcot vallana, nincs szükség arra, hogy 
megváltoztassák a jelenlegi jogszabály szerinti kötelezettséget, ami megköveteli az 
elektronikus távközlési hálózatok vagy szolgáltatások szolgáltatóitól, hogy kezeljék ezeket a 
kérdéseket, a tagállamoktól, hogy adjanak ki kötelező erejű iránymutatásokat, valamint a 
Bizottságtól, hogy fogadjon el műszaki végrehajtási intézkedéseket.
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Módosítás 537
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) 
bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így 
különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan 
alaki és eljárási követelményeket állapíthat 
meg.

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve az ENISA 
véleményét – az (1), a (2) és a (3) 
bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így 
különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan 
alaki és eljárási követelményeket állapíthat 
meg.

Or. en

Indokolás

Uniós szinten továbbra is egyedül az ENISA illetékes a hálózatok és szolgáltatások biztonsága 
terén.

Módosítás 538
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) 

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) 
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bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így 
különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan 
alaki és eljárási követelményeket állapíthat 
meg.

bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így 
különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan 
alaki és eljárási követelményeket állapíthat 
meg. A műszaki végrehajtási intézkedések 
nem akadályozzák meg a tagállamokat 
abban, hogy további követelményeket 
fogadjanak el az (1) és (2) bekezdésben 
foglalt célok elérése érdekében.

Or. en

Indokolás

Egyes esetekben a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a harmonizált 
kiindulási alapnál magasabb szintű normákat alkalmazzanak az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
célkitűzések elérése érdekében.

Módosítás 539
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) 
bekezdésben előírt intézkedések
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így 
különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan 
alaki és eljárási követelményeket állapíthat 
meg.

(4) A Bizottság az (1), a (2) és a (3) 
bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így 
különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan 
alaki és eljárási követelményeket állapíthat 
meg.

Or. es
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Módosítás 540
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a végrehajtási 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.

Ezek a végrehajtási 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, 
amennyiben az iparág által indított 
önszabályozási kezdeményezések egy vagy 
több tagállamban nem érték el a 
megfelelő biztonsági szintet a belső 
piacon. Rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Or. en

Indokolás

Ha az előfizetőket kötelezően tájékoztatni kell a biztonság vagy az integritás bárminemű 
megsértéséről, az a túlszabályozás veszélyét vonja maga után, és ezzel azt kockáztatják, hogy 
aláássák a fogyasztók elektronikus szolgáltatásokba vetett bizalmát.

Módosítás 541
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek a végrehajtási 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.

Ezek a végrehajtási 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.

Or. es

Módosítás 542
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak 
legyenek a 13a. cikk végrehajtása 
érdekében kötelező utasításokat kiadni a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások részére.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak 
legyenek a 13a. cikk végrehajtása 
érdekében kötelező utasításokat kiadni a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások részére. A kötelező 
utasításokat nyilvános konzultációra kell 
bocsátani, azoknak arányosnak, 
gazdaságosnak és műszakilag 
kivitelezhetőnek kell lenniük, valamint 
egy ésszerű időkereten belül hatályba kell 
lépniük. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak lehetővé kell tenniük a 
távközlési hálózatok üzemeltetői számára 
a kötelező utasítások betartása során 
felmerült költségek megtérítését.

Or. en
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Indokolás

Az utasításoknak a minimális biztonsági követelmények azonosítására kell irányulniuk, 
miközben a műszaki és operatív végrehajtást az üzemeltetőkre kell bízni. A Telecom Italia úgy 
véli, hogy ezért a megfelelő biztonsági intézkedések azonosítását a nemzeti szabályozó 
hatóságok és az üzemeltetők között szoros együttműködés keretében kell elvégezni. 

Módosítás 543
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak 
legyenek a 13a. cikk végrehajtása 
érdekében kötelező utasításokat kiadni a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások részére.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak 
legyenek a 13a. cikk végrehajtása 
érdekében kötelező utasításokat kiadni a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások részére. A kötelező 
utasításoknak arányosnak, 
gazdaságosnak és műszakilag 
kivitelezhetőnek kell lenniük, valamint 
egy ésszerű időkereten belül hatályba kell 
lépniük.

Or. en

Indokolás

Az arányosságot, a fenntarthatóságot és az ésszerű ütemezést fő irányadó elvnek kell 
tekinteni.
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Módosítás 544
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 b cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szolgáltatásaik és a hálózataik 
biztonsági szintjének megállapításához 
szükséges adatok szolgáltatására, ideértve 
írásos biztonsági stratégiájuk átadását is; és

a) a szolgáltatásaik és a hálózataik 
biztonsági szintjének és integritásának 
megállapításához szükséges adatok 
szolgáltatására, ideértve írásos biztonsági 
stratégiájuk átadását is; és

Or. es

Indokolás

A költségeket az érintett vállalkozásnak kell viselnie.

Módosítás 545
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 b cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra, hogy minősített független szervet 
biztonsági ellenőrzés elvégzésére 
utasítsanak, és az ellenőrzés eredményeit a 
nemzeti szabályozó hatóság rendelkezésére 
bocsássák.

b) arra, hogy minősített független szervet a 
vállalkozásokkal egyetértésben biztonsági 
ellenőrzés elvégzésére utasítsanak, és az 
ellenőrzés eredményeit a nemzeti 
szabályozó hatóság rendelkezésére 
bocsássák.

Or. en

Indokolás

Az utasításoknak a minimális biztonsági követelmények azonosítására kell irányulniuk, 



PE407.632v01-00 70/113 AM\725139HU.doc

Külső fordítás

HU

miközben a műszaki és operatív végrehajtást az üzemeltetőkre kell bízni. A Telecom Italia úgy 
véli, hogy ezért a megfelelő biztonsági intézkedések azonosítását a nemzeti szabályozó 
hatóságok és az üzemeltetők között szoros együttműködés keretében kell elvégezni.

Módosítás 546
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 b cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra, hogy minősített független szervet
biztonsági ellenőrzés elvégzésére
utasítsanak, és az ellenőrzés eredményeit a 
nemzeti szabályozó hatóság rendelkezésére 
bocsássák.

b) arra, hogy az érintett vállalkozásokat 
arra kérjék, hogy saját költségükre 
biztonsági és az integritásra vonatkozó
ellenőrzést végezzenek, és az ellenőrzés 
eredményeit a nemzeti szabályozó hatóság 
rendelkezésére bocsássák.

Or. es

Indokolás

A költségeket az érintett vállalkozásnak kell viselnie.

Módosítás 547
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a
nemzeti szabályozó hatóságok 
rendelkezzenek a szabályok be nem 
tartásának kivizsgálásához szükséges 
hatáskörökkel.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a
nemzeti szabályozó hatóságok 
rendelkezzenek a szabályok be nem 
tartásának, valamint a hálózatok 
biztonságára és integritására gyakorolt 
hatások kivizsgálásához szükséges 
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hatáskörökkel.

Or. es

Indokolás

A 13a. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelmények logikus következményeként, 
amelyek szerint tájékoztatni kell a nemzeti szabályozó hatóságot a biztonságra gyakorolt 
esetleges hatásokról, a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell hatalmazni ezek 
kivizsgálására.

Módosítás 548
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 b cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy egy 
költség-visszatérítési rendszert bocsátanak 
a nyilvános hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások rendelkezésére, 
amennyiben a Bizottság műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogad el a 13a.
cikk (4) bekezdése alapján.

Or. en

Indokolás

A megfelelés szempontjából további terhet jelentenek a javasolt végrehajtási hatáskörök, 
amelyek a szabályozó nemzeti hatóságok kötelező utasításai, biztonsági ellenőrzések és az 
abbéli képességek formáját öltik, hogy információszolgáltatást követeljenek a 
hálózatüzemeltetőkről; ezeket minimalizálni kell, hogy hosszabb távon ne károsítsák az új 
technológiák fejlesztését a piac számára.

Módosítás 549
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Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) bekezdés második albekezdésében 
a második mondatot el kell hagyni.

törölve

Or. en

Indokolás

A közös erőfölény továbbra is egy kipróbálatlan és nehéz fogalom marad a távközlési 
ágazatban, mind az utólagos, mind pedig az előzetes szabályozás összefüggésében, azonban 
egyre fontosabbá válhat, ahogy a piacok egységessé válnak. Fontos, hogy az 
iránymutatásokat ne töröljék, hanem ehelyett a keretirányelv pontosítsa azokat.

Módosítás 550
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A (2) bekezdés második albekezdésében 
a második mondatot el kell hagyni.

törölve

Or. en

Indokolás

A távközlési ágazat fokozódó konvergenciájával a közös erőfölény egyre gyakoribb 
problémává válhat. Az iránymutatásokat pontosítani kell, nem pedig törölni.
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Módosítás 551
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (3) bekezdést el kell hagyni. b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„Amennyiben egy vállalkozás egy 
konkrét piacon jelentős piaci 
erőfölénnyel rendelkezik, és a két piac 
közötti kapcsolat lehetővé teszi az egyik 
piacon meglévő piaci befolyás átvitelét a 
másik piacra, így erősítve a vállalkozás 
piaci erejét, a befolyás átvitelének 
megállapítására vagy megelőzésére 
irányuló jogorvoslati intézkedések 
alkalmazhatók az egymáshoz kapcsolódó 
piacokon a [hozzáférési irányelv] 9., 10., 
11. és 13. cikkével összhangban, valamint 
– amennyiben ezek nem elégségesek – az 
[állampolgári jogokról szóló irányelv] 17. 
cikkével összhangban.”

Or. en

Indokolás

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by 
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this.
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Módosítás 552
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
A1 cikk – 15 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (3) bekezdést el kell hagyni. b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„Amennyiben egy vállalkozás egy 
konkrét piacon jelentős piaci 
erőfölénnyel rendelkezik, és a két piac 
közötti kapcsolat lehetővé teszi az egyik 
piacon meglévő piaci befolyás átvitelét a 
másik piacra, így erősítve a vállalkozás 
piaci erejét, a befolyás átvitelének 
megállapítására vagy megelőzésére 
irányuló jogorvoslati intézkedések 
alkalmazhatók az egymáshoz kapcsolódó 
piacokon a [hozzáférési irányelv] 9., 10., 
11. és 13. cikkével összhangban, valamint 
– amennyiben ezek nem elégségesek – az 
[állampolgári jogokról szóló irányelv] 17. 
cikkével összhangban.”

Or. en

Indokolás

Az egyik piacon meglévő piaci befolyás a másik piacra való átvitelének kezelése különösen 
fontos egy olyan iparágban, amelyet a vertikális integráció és konvergencia jellemez. Ezen 
intézkedés eltörlése helyett – amit a Bizottság javasol – inkább finomítani kell azt, annak 
tisztázása érdekében, hogy az olyan jogorvoslati intézkedések, mint például a 
megkülönböztetésmentesség, az átláthatóság, az elszámolások szétválasztása és a 
versenyellenes összefonódások tilalma stb., a piaci befolyás átvitelével kapcsolatos probléma 
kezelése érdekében alkalmazhatók legyenek az összekapcsolódó piacokon.
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Módosítás 553
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (3) bekezdést el kell hagyni. b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„Amennyiben egy vállalkozás egy 
konkrét piacon jelentős piaci 
erőfölénnyel rendelkezik, és a két piac 
közötti kapcsolat lehetővé teszi az egyik 
piacon meglévő piaci befolyás átvitelét a 
másik piacra, így erősítve a vállalkozás 
piaci erejét, a befolyás átvitelének 
megállapítására vagy megelőzésére 
irányuló jogorvoslati intézkedések 
alkalmazhatók az egymáshoz kapcsolódó 
piacokon a [hozzáférési irányelv] 9., 10., 
11. és 13. cikkével összhangban, valamint 
– amennyiben ezek nem elégségesek – az 
[állampolgári jogokról szóló irányelv] 17. 
cikkével összhangban.”

Or. en

Indokolás

Addressing leverage of dominance from one market into another is particularly vital in an 
industry characterised by vertical integration and convergence. Rather than deleting this 
measure – as the Commission has proposed – it should be refined to clarify that remedies 
such as non-discrimination, transparency, accounting separation – and prohibitions on anti-
competitive bundling etc may be used ‘cross-market’ to address leverage problems. The 
existing provisions suggest that SMP would need to be found in the source and target 
leverage market in order to act. However, it is notable that this has not been used by
regulators, is cumbersome and inconsistent with competition law, which does not require a 
‘double dominance’ finding to address issues of leverage. The proposed changes would 
address this. 
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Módosítás 554
Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont – ba pont (új)
2002/21/EK irányelv
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„Legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjáig a Bizottság 
iránymutatásokat tesz közzé a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a jelentős 
piaci erőfölénnyel rendelkező 
vállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek 
bevezetésére, módosítására vagy 
visszavonására irányuló határozatokat 
illetően.”

Or. en

Indokolás

The 2002 Framework directive establishes that European Commission publishes guidelines 
for market analysis and the assessment of significant market power but not for the 
identification of the appropriate remedies. There is clearly a missing element in the market 
analysis guidance tools provided the Commission: guidance on the selection of the 
appropriate remedies. The third part of a market analysis (i.e. the choice of the appropriate 
remedies) is the most crucial since it has the most concrete impact on the market. An 
erroneous choice of remedies may create irreparable distortions on market competitiveness 
and investment decisions. It is also the most complicated since it has varied possible outcomes 
and it entails, to a large extent, subjective evaluations. The need to provide guidance on the 
selection of regulatory obligations under the EU framework has indeed been recognised both 
by the Commission and the ERG.
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Módosítás 555
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont – d pont
2002/21/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 7. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt –
határozatban transznacionális piacokat 
határozhat meg.

(4) A nemzeti szabályozó hatóságokkal 
folytatott konzultációt és az Európai 
Távközlési Szabályozók Hatósága (BERT)
véleményének mérlegelését követően a 
Bizottság – a 22. cikk (3) bekezdésben 
említett eljárással összhangban –
határozatban transznacionális piacokat 
határozhat meg.

Or. en

Módosítás 556
Dragoş Florin David

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont – d pont
2002/21/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 7. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt –
határozatban transznacionális piacokat 
határozhat meg.

(4) A nemzeti szabályozó hatóságokkal 
folytatott konzultációt követően a 
Bizottság határozatban transznacionális 
piacokat határozhat meg.

Or. en
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Módosítás 557
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont – d pont
2002/21/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 7. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt –
határozatban transznacionális piacokat 
határozhat meg.

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Hatóság által 
a(z) […/…/EK] rendelet 7. cikkével 
összhangban benyújtott véleményeket –
határozatban transznacionális piacokat 
határozhat meg.

Or. ro

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságokat nem szabad kihagyni ebből a folyamatból.

Módosítás 558
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont – d pont
2002/21/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság
által a(z) […/…/EK] rendelet 7. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt –
határozatban transznacionális piacokat 
határozhat meg.

(4) A nemzeti szabályozó hatóságokkal 
folytatott konzultációt követően Bizottság 
– a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe véve az Európai Távközlési 
Szabályozók Hatósága (BERT) által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 7. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt –
határozatban transznacionális piacokat 
határozhat meg.

Or. es
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Indokolás

Bár a Bizottságnak egyértelműen szerepet kell játszania a határokon átnyúló ügyekben, a 
nemzeti szabályozó hatóságoktól nem lehet eltekinteni, mivel ezek ideális helyzetben vannak 
ahhoz, hogy támogassák a Bizottságot e piacok meghatározásában. Emellett a 
transznacionális piacok meghatározása nem lehet sürgősségi eljárás tárgya.

Módosítás 559
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont – d pont
2002/21/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

Bár a Bizottságnak egyértelműen szerepet kell játszania a határokon átnyúló ügyekben, a 
nemzeti szabályozó hatóságoktól nem lehet eltekinteni, mivel ezek ideális helyzetben vannak 
ahhoz, hogy támogassák a Bizottságot e piacok meghatározásában. Emellett a 
transznacionális piacok meghatározása nem lehet sürgősségi eljárás tárgya.

Módosítás 560
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont – d pont
2002/21/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések elfogadása esetében nem indokolt a sürgősségi eljárás.

Módosítás 561
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok – az 
iránymutatásokat a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve – elvégzik az 
ajánlásban felsorolt érintett piacok 
elemzését. A tagállamok biztosítják, hogy 
ennek az elemzésnek az elvégzésére 
szükség szerint a nemzeti 
versenyhatóságokkal együttműködésben 
kerüljön sor.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok az 
ajánlásban felsorolt érintett piacokat és az 
iránymutatásokat a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve elvégzik a 
piacok elemzését. A tagállamok biztosítják, 
hogy ennek az elemzésnek az elvégzésére 
szükség szerint a nemzeti 
versenyhatóságokkal együttműködésben 
kerüljön sor.

Or. es

Indokolás

Annak a benyomásnak az elkerülés érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak az 
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ajánlásban meghatározott összes piacot elemezniük kell, miközben (legalábbis formálisan) a 
piacokat (és fogalommeghatározásokat) iránymutatásként adják meg.

Módosítás 562
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – a a pont (új)
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság megállapítja, hogy egy érintett 
piacon nem hatékony a verseny, kivéve 
az új és fejlődő piacokat, a 14. cikkel 
összhangban meghatározza az e piacon 
jelentős piaci erővel rendelkező 
vállalkozásokat, és az ilyen vállalkozások
számára az e cikk (2) bekezdésében 
említett megfelelő konkrét szabályozó 
kötelezettségeket állapít meg, illetve a 
már létező ilyen kötelezettségeket 
fenntartja vagy módosítja, figyelembe 
véve az adott földrajzi piacokat és adott 
esetben megszüntetve az átmeneti 
hozzáférésre vonatkozó kötelezettségeket e 
piacok deregulációja felé tett lépések 
során.
E kötelezettségek megállapítása során a 
nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 
veszik az infrastrukturális beruházások 
támogatásának és az egymással versengő
platformok által nyújtott szolgáltatások 
közötti verseny ösztönzésének célját, 
miközben bátorítják az új és versenyképes 
infrastruktúrákra irányuló befektetéseket 
hosszú távon a hálózatok és szolgáltatások 
terén a fenntartható verseny elérésnek 
egyik módjaként, ami lehetővé teszi majd, 
hogy idővel lazítsanak a hozzáférésre 
vonatkozó átmeneti kötelezettségeken, 
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ezzel egyidejűleg pedig fenntartsák az 
előzetes szabályozási kötelezettségeket, 
amelyek minden esetben alkalmazandók 
lesznek a különleges vagy kizárólagos 
jogokat élvező és az említett 
befektetésekből még mindig előnyt szerző 
vállalkozások által telepített 
infrastruktúrákra.”

Or. es

Indokolás

A módosítás hivatkozik a (27) preambulumbekezdésre, amely rögzíti, hogy az új és fejlődő 
piacok tekintetében nem szabad indokolatlan kötelezettségeket bevezetni.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak célként olyan intézkedések elfogadására kell törekedniük, 
amelyek a hatékony infrastrukturális beruházásokra irányulnak a 8. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározottak szerint.

Végül a szöveg beépíti az ajánlás indokolásában a vonatkozó piacokra tett hivatkozást is, 
amely arra irányul, hogy hosszú távon a hálózatok és szolgáltatások fenntartható versenyének 
az egymással versengő infrastruktúrákra kell épülnie.

Módosítás 563
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – aa pont (új)
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság megállapítja, hogy a piac nem
vonható előzetes szabályozás alá az 
ajánlásban meghatározott, három 
kritériumon alapuló vizsgálat alapján, 
illetve előzetes szabályozás alá vonható, de 
a piacon hatékony a verseny, nem vezet 
be, illetve nem tart fenn az e cikk (2) 
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bekezdésében említett konkrét 
szabályozó kötelezettséget. Amennyiben 
már léteznek ágazathoz kötött 
szabályozó kötelezettségek, a nemzeti 
szabályozó hatóság ezeket az adott 
érintett piacon lévő vállalkozások 
tekintetében megszünteti. Az ilyen 
kötelezettségmegszüntetés által érintett 
feleket erről megfelelő időben értesíteni 
kell.”

Or. en

Indokolás

A vonatkozó piacokról szóló bizottsági ajánlás második kiadásában megfogalmazottak szerint 
lényegében a három kritériumon alapuló vizsgálat egy piac általános szerkezetére és 
jellemzőire összpontosít azon piacok azonosítása érdekében, amelyeknél valószínű, hogy a 
piac várhatóan tartósan kudarcot vall, amit a nemzeti szabályozó hatóságoknak nemzeti 
alapon részletesebben kell elemezniük.

Módosítás 564
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 15. cikk (4) bekezdésében előírt 
határozatban meghatározott 
transznacionális piacok esetében a 
Bizottság felkéri a Hatóságot arra, hogy 
az iránymutatások lehető legnagyobb 
mértékű figyelembevételével végezzen 
piacelemzést, és adjon véleményt az e cikk 
(2) bekezdése szerinti szabályozói 
kötelezettségek bevezetéséről, 
fenntartásáról, módosításáról vagy 
megszüntetéséről.

(5) Annak meghatározása érdekében, 
hogy a nagykereskedelmi piacok 
ténylegesen versengő piacok-e, a nemzeti 
szabályozó hatóságok értékelik a piac 
torzulását kiskereskedelmi szinten. 
Különösen egy nagykereskedelmi piac 
szereplőjére kötelezettséget előíró, 
módosító vagy visszavonó 
intézkedéstervezet a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi az egyes 
szereplők piaci erőfölényét 
kiskereskedelmi szinten. 
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Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük a 
kiskereskedelmi szintet, amikor úgy döntenek, hogy szabályozási intézkedéseket vezetnek be. 
Ezért az irányelvnek világosan meg kell határoznia, hogy a nagykereskedelmi piac 
szabályozásának az értékelt piaci torzulások kiskereskedelmi szinten elvégzett alapos 
elemzéséből kell kiindulnia.

Módosítás 565
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 15. cikk (4) bekezdésében előírt 
határozatban meghatározott 
transznacionális piacok esetében a 
Bizottság felkéri a Hatóságot arra, hogy az 
iránymutatások lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevételével végezzen 
piacelemzést, és adjon véleményt az e cikk 
(2) bekezdése szerinti szabályozói 
kötelezettségek bevezetéséről, 
fenntartásáról, módosításáról vagy 
megszüntetéséről.

(5) A 15. cikk (4) bekezdésében előírt 
határozatban meghatározott 
transznacionális piacok esetében a 
Bizottság az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokkal folytatott konzultációt 
követően felkéri az Európai Távközlési 
Szabályozók Hatóságát (BERT) arra, hogy 
az iránymutatások lehető legnagyobb 
mértékű figyelembevételével végezzen 
piacelemzést, és adjon véleményt az e cikk 
(2) bekezdése szerinti szabályozói 
kötelezettségek bevezetéséről, 
fenntartásáról, módosításáról vagy 
megszüntetéséről.

Or. es

Indokolás

A transznacionális piacok esetében ki kell kérni a nemzeti szabályozó hatóságok véleményét. 
Egyben ez utóbbiak felelősek a szabályozási kötelezettségek koordinált bevezetéséért, 
fenntartásáért vagy módosításáért.
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Módosítás 566
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – határozatban egy vagy több 
vállalkozást jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősíthet, és a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 9–13a. cikke, illetőleg a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke alapján 
ezekre a vállalkozásokra egy vagy több 
egyedi kötelezettséget róhat. Ennek során 
a Bizottság a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára a 8. cikkben 
megállapított politikai célkitűzéseknek 
megfelelően jár el.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venniük a 
kiskereskedelmi szintet, amikor úgy döntenek, hogy szabályozási intézkedéseket vezetnek be. 
Ezért az irányelvnek világosan meg kell határoznia, hogy a nagykereskedelmi piac 
szabályozásának az értékelt piaci torzulások kiskereskedelmi szinten elvégzett alapos 
elemzéséből kell kiindulnia.

Módosítás 567
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – határozatban egy vagy több 
vállalkozást jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősíthet, és a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 9–13a. cikke, illetőleg a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke alapján 
ezekre a vállalkozásokra egy vagy több 
egyedi kötelezettséget róhat. Ennek során 
a Bizottság a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára a 8. cikkben 
megállapított politikai célkitűzéseknek 
megfelelően jár el.

Az érintett nemzeti szabályozó hatóságok 
koordinált módon vezetik be, tartják fenn, 
módosítják vagy vonják vissza az e cikk 
(2) bekezdésében említett 
kötelezettségeket.

Or. es

Indokolás

A transznacionális piacok esetében ki kell kérni a nemzeti szabályozó hatóságok véleményét. 
Egyben ez utóbbiak felelősek a szabályozási kötelezettségek koordinált bevezetéséért, 
fenntartásáért vagy módosításáért.

Módosítás 568
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – határozatban egy vagy több 
vállalkozást jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősíthet, és a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikke, illetőleg a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Hatóság 
véleményeit – határozatban egy vagy több 
vállalkozást jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősíthet, és a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikke, illetőleg a 2002/22/EK irányelv 
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cikke alapján ezekre a vállalkozásokra egy 
vagy több egyedi kötelezettséget róhat. 
Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. cikkben 
megállapított politikai célkitűzéseknek 
megfelelően jár el.

(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikke alapján ezekre a vállalkozásokra egy 
vagy több egyedi kötelezettséget róhat. 
Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. cikkben 
megállapított politikai célkitűzéseknek 
megfelelően jár el.

Or. ro

Indokolás

A Hatóságnak képesnek kell lennie arra, hogy meghatározza a piacfelügyeleti eljárásokat, a 
nemzeti szabályozó hatóságokat pedig be kell vonni ebbe a folyamatba.

Módosítás 569
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott piacra vonatkozóan korábban 
bejelentett intézkedéstervezet 
beérkezésétől számítva két éven belül;

a) az adott piacra vonatkozó intézkedés 
korábbi hatálybalépésétől számítva három 
éven belül, illetve korábban, amennyiben 
jelentősen megváltoztak a piaci 
körülmények, vagy a BERT-nek vagy a 
Bizottságnak a [keretirányelv] 7a. cikkével 
összhangban kiadott véleménye más 
tanácsot fogalmaz meg;

Or. en

Indokolás

A határozat felülvizsgálatára javasolt 2 éves időtartam túl szűk. Egy határozat érvényességi 
időszakának három évnek kell lennie az adott tagállamban való hatálybalépésétől számítva 
(nem pedig a bejelentés időpontjától számítva). Azonban valószínűleg gyakoribb elemzésekre 
lesz szükség a gyors piaci fejlemények időszakában, ezért javasoljuk a szövegben szereplő 
kitételt.
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Módosítás 570
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott piacra vonatkozóan korábban 
bejelentett intézkedéstervezet 
beérkezésétől számítva két éven belül;

a) az adott piacra vonatkozó intézkedés 
korábbi hatálybalépésétől számítva három 
éven belül, illetve az említett 
intézkedésben meghatározott bármely 
kötelezettség lejárta előtt, attól függően, 
hogy melyik van később;

Or. en

Indokolás

A határozat felülvizsgálatára javasolt 2 éves időtartam túl szűk. Egy határozat érvényességi 
időszaka az intézkedés által bevezetett kötelezettség érvényességi időszaka kell, hogy legyen, 
illetve az adott tagállamban a hatálybalépésétől számítandó (nem pedig a bejelentés 
időpontjától), attól függően, hogy melyik a hosszabb időtartam.

Módosítás 571
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott piacra vonatkozóan korábban 
bejelentett intézkedéstervezet 
beérkezésétől számítva két éven belül;

a) az adott piacra vonatkozó intézkedések 
elfogadásától számítva legfeljebb három 
éven belül;

Or. es
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Indokolás

A cél az, hogy reálisabb határidőket vezessenek be, biztosítva a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak a rugalmasságot ezen elemzés gyorsabb elvégzéséhez.

Módosítás 572
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott piacra vonatkozóan korábban 
bejelentett intézkedéstervezet 
beérkezésétől számítva két éven belül;

a) az adott piacra vonatkozóan korábban 
bejelentett intézkedéstervezet 
beérkezésétől számítva két éven belül,
azon piacok tekintetében, amelyeket mind 
a korábbi ajánlásban, mind pedig a 
hatályos ajánlásban megjelöltek;

Or. en

Indokolás

A tagállamok között a szabályozás kialakítására szolgáló időkeret harmonizálásának célja 
úgy érhető el, hogy szabványosítják azokat a határidőket, amelyeken belül meg kell hozni a 
végleges határozatot, azaz azokat az időpontokat, amikor a felülvizsgált szabályozási 
rendszerek hatályba lépnek.

Módosítás 573
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adott piacra vonatkozóan korábban 
bejelentett intézkedéstervezet 

a) az adott piacra vonatkozóan korábban 
bejelentett intézkedéstervezet 
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beérkezésétől számítva két éven belül; beérkezésétől számítva két éven belül,
azon piacok tekintetében, amelyeket mind 
a korábbi ajánlásban, mind pedig a 
hatályos ajánlásban megjelöltek;

Or. en

Indokolás

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test.
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Módosítás 574
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottságnak korábban be nem 
jelentett piacok esetében az érintett 
piacokra vonatkozó felülvizsgált ajánlás 
elfogadásától számítva egy éven belül; 
illetőleg

b) a Bizottságnak korábban be nem 
jelentett piacok esetében az érintett 
piacokra vonatkozó felülvizsgált ajánlás 
elfogadásától számítva legfeljebb két éven 
belül; illetőleg

Or. es

Indokolás

A cél az, hogy reálisabb határidőket vezessenek be, biztosítva a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak a rugalmasságot ezen elemzés gyorsabb elvégzéséhez.



AM\725139HU.doc 91/113 PE407.632v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 575
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vonatkozó piacokról szóló 
felülvizsgált ajánlás elfogadásától 
számított hat hónapon belül a 
szabályozandó és a felülvizsgált 
ajánlásban nem felsorolt piacok 
tekintetében a nemzeti szabályozó 
hatóságok az első három hónapban 
bejelentik az ajánlásban meghatározott 
három kritériumon alapuló vizsgálat 
eredményét, és az ezen a vizsgálaton 
megfelelő piacok esetében a következő 
három hónapon belül elvégzik a jelentős 
piaci erőfölény értékelését annak 
eldöntése érdekében, hogy fenntartsák, 
módosítsák vagy visszavonják-e a meglévő 
kötelezettségeket; vagy

Or. en

Indokolás

A tagállamok között a szabályozás kialakítására szolgáló időkeret harmonizálásának célja 
úgy érhető el, hogy szabványosítják azokat a határidőket, amelyeken belül meg kell hozni a 
végleges határozatot, azaz azokat az időpontokat, amikor a felülvizsgált szabályozási 
rendszerek hatályba lépnek.

Módosítás 576
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vonatkozó piacokról szóló 
felülvizsgált ajánlás elfogadásától 
számított hat hónapon belül a 
szabályozandó és a felülvizsgált 
ajánlásban nem felsorolt piacok 
tekintetében a nemzeti szabályozó 
hatóságok az első három hónapban 
bejelentik az ajánlásban meghatározott 
három kritériumon alapuló vizsgálat 
eredményét, és az ezen a vizsgálaton 
megfelelő piacok esetében a következő 
három hónapon belül elvégzik a jelentős 
piaci erőfölény értékelését annak 
eldöntése érdekében, hogy fenntartsák, 
módosítsák vagy visszavonják-e a meglévő 
kötelezettségeket; vagy

Or. en

Indokolás

The amendments are aimed at clarifying the wording used in the Commission proposal and to 
include binding timeframes also for markets no longer listed in the recommendation. The 
latter markets fall within two categories: market removed in the last recommendation revision 
and market which, although not listed in the previous version of recommendation, have been 
regulated under the article 7 procedure. In case of markets not included in revised 
recommendation National Regulatory Authority have to carry out an additional formal test: 
the so called triple test. 
The goal of harmonising the timeframe of the development of regulation across Member 
States is to be achieved through standardising the dates within which final decisions are to be 
taken, i.e. the dates when revised regulatory regimes enter into force.

Módosítás 577
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Unióhoz újonnan csatlakozott 
tagállamok esetében a csatlakozástól 
számítva egy éven belül.

c) az Unióhoz újonnan csatlakozott 
tagállamok esetében a csatlakozástól 
számítva legfeljebb két éven belül.

Or. es

Indokolás

A cél az, hogy reálisabb határidőket vezessenek be, biztosítva a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak a rugalmasságot ezen elemzés gyorsabb elvégzéséhez.

Módosítás 578
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a nemzeti szabályozó hatóság a 16. 
cikk (6) bekezdésében előírt határidőn 
belül nem végezte el az ajánlásban 
meghatározott valamely érintett piac 
elemzését, a Bizottság felkérheti a 
Hatóságot, hogy bocsásson ki véleményt 
az adott piac elemzéséről és a kirovandó 
egyedi kötelezettségekről, és ehhez 
mellékeljen intézkedéstervezetet. A 
Hatóság az intézkedéstervezetről 
nyilvános konzultációt tart.
A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 6. cikke 
alapján kibocsátott véleményt –
határozatban egy vagy több vállalkozást 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősíthet, és a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 8. cikke és 9–13a 
cikke, illetőleg a 2002/22/EK irányelv 

törölve 
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(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikke alapján ezekre a vállalkozásokra egy 
vagy több egyedi kötelezettséget róhat. 
Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben megállapított politikai 
célkitűzések szerint jár el.

Or. de

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy a korábban a nemzeti szabályozó hatóságok által elfogadott 
határozatokat egy uniós szerv egy új rendszer szerint elfogadja.

Módosítás 579
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a nemzeti szabályozó hatóság a 16. 
cikk (6) bekezdésében előírt határidőn 
belül nem végezte el az ajánlásban 
meghatározott valamely érintett piac 
elemzését, a Bizottság felkérheti a 
Hatóságot, hogy bocsásson ki véleményt 
az adott piac elemzéséről és a kirovandó 
egyedi kötelezettségekről, és ehhez 
mellékeljen intézkedéstervezetet. A 
Hatóság az intézkedéstervezetről 
nyilvános konzultációt tart.

törölve

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 6. cikke 
alapján kibocsátott véleményt –
határozatban egy vagy több vállalkozást 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősíthet, és a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 8. cikke és 9–13a 
cikke, illetőleg a 2002/22/EK irányelv 
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(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikke alapján ezekre a vállalkozásokra egy 
vagy több egyedi kötelezettséget róhat. 
Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben megállapított politikai 
célkitűzések szerint jár el.

Or. es

Indokolás

A közösségi jogi rendszer már rendelkezik azokról az esetekről, amikor a tagállamok 
elmulasztják betartani a kötelezettségeket, mégpedig úgy, hogy a Bizottságnak hatáskörében 
áll jogsértési eljárást kezdeményezni. Ha a Bizottság átvállalná a tagállamok kötelezettségeit, 
az a szubszidiaritás elvének megsértését jelentené.

Módosítás 580
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 6. cikke 
alapján kibocsátott véleményt –
határozatban egy vagy több vállalkozást 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősíthet, és a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 8. cikke és 9–13a 
cikke, illetőleg a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikke alapján ezekre a vállalkozásokra egy 
vagy több egyedi kötelezettséget róhat. 
Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben megállapított politikai 
célkitűzések szerint jár el.

törölve
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Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek a megadott időkereten belül elvégezni a piac 
elemzését. Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóságok nem végzik el, illetve nem képesek 
elvégezni ezt az elemzést, akkor a BERT-nek kell véleményt nyilvánítania. Azonban nem a 
Bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy megtiltsa a jogorvoslati intézkedéseket.

Módosítás 581
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 ca pont (új)
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 7a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(7a) A (6) bekezdésben előírt rendszeres 
felülvizsgálat ellenére a nemzeti 
szabályozó hatóságok határozatot 
adhatnak ki a jogorvoslati intézkedésekről 
egy legfeljebb kétéves időszakra, 
amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy 
biztosítsák a következő generációs 
hozzáférési hálózatok befektetőinek a 
szükséges hosszú távú jogbiztonságot.”

Or. en

Indokolás

Az új és/vagy alternatív következő generációs hozzáférési hálózatokkal kapcsolatos befektetési 
döntésekben érintett valamennyi szereplő számára a szabályozási biztonság megköveteli azt a 
lehetőséget, hogy a nemzeti szabályozó hatóság elkötelezze magát egy szabályozási 
megközelítés mellett a keretirányelvben a piacelemzés tekintetében jelenleg előírt 2 éves 
időszakon túl. A következő generációs hozzáférési hálózatok telepítése jelentős kockázatokkal 
jár. A következő generációs hozzáférési hálózatokkal kapcsolatos befektetések ösztönzéséhez 
mindenképpen szükséges a hosszú távú tervezés.
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Módosítás 582
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 ca pont (új)
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 7a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A 16. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) A (6) bekezdésben említett 
rendszeres elemzésektől függetlenül a 
nemzeti szabályozó hatóságok két évnél 
hosszabb ideig érvényes intézkedésekről 
határozhatnak, amennyiben ez szükséges 
a hosszú távú tervezés 
megbízhatóságához, különösen a 
következő generációs hozzáférési 
hálózatok fejlesztése céljából.”

Or. de

Indokolás

A következő generációs hozzáférési hálózatok telepítése jelentős kockázatokkal jár a 
befektetők számára. Az ilyen fejlesztési beruházások ösztönzéséhez mindenképpen szükséges a 
hosszú távú tervezés. A keretirányelvnek ezért lehetővé kell tennie a hosszabb érvényességű 
intézkedéseket ezekben az esetekben.

Módosítás 583
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – aa pont (új)
2002/21/EK irányelv
17cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdés harmadik albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„Ilyen szabványok, illetve előírások 
hiányában a tagállamok ösztönzik a 
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Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), a 
Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT), a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) vagy a 
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 
(IEC) által elfogadott nemzetközi 
szabványok vagy ajánlások 
alkalmazását.”

Or. en

Indokolás

A CEPT dolgozza ki a spektrumhasználat feltételeit Európában, és ezt figyelembe kell venni, 
különösen az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) szabványainak hiányában.

Módosítás 584
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint 
a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül, ha a 
Bizottság megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott szabályozási feladatok 
nemzeti szabályozó hatóságok általi 
végrehajtásában meglévő eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetik, akkor 
a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság esetleges véleményét –
ajánlást adhat ki vagy határozatot 
fogadhat el ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek harmonizált 
alkalmazásáról.

törölve
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Or. de

Indokolás

Nem szükséges további hatásköröket ruházni az EU Bizottságára az új szabályozási keretben. 
A nemzeti szint jobb helyzetben van ahhoz, hogy megtegye a szükséges szabályozási 
intézkedéseket a hálózatokkal kapcsolatos befektetések és a hálózatokhoz való hozzáférés 
terén. A végrehajtási intézkedések jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak az iparágra. 
Ebben az esetben új jogalkotási eljárást kell kezdeményezni.

Módosítás 585
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint 
a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül, ha a 
Bizottság megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott szabályozási feladatok 
nemzeti szabályozó hatóságok általi 
végrehajtásában meglévő eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetik, akkor 
a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság esetleges véleményét –
ajánlást adhat ki vagy határozatot fogadhat 
el ezen irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek harmonizált 
alkalmazásáról.

(1) Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint 
a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül, ha a 
Bizottság megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott szabályozási feladatok 
nemzeti szabályozó hatóságok általi 
végrehajtásában meglévő eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetik, akkor 
a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében ajánlást 
adhat ki ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek harmonizált 
alkalmazásáról.

Or. en

Indokolás

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
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the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Módosítás 586
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint 
a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül, ha a 
Bizottság megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott szabályozási feladatok 
nemzeti szabályozó hatóságok általi 
végrehajtásában meglévő eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetik, akkor 
a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság esetleges véleményét –
ajánlást adhat ki vagy határozatot fogadhat 
el ezen irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek harmonizált 
alkalmazásáról.

(1) Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint 
a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül, ha a 
Bizottság megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott szabályozási feladatok 
nemzeti szabályozó hatóságok általi 
végrehajtásában meglévő eltérések az 
egységes piac akadályát képezik, akkor a 
Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve az Európai Távközlési Szabályozók 
Hatóságának (BERT) esetleges 
véleményét – ajánlást adhat ki ezen 
irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek harmonizált 
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alkalmazásáról.

Or. es

Indokolás

A jelenlegi szabályozási keret alkalmazása során a piacokon tapasztalt pozitív fejlemények 
nem indokolják a Bizottság vagy a nemzeti szabályozó hatóságok előzetes beavatkozási 
hatáskörét, sokkal inkább csökkentik azokat.

Módosítás 587
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerint 
ajánlást ad ki, akkor köteles a 22. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással 
összhangban eljárni.
A tagállamok biztosítják, hogy feladataik 
elvégzése során a nemzeti szabályozó 
hatóságok a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe vegyék ezeket az ajánlásokat. 
Ha egy nemzeti szabályozó hatóság úgy 
dönt, hogy nem követ egy ajánlást, erről 
tájékoztatja a Bizottságot, és megindokolja 
álláspontját.

törölve

Or. de

Indokolás

Nem szükséges további hatásköröket ruházni az EU Bizottságára az új szabályozási keretben. 
A nemzeti szint jobb helyzetben van ahhoz, hogy megtegye a szükséges szabályozási 
intézkedéseket a hálózatokkal kapcsolatos befektetések és a hálózatokhoz való hozzáférés 
terén. A végrehajtási intézkedések jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak az iparágra. 
Ebben az esetben új jogalkotási eljárást kell kezdeményezni.
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Módosítás 588
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.
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Módosítás 589
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Nem szükséges további hatásköröket ruházni az EU Bizottságára az új szabályozási keretben. 
A nemzeti szint jobb helyzetben van ahhoz, hogy megtegye a szükséges szabályozási 
intézkedéseket a hálózatokkal kapcsolatos befektetések és a hálózatokhoz való hozzáférés 
terén. A végrehajtási intézkedések jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak az iparágra. 
Ebben az esetben új jogalkotási eljárást kell kezdeményezni.

Módosítás 590
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben előírt határozat 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányul, ezért a 22. cikk (3) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 

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

Or. es

Indokolás

A következetesség szükségessé teszi, hogy töröljék a határozatok elfogadásának lehetőségét.

Módosítás 591
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerint elfogadott 
intézkedések körében a Bizottság 
harmonizált vagy összehangolt elveket 
állapíthat meg különösen a következő 
kérdésekre vonatkozóan:

törölve

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;
b) a szám-, a név- és a címkiosztás egyes 
vonatkozásai, beleértve a 
számtartományokat, a számok és az 
azonosítók hordozhatóságát, a szám- és a 
címfordítási rendszereket és a »112« 
hívószámon elérhető segélyhívó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést is;
c) a fogyasztókkal kapcsolatos kérdések, 
beleértve az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és készülékek fogyatékkal 
élő végfelhasználók általi 
hozzáférhetőségét is;
d) a szabályozó hatóságok számvitele.



AM\725139HU.doc 105/113 PE407.632v01-00

Külső fordítás

HU

Or. en

Indokolás

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Módosítás 592
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerint elfogadott 
intézkedések körében a Bizottság 
harmonizált vagy összehangolt elveket 
állapíthat meg különösen a következő 
kérdésekre vonatkozóan:

törölve

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;
b) a szám-, a név- és a címkiosztás egyes 
vonatkozásai, beleértve a 
számtartományokat, a számok és az 
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azonosítók hordozhatóságát, a szám- és a 
címfordítási rendszereket és a »112« 
hívószámon elérhető segélyhívó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést is;
c) a fogyasztókkal kapcsolatos kérdések, 
beleértve az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és készülékek fogyatékkal 
élő végfelhasználók általi 
hozzáférhetőségét is;
d) a szabályozó hatóságok számvitele.

Or. es

Indokolás

A bekezdés javasolt szövege („intézkedések körében […] állapíthat meg”) a gyakorlatban 
nem használható, mivel nem tartalmaz teljes felsorolást. Éppen ellenkezőleg, az idézett példák 
felsorolása harmonizációs intézkedések elfogadásának indoklásaként használható fel a 
kifejezetten megemlített ügyekben, anélkül, hogy a Bizottságnak indokolnia kellene a további 
harmonizáció szükségességét ezeken a területeken.

Módosítás 593
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerint elfogadott 
intézkedések körében a Bizottság 
harmonizált vagy összehangolt elveket 
állapíthat meg különösen a következő 
kérdésekre vonatkozóan:

törölve

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;
b) a szám-, a név- és a címkiosztás egyes 
vonatkozásai, beleértve a 
számtartományokat, a számok és az 
azonosítók hordozhatóságát, a szám- és a 
címfordítási rendszereket és a »112« 
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hívószámon elérhető segélyhívó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést is;
c) a fogyasztókkal kapcsolatos kérdések, 
beleértve az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és készülékek fogyatékkal 
élő végfelhasználók általi 
hozzáférhetőségét is;
d) a szabályozó hatóságok számvitele.

Or. de

Indokolás

Nem szükséges további hatásköröket ruházni az EU Bizottságára az új szabályozási keretben. 
A nemzeti szint jobb helyzetben van ahhoz, hogy megtegye a szükséges szabályozási 
intézkedéseket a hálózatokkal kapcsolatos befektetések és a hálózatokhoz való hozzáférés 
terén. A Hatóságra – a COM(2007)699 bizottsági javaslatban előirányzottak szerinti 
formában – nincs szükség.

Módosítás 594
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások 
szabályozásának módját is;

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások 
és az új hozzáférési infrastruktúrák 
szabályozásának módját is;

Or. en

Indokolás

Mivel Európai jövőbeli versenyképessége forog kockán, az európai intézmények nem 
kockáztathatják meg azt, hogy a tagállamok szerint eltérő szabályozási megközelítések 
veszélyeztessék az átfogó következő generációs hozzáférési hálózatok (NGAN) potenciális 
kiépítésének kilátásait.

Az Európai Bizottságnak vezető szerepet kell vállalnia azzal, hogy a lehető leghamarabb 
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egyedi határozatokat fogad el a jövőbeli NGAN szabályozásáról. Az ebben az 
dokumentumban vázolt ötletek emellett részletesebben kidolgozhatók, hogy beépítsék azokat 
egy NGAN-re vonatkozó bizottsági határozatba.

Módosítás 595
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások 
szabályozásának módját is;

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az egységes piaccal 
kapcsolatos szolgáltatások 
szabályozásának módját is, mint amilyenek 
a multinacionális üzleti szolgáltatások;

Or. en

Indokolás

Prioritást kell adni a hozzájárulásokra vonatkozó feltételek harmonizálásának, amelyek 
szükségesek a multinacionális távközlési szolgáltatások nyújtásához, mivel ennek közvetlen 
hatása van az egységes piac fejlődésére.

Módosítás 596
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások 
szabályozásának módját is;

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új 
szolgáltatások, köztük a globális távközlési 
szolgáltatások szabályozásának módját is, 
valamint a szubnacionális piacok 
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meghatározása, amelyek a különböző 
versenyfeltételek miatt alakulnak ki;

Or. en

Indokolás

A több európai országban telephellyel rendelkező multinacionális vállalatoknak nyújtott 
globális távközlési szolgáltatások (GTS) képezik az egyik olyan területet, ahol a Bizottságnak 
képesnek kell lennie biztosítani a harmonizált szabályozási megközelítést az EU-ban.

Módosítás 597
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások 
szabályozásának módját is;

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve a páneurópai 
szolgáltatások, például a globális 
távközlési szolgáltatások és az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;

Or. en

Indokolás

A több európai országban telephellyel rendelkező multinacionális vállalatoknak nyújtott 
globális távközlési szolgáltatások (GTS) egyik aktuális kiemelt példájaként a páneurópai 
távközlési szolgáltatások képezik az egyik olyan területet, ahol a Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkezni ahhoz, hogy biztosítsa a harmonizált szabályozási megközelítést az EU-ban.

Módosítás 598
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások 
szabályozásának módját is;

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve a páneurópai 
szolgáltatások, például a globális 
távközlési szolgáltatások és az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;

Or. en

Indokolás

A több európai országban telephellyel rendelkező multinacionális vállalatoknak nyújtott 
globális távközlési szolgáltatások (GTS) egyik aktuális kiemelt példájaként a páneurópai 
távközlési szolgáltatások képezik az egyik olyan területet, ahol a Bizottságnak nagyobb 
hatáskörrel kell rendelkezni ahhoz, hogy biztosítsa a harmonizált szabályozási megközelítést 
az EU-ban.

Módosítás 599
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások 
szabályozásának módját is;

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve a páneurópai 
szolgáltatások, például a globális 
távközlési szolgáltatások és az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy biztosítsa az EU-ban a harmonizált 
szabályozási megközelítést a több európai országban telephellyel rendelkező multinacionális 
vállalatoknak nyújtott globális távközlési szolgáltatások (GTS) tekintetében.
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Módosítás 600
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások 
szabályozásának módját is;

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve a páneurópai 
szolgáltatások, például a globális 
távközlési szolgáltatások és az új 
szolgáltatások szabályozásának módját is;

Or. en

Indokolás

A több európai országban telephellyel rendelkező multinacionális vállalatoknak nyújtott 
globális távközlési szolgáltatások (GTS) egyik aktuális kiemelt példájaként a páneurópai 
távközlési szolgáltatások képezik az egyik olyan területet, ahol a Bizottságnak hatáskörrel kell 
rendelkezni ahhoz, hogy biztosítsa a harmonizált szabályozási megközelítést az EU-ban.

Módosítás 601
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Hatóság saját kezdeményezésére 
tanácsot adhat a Bizottságnak arra 
vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés 
alapján szükséges-e intézkedni.

törölve

Or. en
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Indokolás

In the current framework the Commission can issue recommendations on the harmonised 
application of the Directives. This method has been very efficient where it has been used and 
the Member States have also followed the recommendations very well. Unfortunately, the 
Commission has not fully exploited this possibility.

Instead, the extension of the Commission’s power to issue binding decisions besides 
recommendations cannot be justified. In the Union consisting of 27 different national 
communications markets it cannot be appropriate to harmonise all the details of the 
implementation. Some room for manoeuvre should be left to subsidiarity in order to take 
account of national circumstances.

The Commission’s proposal for Article 19 is problematic also from the legal perspective 
because the formulation is far too open and leaves it up to the Commission to decide where 
more detailed binding rules are needed. For example, harmonised rules on regulatory 
treatment of new services – which has been mentioned as one possible example – could 
involve nearly anything, in any case much more than only non-essential elements of the 
directives. Where legislative power is delegated to the Commission by the European 
Parliament and the Council, the powers should be well defined and concern only non-
essential elements of directives.

Módosítás 602
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Hatóság saját kezdeményezésére 
tanácsot adhat a Bizottságnak arra
vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés 
alapján szükséges-e intézkedni.

törölve

Or. de

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy az új szabályozási keretben további hatásköröket adjanak az EU 
Bizottságának. A nemzeti szint jobb helyzetben van ahhoz, hogy megtegye a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal és a hálózati hozzáféréssel kapcsolatos szükséges szabályozási 
intézkedéseket. A Hatóságra – a COM(2007)699 bizottsági javaslatban előirányzottak szerinti 
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formában – nincs szükség.
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