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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
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Módosítás 603
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 22 pont
A 2002/21/EK irányelv
21 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jogvitát bármely fél az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok elé 
terjesztheti. A hatáskörrel rendelkező 
nemzeti szabályozó hatóságok 
összehangolják erőfeszítéseiket a 
jogvitának a 8. cikkben meghatározott 
célokkal összhangban történő megoldása 
érdekében.

(2) A jogvitát bármely fél az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok elé 
terjesztheti. A nemzeti szabályozó 
hatóságok a BERT-en belül 
összehangolják erőfeszítéseiket a 
jogvitának a 8. cikkben meghatározott 
célokkal összhangban történő megoldása 
érdekében. A nemzeti szabályozó 
hatóságok által a jogvita rendezése során 
valamely vállalkozás számára 
megállapított kötelezettségnek meg kell 
felelnie ezen irányelv és az egyedi 
irányelvek rendelkezéseinek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a BERT-nek a határokon átnyúló viták rendezésében betöltött szerepéről 
rendelkezik.

Módosítás 604
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 a pont (új)
A 2002/21/EK irányelv
25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a) Az 25. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) 2014 januárjáig a Bizottságnak fel 
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kell mérnie, van-e igény az ezen irányelv, 
a hozzáférési irányelv 8–13a. cikke és az 
egyetemes szolgáltatási irányelv 17. cikke 
előzetes ágazatspecifikus szabályozásáról 
szóló rendelkezések időbeli hatályának 
kiterjesztésére. E felmérést az elektronikus 
kommunikáció terén meglévő 
infrastruktúra és szolgáltatások 
versenyképességének fejleményei 
fényében kell elvégezni. Ha szükségesnek 
tűnik egy előzetes ágazatspecifikus 
szabályozás, a Bizottságnak az érintett 
piacokra kell korlátoznia e szabályozást, 
és véget kell vetnie ennek azokban a 
tagállamokban és nemzeti szint alatti 
piacokon, ahol az infrastrukturális 
verseny még nem valósítható meg. A 
Bizottság módosításokat javasol a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 
meglévő keretszabályozáshoz egy 
megreformált keretszabályozás 
elfogadásának céljából.”

Or. en

Indokolás

2014 januárjában az új keretszabályozás már néhány bevezetésre került, így hatásait elemezni 
lehet majd. Az elemzés fényében az előzetes ágazatspecifikus szabályozás fokozatos 
megszüntetését értékelni lehet, így egy ilyen szabályozás azokra a tagállamokra és nemzeti 
szint alatti piacokra korlátozható, ahol az infrastrukturális verseny még nem valósítható meg.

Módosítás 605
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 a pont (új)
A 2002/21/EK irányelv
25 cikk –  a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a) A 25. cikk a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Bizottság értékeli, hogy 
figyelembe véve a piac alakulását és 
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tekintettel a versenyre, szükséges-e a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) és ezen irányelv árakkal és a 
hozzáféréssel kapcsolatos 
ágazatspecifikus szabályozásra vonatkozó 
rendelkezései hatályának, a 2002/19/EK 
irányelv, valamint az ezen irányelv 29a. 
cikkében és 19a. cikkében említett 
időszakon túl történő meghosszabbítása 
vagy módosítása, és ha igen, milyen 
mértékben. Ha a Bizottság ezt 
szükségesnek találja, javaslatot nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. de

Indokolás

A szabályozást kezdettől fogva átmeneti megoldásnak szánták. Amint létrejön a verseny a 
piacokon, vissza kell szorítani. Azonban a szabályozással történő beavatkozás folyamatosan 
terjedt, a verseny további dinamikus fejlődése ellenére. Ezért kötelező érvényű átmeneti 
záradék beillesztése szükséges e cél megvalósítása érdekében.

Módosítás 606
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 a pont (új)
A 2002/21/EK irányelv
25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a) A 25. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 
figyelembe véve a piac alakulását és 
tekintettel a versenyre, szükséges-e ezen 
irányelv előzetes ágazatspecifikus 
szabályozásra vonatkozó rendelkezéseinek 
és a hozzáférési irányelv rendelkezéseinek 
időbeli hatályát a 2aa. cikkben említett 
időszakon túl történő meghosszabbítása 
vagy módosítása. Ha a Bizottság ezt 



PE407.731v01-00 6/104 AM\726891HU.doc

HU

szükségesnek találja, javaslatot nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament ismételten megerősítette az árakra és 
hozzáférésre vonatkozó ágazatspecifikus szabályozás átmeneti jellegét. A módosítás a 
nemzetközi barangolási szolgáltatásról (roamingról) szóló, nemrég elfogadott rendelettel 
összhangban készült. Az előzetes ágazatspecifikus szabályozás hatálya egy adott időpontban 
lejár, hacsak a Bizottság nem nyújt be javaslatot a Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy 
bizonyos területeken hosszabbítsák meg a hatályát a felülvizsgálati időpont előtt közzétett 
jelentésre alapozva.

Módosítás 607
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 a pont (új)
A 2002/21/EK irányelv
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a) A 25. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:
„A Bizottság az irányelv 
hatálybalépésétől számított öt éven belül
felülvizsgálja annak működését, és 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak. Jelentésében a Bizottság 
arra is kitér, hogy a szabályozás továbbra 
is szükséges-e, vagy indokolt-e hatályon 
kívül helyezni, figyelembe véve a piac 
alakulását és tekintettel a versenyre. E 
célból a Bizottság tájékoztatást kérhet a 
tagállamoktól, amelyet indokolatlan 
késedelem nélkül meg kell adni.”

Or. en
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Indokolás

A szabályozást kezdettől fogva ideiglenes megoldásnak szánták, és amint létrejön a verseny a 
piacon, vissza kell szorítani. Ezért felülvizsgálati záradékot kell beilleszteni a progresszív 
dereguláció politikai céljának végső elérése érdekében. Amennyiben szükségesnek látszik, 
Bizottság javaslatot nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy bizonyos területeken 
hosszabbítsák meg a hatályát a felülvizsgálati időpont előtt közzétett jelentésre alapozva.

Módosítás 608
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 25 a pont (új)
A 2002/21/EK irányelv
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a) Az irányelv a következő 29a. cikkel 
egészül ki:

„29a. cikk
Az ezen irányelven alapuló 
ágazatspecifikus szabályozási 
intézkedéseket 2016. december 31-ig 
visszavonják.”

Or. de

Indokolás

A távközlési jogi keret alapcélja, hogy az ágazatot bevezesse a versenyjog területére. Ezt 
csupán úgy lehet biztosítani, hogy beépítjük magába a jogi keretbe . A kezdeményezési jog 
alapján azonban a Bizottság javaslatot tehet hosszabbításra, amennyiben a piac alakulása 
fényében úgy véli 2016-ban, hogy korai lenne az ágazatot a versenyjog hatálya alá vonni.
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Módosítás 609
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 25 a pont (új)
A 2002/21/EK irányelv
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a) Az irányelv a következő 29a. cikkel 
egészül ki:

„29a. cikk
Időbeli hatály

A 14–16. cikk 2014. január 1-jétől 
hatályát veszti.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az előzetes szabályozásról az általános versenyjog alkalmazására való 
áttérést a távközlési ágazat terén öt év után felülvizsgálják.

Módosítás 610
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 25 a pont (új)
A 2002/21/EK irányelv
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„29a. cikk
A 14–16. cikk 2014. december 31-től 
hatályát veszti.

Or. en
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Indokolás

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament ismételten megerősítette az árakra és 
hozzáférésre vonatkozó ágazatspecifikus szabályozás átmeneti jellegét. A módosítás a 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokról (roamingról) szóló, nemrég elfogadott rendelettel 
összhangban készült. Az előzetes ágazatspecifikus szabályozás hatálya egy adott időpontban 
lejár, hacsak a Bizottság nem nyújt be javaslatot a Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy 
bizonyos területeken hosszabbítsák meg a hatályát a felülvizsgálati időpont előtt közzétett 
jelentésre alapozva.

Módosítás 611
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 26 pont
A 2002/21/EK irányelv
I és II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. Az I. és a II. mellékletet el kell hagyni. 26. Az I. mellékletet el kell hagyni és a 
II. melléklet helyébe a következő szöveg 
lép:

„II. MELLÉKLET

A nemzeti szabályozó hatóságok által 
a közös erőfölény vizsgálata során a 
14. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdésével összhangban 
alkalmazandó kritériumok

Két vagy több vállalkozás akkor 
minősülhet a 14. cikk értelmében 
közös erőfölényes helyzetben lévőnek, 
ha annak ellenére, hogy még 
szerkezeti vagy egyéb kapcsolódás 
sincs közöttük, olyan piacon 
működnek, amelyet a valódi verseny 
hiánya jellemez, és amelyen egyetlen 
vállalkozásnak sincs jelentős piaci 
ereje. Az Európai Bíróság közös 
erőfölényre vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatának sérelme nélkül 
valószínűleg ez az eset áll fenn, amikor 
a piac központosított és egy sor 
megfelelő jellemzőt mutat, amelyek 
közül az alábbiak lehetnek a 
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legfontosabbak a kommunikáció 
vonatkozásában:

– [...]

– a kereslet csekély rugalmassága

– [...]

– hasonló piaci részesedések

– [...]

– a piacra való belépés magasabb jogi 
vagy gazdasági  küszöbe
– vertikális integráció az értékesítés 
kollektív elutasításával
– a kiegyenlítő vásárlóerő hiánya
– a potenciális verseny hiánya
– [...]
A fenti lista csupán jelzésértékű, nem 
teljes, a feltételek sem összegződnek. A 
felsorolás inkább csak illusztrálni 
kívánja, hogy milyen jellegű 
bizonyítékokkal lehet alátámasztani a 
közös erőfölény fennállására vonatkozó 
állításokat.”

Or. en

Indokolás

A közös erőfölény nem vizsgált, bonyolult fogalom a távközlési ágazatban mind utólagos, 
mind előzetes értelemben, ugyanakkor kiemelkedően fontos lehet piackonszolidáló erőként. 
Fontos, hogy a keretből ne töröljék az útmutatást, hanem inkább egyértelműsítsék.

Módosítás 612
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 26 pont
A 2002/21/EK irányelv
I és II melléklet
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. Az I. és a II. mellékletet el kell hagyni. 26. Az I. mellékletet el kell hagyni és a 
II. melléklet helyébe a következő szöveg 
lép:
„II. MELLÉKLET

A nemzeti szabályozó hatóságok által 
a közös erőfölény vizsgálata során a 
14. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdésével összhangban 
alkalmazandó kritériumok
Két vagy több vállalkozás akkor 
minősülhet a 14. cikk értelemében közös 
erőfölényes helyzetben lévőnek, ha 
annak ellenére, hogy még szerkezeti 
vagy egyéb kapcsolódás sincs közöttük, 
olyan piacon működnek, amelyet a valódi 
verseny hiánya jellemez, és amelyen 
egyetlen vállalkozásnak sincs jelentős 
piaci ereje. Az Európai Bíróság közös 
erőfölényre vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatának sérelme nélkül 
valószínűleg ez az eset áll fenn, amikor a 
piac központosított és egy sor megfelelő 
jellemzőt mutat, amelyek közül az 
alábbiak lehetnek a legfontosabbak a 
kommunikáció vonatkozásában:
– [...]
– a kereslet csekély rugalmassága
– [...]
– hasonló piaci részesedések
– [...]
– a piacra való belépés magasabb jogi 
vagy gazdasági  küszöbe
– vertikális integráció az értékesítés 
kollektív elutasításával
– a kiegyenlítő vásárlóerő hiánya
– a potenciális verseny hiánya
– [...]
A fenti lista csupán jelzésértékű, nem 
teljes, a feltételek sem összegződnek. A 
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felsorolás inkább csak illusztrálni 
kívánja, hogy milyen jellegű 
bizonyítékokkal lehet alátámasztani a 
közös erőfölény fennállására vonatkozó 
állításokat.”

Or. en

Indokolás

A közös erőfölény továbbra is nem vizsgált, bonyolult fogalom a távközlési ágazatban mind 
utólagos, mind előzetes értelemben, ugyanakkor kiemelkedően fontos lehet piackonszolidáló 
erőként. Fontos, hogy a keretből ne töröljék az útmutatást, hanem inkább egyértelműsítsék.

Módosítás 613
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 26 pont
A 2002/21/EK irányelv
I és II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. Az I. és a II. mellékletet el kell hagyni. 26. Az I. mellékletet el kell hagyni és a 
II. melléklet helyébe a következő szöveg 
lép:

„II. MELLÉKLET

A nemzeti szabályozó hatóságok által 
a közös erőfölény vizsgálata során a 
14. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdésével összhangban 
alkalmazandó kritériumok
Két vagy több vállalkozás akkor 
minősülhet a 14. cikk értelemében közös 
erőfölényes helyzetben lévőnek, ha 
annak ellenére, hogy még szerkezeti 
vagy egyéb kapcsolódás sincs közöttük, 
olyan piacon működnek, amelyet a valódi 
verseny hiánya jellemez, és amelyen 
egyetlen vállalkozásnak sincs jelentős 
piaci ereje. Az Európai Bíróság közös 
erőfölényre vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatának sérelme nélkül 
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valószínűleg ez az eset áll fenn, amikor a 
piac központosított és egy sor megfelelő 
jellemzőt mutat, amelyek közül az 
alábbiak lehetnek a legfontosabbak a 
kommunikáció vonatkozásában:
– [...]
– a kereslet csekély rugalmassága
– [...]
– hasonló piaci részesedések
– [...]
– a piacra való belépés magasabb jogi 
vagy gazdasági  küszöbe
– vertikális integráció az értékesítés 
kollektív elutasításával
– a kiegyenlítő vásárlóerő hiánya
– a potenciális verseny hiánya
– [...]
A fenti lista csupán jelzésértékű, nem 
teljes, a feltételek sem összegződnek. A 
felsorolás inkább csak illusztrálni 
kívánja, hogy milyen jellegű 
bizonyítékokkal lehet alátámasztani a 
közös erőfölény fennállására vonatkozó 
állításokat.”

Or. en

Indokolás

A közös erőfölény továbbra is nem vizsgált, bonyolult fogalom a távközlési ágazatban mind 
utólagos, mind előzetes értelemben, ugyanakkor kiemelkedően fontos lehet piackonszolidáló 
erőként. Fontos, hogy a keretből ne töröljék az útmutatást, hanem inkább egyértelműsítsék.

Módosítás 614
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 26 pont
A 2002/21/EK irányelv
I és II melléklet
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. Az I. és a II. mellékletet el kell hagyni. 26. Az I. mellékletet el kell hagyni és a 
II. melléklet helyébe a következő szöveg 
lép:
„II. MELLÉKLET

A nemzeti szabályozó hatóságok által 
a közös erőfölény vizsgálata során a 
14. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdésével összhangban 
alkalmazandó kritériumok
Két vagy több vállalkozás akkor 
minősülhet a 14. cikk értelemében közös 
erőfölényes helyzetben lévőnek, ha annak 
ellenére, hogy még szerkezeti vagy egyéb 
kapcsolódás sincs közöttük, olyan piacon 
működnek, amelyet a valódi verseny 
hiánya jellemez, és amelyen egyetlen 
vállalkozásnak sincs jelentős piaci ereje. 
Az Európai Bíróság közös erőfölényre 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatának 
sérelme nélkül valószínűleg ez az eset áll 
fenn, amikor a piac központosított és egy 
sor megfelelő jellemzőt mutat, amelyek 
közül az alábbiak lehetnek a 
legfontosabbak a kommunikáció 
vonatkozásában:
– [...]
– a kereslet csekély rugalmassága
– [...]
– hasonló piaci részesedések
– [...]
a piacra való belépés magasabb jogi vagy 
gazdasági  küszöbe
– vertikális integráció az értékesítés 
kollektív elutasításával
– a kiegyenlítő vásárlóerő hiánya
– a potenciális verseny hiánya
– [...]
A fenti lista csupán jelzésértékű, nem 
teljes, a feltételek sem összegződnek. A 
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felsorolás inkább csak illusztrálni kívánja, 
hogy milyen jellegű bizonyítékokkal lehet 
alátámasztani a közös erőfölény 
fennállására vonatkozó állításokat.”

Or. en

Indokolás

A közös erőfölény továbbra is nem vizsgált, bonyolult fogalom a távközlési ágazatban mind 
utólagos, mind előzetes értelemben, ugyanakkor kiemelkedően fontos lehet piackonszolidáló 
erőként. Fontos, hogy a keretből ne töröljék az útmutatást, hanem inkább egyértelműsítsék.

Módosítás 615
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 

„a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, céljából, vagy 
más, erre feljogosított vállalkozások 
számára a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 4. cikke szerint. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
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és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.”

és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; és a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.”

Or. es

Indokolás

A műsorszolgáltatók és az információs társadalomhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtói a 
keretirányelv 2. cikke szerint meghatározott végfelhasználói státusszal rendelkeznek; ezért a 
jelenleg szóban forgó irányelv nem vonatkozik rájuk.

Azonban a konvergencia eredményeképpen az elektronikus távközlési szolgáltatást nyújtóknak 
és hálózatszolgáltatóknak nemcsak azért lehet szükségük hozzáférésre, hogy távközlési 
szolgáltatást nyújtsanak fogyasztóiknak, hanem műsoros tartalomszolgáltatások kínálására is.
A 4. cikkre való utalás így egyértelműsíti a meghatározást.

Módosítás 616
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

»hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 

»hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
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elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

elemekhez (beleértve a hullámhossz-
átadást is, amennyiben az optikaiszál-
kapacitás ezt lehetővé teszi) és a 
kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférést, 
amely tartalmazhatja a berendezések 
helyhez kötött vagy nem helyhez kötött 
módon történő csatlakoztatását (ez 
tartalmazza különösen a helyi hurokhoz 
való hozzáférést és a helyi hurok révén 
történő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

Or. de

Indokolás

Elő kell írni a hozzáférési kötelezettséget – bár önmagában ez nem elegendő –, hogy lehetővé 
tegyék a versenytársak számára különösen szélessávú kapcsolatok és származtatott 
szolgáltatások nyújtását saját infrastruktúrájukon belül. A hozzáférési változatok tekintetében 
ennek megfelelően engedményeket kell tenni olyan esetekben, amikor nem áll rendelkezésre 
szabad optikaiszál-kapacitás. Ezen esetekben a hullámhossz-átadás (szín-átadás) lenne a 
kábelmegosztási keretek hozzácsatolásának megfelelő módja a versenytársak hálózatához.

Módosítás 617
Gabriele Albertini

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

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a 
számlázási és beszedési szolgáltatásokhoz 
és a tudakozószolgáltatások ellátása 
érdekében az előfizetői adatbázisokhoz 
való hozzáférést; a helyhez kötött és a 
mobil rendszerekhez való hozzáférést 
különösen barangolás céljából, a digitális 
televíziós szolgáltatások feltételes 
hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálat kulcsfontosságú szolgáltatás a fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, és 
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általában a felhasználók számára. A számlázási és beszedési szolgáltatások és előfizetői 
adatbázisokhoz való hozzáférés olyan nélkülözhetetlen eszközök, melyeket a 
végfelhasználókhoz való hozzáférést ellenőrző távközlési szolgáltató köteles a 
tudakozószolgálat szolgáltatói számára biztosítani a versenyképes tudakozószolgálati 
szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében, összhangban a távközlési piacon való 
verseny megvalósításáról szóló irányelvvel (5. cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférés kérdésével külön foglalkozik az egyetemes szolgáltatási irányelv 25. cikkének (2) 
bekezdése.

Módosítás 618
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
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rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

rendszerekhez való hozzáférést, a 
számlázási és beszedési szolgáltatásokhoz 
és a tudakozószolgáltatások ellátása 
érdekében az előfizetői adatbázisokhoz 
való hozzáférést; a helyhez kötött és a 
mobil rendszerekhez való hozzáférést 
különösen barangolás céljából, a digitális 
televíziós szolgáltatások feltételes 
hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálat kulcsfontosságú szolgáltatás a fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, és 
általában a felhasználók számára. A számlázási és beszedési szolgáltatások és előfizetői 
adatbázisokhoz való hozzáférés olyan nélkülözhetetlen eszközök, melyeket a 
végfelhasználókhoz való hozzáférést ellenőrző távközlési szolgáltató köteles a 
tudakozószolgálat szolgáltatói számára biztosítani a versenyképes tudakozószolgálati 
szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében, összhangban a távközlési piacon való 
verseny megvalósításáról szóló irányelvvel (5. cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférés kérdésével külön foglalkozik az egyetemes szolgáltatási irányelv 25. cikkének (2) 
bekezdése.

Módosítás 619
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
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Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a 
számlázási és beszedési szolgáltatásokhoz 
és a tudakozószolgáltatások ellátása 
érdekében az előfizetői adatbázisokhoz 
való hozzáférést; a helyhez kötött és a 
mobil rendszerekhez való hozzáférést 
különösen barangolás céljából, a digitális 
televíziós szolgáltatások feltételes 
hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálat kulcsfontosságú szolgáltatás a fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, és 
általában a felhasználók számára. A számlázási és beszedési szolgáltatások és előfizetői 
adatbázisokhoz való hozzáférés olyan nélkülözhetetlen eszközök, melyeket a 
végfelhasználókhoz való hozzáférést ellenőrző távközlési szolgáltató köteles a 
tudakozószolgálat szolgáltatói számára biztosítani a versenyképes tudakozószolgálati 
szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében, összhangban a távközlési piacon való 
verseny megvalósításáról szóló irányelvvel (5. cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférés kérdésével külön foglalkozik az egyetemes szolgáltatási irányelv 25. cikkének (2) 
bekezdése.
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Módosítás 620
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

(a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a 
tudakozószolgáltatások ellátása érdekében 
az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférést; harmadik fél által nyújtott 
számlázási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést; a helyhez kötött és a mobil 
rendszerekhez való hozzáférést különösen 
barangolás céljából, a digitális televíziós 
szolgáltatások feltételes hozzáférésű 
rendszereihez való hozzáférést; a virtuális 
hálózati szolgáltatásokhoz való 
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hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálat kulcsfontosságú szolgáltatás a fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, és 
általában a felhasználók számára. A harmadik fél által nyújtott számlázási szolgáltatások és 
előfizetői adatbázisokhoz való hozzáférés olyan nélkülözhetetlen eszközök, melyeket a 
végfelhasználókhoz való hozzáférést ellenőrző távközlési szolgáltató köteles a 
tudakozószolgálat szolgáltatói számára biztosítani a versenyképes tudakozószolgálati 
szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében, összhangban a távközlési piacon való 
verseny megvalósításáról szóló irányelvvel (5. cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférés kérdésével külön foglalkozik az egyetemes szolgáltatási irányelv 25. cikkének (2) 
bekezdése.

Módosítás 621
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A 2. cikk e) pontja helyébe a következő 
szöveg lép:
„e) a »helyi hurok« azt a fizikai kört 
jelenti, amely a hálózati végpontot [...] a 
megosztási kerethez vagy hasonló 
eszközhöz köti a vezetékes nyilvános 
elektronikus távközlési hálózatban, ahol a 
kapcsolat technikai értelemben 
hozzáférhető.”

Or. en

Indokolás

A módosítás aktualizálja a helyi hurok fogalommeghatározását a hozzáférési irányelvben a 
technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a definíciót összhangba 
hozza az érintett piacok új bizottsági meghatározásával.  Mire a módosításokat jóváhagyják, 
sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll majd, ezért szükség van a 
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technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a jövőben se csorbuljon.

Módosítás 622
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A 2. cikk e) pontja helyébe a következő 
szöveg lép:
„e) a »helyi hurok« azt a fizikai kört 
jelenti, amely a hálózati végpontot [...] a 
megosztási kerethez vagy hasonló 
eszközhöz köti a vezetékes nyilvános 
elektronikus távközlési hálózatban, ahol a 
kapcsolat technikai értelemben 
hozzáférhető.”

Or. en

Indokolás

A módosítás aktualizálja a helyi hurok fogalommeghatározását a hozzáférési irányelvben a 
technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a definíciót összhangba 
hozza az érintett piacok új bizottsági meghatározásával.  Mire a módosításokat jóváhagyják, 
sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll majd, ezért szükség van a 
technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a jövőben se csorbuljon.

Módosítás 623
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A 2. cikk e) pontja helyébe a következő 
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szöveg lép:
„e) a »helyi hurok« azt a fizikai kört 
jelenti, amely a hálózati végpontot [...] a 
megosztási kerethez vagy hasonló 
eszközhöz köti a vezetékes nyilvános 
elektronikus távközlési hálózatban, ahol a 
kapcsolat technikai értelemben 
hozzáférhető.”

Or. en

Indokolás

A helyi hurok fogalommeghatározását a hozzáférési irányelvben naprakésszé kell tenni a 
technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a definíció összhangba 
kerüljön az érintett piacok új bizottsági meghatározásával.  Mire a módosításokat 
jóváhagyják, sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll majd, ezért szükség van a 
technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a jövőben se csorbuljon.

Módosítás 624
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A 2. cikk e) pontja helyébe a következő 
szöveg lép:
„e) a »helyi hurok« azt a fizikai kört 
jelenti, amely a hálózati végpontot [...] a 
megosztási kerethez vagy hasonló 
eszközhöz köti a vezetékes nyilvános 
elektronikus távközlési hálózatban, ahol a 
kapcsolat technikai értelemben 
hozzáférhető.”

Or. en

Indokolás

Az eredeti irányelv e) pontját naprakésszé kell tenni, hogy kiderüljön belőle, a „helyi hurok” 
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hozzáférést biztosít az elektronikus kommunikációs hálózathoz, nem csupán a nyilvános 
telefonhálózathoz. Ez tecnhológiasemlegességet is biztosít.

Módosítás 625
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A 2. cikk e) pontja helyébe a következő 
szöveg lép:
„e) a »helyi hurok« azt a fizikai kört 
jelenti, amely a hálózati végpontot [...] a 
megosztási kerethez vagy hasonló 
eszközhöz köti a vezetékes nyilvános 
elektronikus távközlési hálózatban, ahol a 
kapcsolat technikai értelemben 
hozzáférhető.”

Or. en

Indokolás

A módosítás aktualizálja a helyi hurok fogalommeghatározását a hozzáférési irányelvben a 
technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a definíciót összhangba 
hozza az érintett piacok új bizottsági meghatározásával.  Mire a módosításokat jóváhagyják, 
sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll majd, ezért szükség van a 
technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a jövőben se csorbuljon.

Módosítás 626
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok (1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
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üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 4. cikkének megfelelően arra 
felhatalmazott más vállalkozások kérik –
kötelesek a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtása végett egymással az 
összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatások 
nyújtását és együttműködési képességét a 
Közösség egészében biztosítsák. Az 
üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan 
feltételek mellett kínálják a hozzáférést és 
az összekapcsolást, amelyek összhangban 
vannak a nemzeti szabályozó hatóság által 
az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján előírt 
kötelezettségekkel.

üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 4. cikkének megfelelően arra 
felhatalmazott más vállalkozások kérik –
kötelesek a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások, vagy 
a tartalomszolgáltatás és az információs 
társadalomhoz kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása végett egymással az 
összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatások 
nyújtását és együttműködési képességét a 
Közösség egészében biztosítsák. Az 
üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan 
feltételek mellett kínálják a hozzáférést és 
az összekapcsolást, amelyek összhangban 
vannak a nemzeti szabályozó hatóság által 
az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján előírt 
kötelezettségekkel.

Or. es

Indokolás

A hozzáférés javasolt meghatározásának való megfelelés érdekében.

Módosítás 627
Dominique Vlasto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 4. cikkének megfelelően arra 
felhatalmazott más vállalkozások kérik –
kötelesek a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtása végett egymással az 
összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatások 

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 4. cikkének megfelelően arra 
felhatalmazott más vállalkozások kérik –
kötelesek a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtása végett egymással az 
összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatások 
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nyújtását és együttműködési képességét a 
Közösség egészében biztosítsák. Az 
üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan 
feltételek mellett kínálják a hozzáférést és 
az összekapcsolást, amelyek összhangban 
vannak a nemzeti szabályozó hatóság által 
az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján előírt 
kötelezettségekkel.

nyújtását és együttműködési képességét a 
Közösség egészében biztosítsák. Az 
üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan 
feltételek mellett kínálják a hozzáférést és 
az összekapcsolást, amelyek összhangban 
vannak a nemzeti szabályozó hatóság által 
az 5., 6., 7. és 8. cikk alapján előírt 
kötelezettségekkel. Az összekapcsolás 
feltételei azonban nem vezethetnek 
indokolatlan korlátozásokhoz az 
átjárhatóság tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az összekapcsolás olyan jog, amelyet nem szabad indokolatlan feltételekkel lehetetlenné tenni.
A kért szolgáltatáshoz való közvetlen kapcsolat nélkül a szükségtelenül bonyolulttá tett 
hálózatiinfrasruktúra-rendszer akadályozza az összekapcsolást (magas költségek, stb.)

Módosítás 628
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – a pont 
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
"1. A nemzeti szabályozó hatóságok - a 
2002/21/EK irányelv 8. cikkében foglalt 
célok érdekében eljárva - ösztönzik és 
adott esetben biztosítják, ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban, a 
megfelelő hozzáférést és összekapcsolást, 
valamint a szolgáltatások 
együttműködési képességét, 
feladatkörüket oly módon gyakorolva, 
hogy az a hatékonyságot, az 
infrastukturális alapú és fenntartható 
versenyt, a beruházást és az innovációt
előmozdítsa, és a végfelhasználók 
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számára a lehető legelőnyösebb legyen.

Or. en

Indokolás

Szükség van az infrastrukturális beruházások és innováció kifejezett említésére annak 
érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a hozzáférésre vonatkozó javító intézkedések 
alkalmazása során figyelembe vegyék e két kulcsfontosságú területet. A modern és naprakész 
európai hírközlési infrastruktúra kulcsa az infrastrukturális beruházás és az innováció.

Módosítás 629
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (1) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„(a) a végpontok közötti összeköttetés 
biztosításához szükséges mértékben 
kötelezettségeket a végfelhasználók 
hozzáférését ellenőrző vállalkozások 
számára, beleértve indokolt esetben 
annak előírását, hogy kapcsolják össze 
hálózataikat vagy tegyék szolgáltatásaikat 
interoperábilissá, ha ez még nem történt 
meg;”

Or. es

Indokolás

A hozzáférés javasolt meghatározásának való megfelelés érdekében.
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Módosítás 630
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (1) bekezdés második 
albekezdésének a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(a) a végpontok közötti összeköttetés
és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosításához szükséges mértékben 
kötelezettségeket a végfelhasználók 
hozzáférését ellenőrző vállalkozások 
számára, beleértve indokolt esetben 
annak előírását, hogy tisztességes és 
ésszerű feltételekkel kapcsolják össze 
hálózataikat, ha ez még nem történt 
meg;”

Or. en

Indokolás

Az „összekapcsolás”meghatározása azt is magába foglalja, hogy egy hálózat felhasználója 
hozzáférhet egy másik hálózat által nyújtott szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor a szövegből nem 
derül ki világosan, hogy a nemzeti szabályozó hatóságnak milyen eszközei vannak ennek 
biztosítására vagy arra, hogy az összekapcsoláshoz vagy hozzáféréshez tisztességes és ésszerű 
feltételeket szabjon. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés meglétének biztosításával 
kapcsolatos kérdések egyre nagyobb fontosságot nyernek egy olyan környezetben, ahol van 
ugyan bizonyos mértékű verseny (ti. nincs erőfölény), de ennek dinamikája nem elégséges a 
fogyasztói igények kielégítésének biztosításához.

Módosítás 631
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (1) bekezdés második 
albekezdésének a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(a) a végpontok közötti összeköttetés
és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosításához szükséges mértékben 
kötelezettségeket a végfelhasználók 
hozzáférését ellenőrző vállalkozások 
számára, beleértve indokolt esetben 
annak előírását, hogy tisztességes és 
ésszerű feltételekkel kapcsolják össze 
hálózataikat, ha ez még nem történt 
meg;”

Or. en

Indokolás

Az „összekapcsolás”meghatározása azt is magába foglalja, hogy egy hálózat felhasználója 
hozzáférhet egy másik hálózat által nyújtott szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor a szövegből nem 
derül ki világosan, hogy a nemzeti szabályozó hatóságnak milyen eszközei vannak ennek 
biztosítására vagy arra, hogy az összekapcsoláshoz vagy hozzáféréshez tisztességes és ésszerű 
feltételeket szabjon.

Módosítás 632
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (1) bekezdés második 
albekezdésének a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(a) a végpontok közötti összeköttetés
vagy a szolgáltatásokhoz tisztességes és 
ésszerű feltételekkel való hozzáférés 
biztosításához szükséges mértékben 
kötelezettségeket a végfelhasználók 
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hozzáférését ellenőrző vállalkozások 
számára, beleértve indokolt esetben 
annak előírását, hogy kapcsolják össze 
hálózataikat vagy ezt objektív, átlátható, 
költségorientált és 
megkülönböztetésmentes módon tegyék, 
ha ez még nem történt meg;”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 633
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (1) bekezdés második 
albekezdésének a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(a) a végpontok közötti összeköttetés
vagy a szolgáltatásokhoz tisztességes és 
ésszerű feltételekkel való hozzáférés 
biztosításához szükséges mértékben 
kötelezettségeket a végfelhasználók 
hozzáférését ellenőrző vállalkozások 
számára, beleértve indokolt esetben 
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annak előírását, hogy kapcsolják össze 
hálózataikat vagy ezt objektív, átlátható, 
költségorientált és 
megkülönböztetésmentes módon tegyék, 
ha ez még nem történt meg;”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 634
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (1) bekezdés második 
albekezdésének a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(a) a végpontok közötti összeköttetés 
vagy a szolgáltatásokhoz tisztességes és 
ésszerű feltételekkel való hozzáférés 
biztosításához szükséges mértékben 
kötelezettségeket a végfelhasználók 
hozzáférését ellenőrző vállalkozások 
számára, beleértve indokolt esetben 
annak előírását, hogy kapcsolják össze 
hálózataikat vagy ezt objektív, átlátható, 
költségorientált és 
megkülönböztetésmentes módon tegyék, 
ha ez még nem történt meg;”
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 635
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – -a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) A (1) bekezdés második 
albekezdésének a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(a) a végpontok közötti összeköttetés
vagy harmadik fél által nyújtott 
szolgáltatásokhoz tisztességes és ésszerű 
feltételekkel való hozzáférés 
biztosításához szükséges mértékben 
kötelezettségeket a végfelhasználók 
hozzáférését ellenőrző vállalkozások 
számára, beleértve indokolt esetben 
annak előírását, hogy kapcsolják össze 
hálózataikat vagy ezt 
megkülönböztetésmentes módon tegyék, 
ha ez még nem történt meg;”

Or. en

Indokolás

A végfelhasználóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy hozzáférjenek harmadik fél által 
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nyújtott olyan szolgáltatásokhoz, mint a tudakozószolgálatok, amelyek kulcsfontosságúak a 
fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, vagy általában a felhasználók számára. Jelenleg a 
szabályozatlan környezetben tevékenykedő hozzáférés-üzemeltetők magasabb árakat kérnek a 
tudakozószolgálatok hívásáért, nem indokolva, hogy miért állapítanak meg a hasonló 
összekapcsolási termékekért – amelyek a forgalom összekapcsolási ponthoz és ponttól való 
szállításából állnak – kért díjaktól eltérő díjakat. Ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, 
hogy a tudakozószolgálatok közötti verseny haszna megmutatkozzék.

Módosítás 636
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-aa) az (1) bekezdés második albekezdése 
a következő ponttal egészül ki:
„ba) a rádiófrekvenciák hatékony 
használatának biztosítása.”

Or. en

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Amint az a keretirányelv 9a. cikkéhez fűzött módosítások indokolásában szerepel, a meglévő 
jogok felülvizsgálatával kapcsolatban javasolt mechanizmus nem reális.

Módosítás 637
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a pont
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‘2. Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 

‘2. Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 
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objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni.”

objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni. A szükséges intézkedések 
arányosságának felmérésekor a nemzeti 
szabályozó hatóságok figyelembe veszik a 
saját államukban a verseny különféle, 
területenként eltérő helyzetét. Ha egy 
adott földrajzi területen verseny 
bontakozik ki, a nemzeti szabályozó 
hatóságok eltörölhetik a fölösleges 
kötelezettségeket, biztosítandó, hogy a 
dereguláció a piac igényeihez igazodjék. 
Ebből a célból elfogadják az 
infrastrukturális verseny megőrzésének 
szükségességét.

Or. es

Indokolás

A módosítás azt kívánja világossá tenni, hogy a nagykereskedelmi szintet az EU különböző 
földrajzi területein fennálló versenyhelyzetnek megfelelően fogják szabályozni, ezzel segítve 
elő a szabályozás fölösleges formáinak megszüntetését.

Módosítás 638
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a pont
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 
objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni.

2. Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 
objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni. A megállapítandó 
kötelezettségek és feltételek 
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arányosságának felmérésekor a nemzeti 
szabályozó hatóságok figyelembe veszik a 
saját államukban a verseny különféle, 
területenként eltérő feltételeit. 

Or. en

Indokolás

Szükség van az infrastrukturális beruházások és innováció kifejezett említésére annak 
érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a hozzáférésre vonatkozó jogorvoslati 
intézkedések alkalmazása során figyelembe vegyék e két kulcsfontosságú területet. A modern 
és naprakész európai hírközlési infrastruktúra kulcsa az infrastrukturális beruházás és az 
innováció.

Módosítás 639
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 
objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni.

2. Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 
objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, figyelembe kell venniük a 
tagállamok egyes földrajzi régióinak a 
verseny tekintetében fennálló 
különbségeit és a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A verseny tagállamonként eltérő módon fejlődött. Ennek megfelelően erős versenyről 
elsősorban a nagyvárosi régiókban beszélhetünk. Ezt a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
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megfelelően figyelembe kell venniük.

Módosítás 640
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az alkalmazandó intézkedéseknek a 
fejlődő infrastrukturális verseny tükrében 
történő felmérése során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak figyelembe kell 
venniük a tagállamaik különböző földrajzi 
térségeiben fennálló különböző 
versenyfeltételeket. A nemzeti szabályozó 
hatóságok eltörlik a felesleges 
kötelezettségeket, biztosítandó, hogy az 
előzetes ágazatspecifikus szabályozásról a 
versenyjogra való áttérés akadálytalan 
legyen illetve ne szenvedjen késedelmet, 
amennyiben egy földrajzi területen 
infrastrukturális verseny van, vagy ahhoz 
hasonló helyzet.”

Or. en

Indokolás

A hozzáférési irányelv 5. cikkének (2) bekezdéséhez javasolt kiegészítés célja egy, a 
tagállamokon belüli különböző földrajzi térségekre alkalmazandó átmeneti rendszer 
létrehozása, amely az ilyen, infrastrukturális versennyel jellemzett földrajzi területeken eltörli 
az előzetes ágazatspecifikus szabályozást.



AM\726891HU.doc 39/104 PE407.731v01-00

HU

Módosítás 641
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A meghozandó intézkedések 
arányosságának felmérésekor a nemzeti 
szabályozó hatóságok figyelembe veszik a 
tagállamaik különböző földrajzi 
térségeiben fennálló különböző 
versenyfeltételeket.
Ha egy földrajzi területen verseny van, a 
nemzeti szabályozó hatóságok eltörlik a 
fölösleges kötelezettségeket, azt 
biztosítandó, hogy a dereguláció a piac 
igényeihez igazodjék. E tekintetben a 
nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 
veszik az infrastrukturális verseny 
megőrzésének szükségességét.

Or. en

Indokolás

A rendszeres előzetes szabályozást kizárólag a haladási nehézségekkel jellemzett gazdasági 
helyzetekre kell korlátozni. Ezért, amennyiben bizonyos régiókban érdemi versengés alakult 
ki, a szabályozást ennek megfelelően fel kell oldani.

Módosítás 642
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b pont
A 2002/19/EK irányelv
5 cikk – 3 és 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A 3. és 4. bekezdés törlésre kerül. törölve

Or. en

Indokolás

Az „összekapcsolás”meghatározása azt is magába foglalja, hogy egy hálózat felhasználója 
hozzáférhet egy másik hálózat által nyújtott szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor a szövegből nem 
derül ki világosan, hogy a nemzeti szabályozó hatóságnak milyen eszközei vannak ennek 
biztosítására vagy arra, hogy az összekapcsoláshoz vagy hozzáféréshez tisztességes és ésszerű 
feltételeket szabjon, és e rendelkezések törlése csak tovább rontaná a helyzetet. A 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés meglétének biztosításával kapcsolatos kérdések egyre 
nagyobb fontosságot nyernek egy olyan környezetben, ahol van ugyan bizonyos mértékű 
verseny (ti. nincs erőfölény), de ennek dinamikája nem elégséges a fogyasztói igények 
kielégítésének biztosításához.

Módosítás 643
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 6 pont – b pont – i i pont
A 2002/19/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) a második albekezdés kiegészül a 
következő második mondattal:

törölve

„A Bizottság a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a Hatóság 
által a(z) [.../.../EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének m) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt.”

Or. es
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Módosítás 644
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 6 a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. A nemzeti szabályozó hatóságok a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
tekintetében átláthatósági 
kötelezettségeket állapíthatnak meg, 
megkövetelve az üzemeltetőktől, hogy 
meghatározott információkat 
bocsássanak rendelkezésre, így 
számviteli információkat, műszaki 
előírásokat, hálózati jellemzőket,
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz 
való hozzáférési korlátozásokat, 
forgalomkezelési politikákat, a 
szolgáltatás és a használat feltételeit, 
valamint az árakat.”

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozóknak egyértelmű felhatalmazással kell rendelkezniük a forgalomkezelési 
politikákkal és a végfelhasználói hozzáférésre vonatkozó bármely korlátozással kapcsolatos 
kötelezettségek előírásához.

Módosítás 645
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 6 b pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 9. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„4. A (3) bekezdés ellenére, ha egy 
üzemeltetőről kiderül, hogy egy fontos 
piacon a keretirányelv 15. cikke 
értelmében a helyhez kötött helyi 
hozzáférés tekintetében jelentős piaci 
erővel rendelkezik (SMP), a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják egy, 
legalább a II. mellékletben foglalt 
elemeket tartalmazó referenciaajánlat 
közzétételét.”

Or. en

Indokolás

A módosítás aktualizálja a helyi hurokban fennálló erőfölényből származó hozzáférés leírását 
a hozzáférési irányelvben a technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint azért, 
hogy a definíciót összhangba hozza az érintett piacok új bizottsági meghatározásával. Mire a 
módosításokat jóváhagyják, sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll majd, ezért 
szükség van a technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a jövőben se 
csorbuljon.

Módosítás 646
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 6 b pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 9. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„4. A (3) bekezdés ellenére, ha egy 
üzemeltetőről kiderül, hogy egy fontos 
piacon a keretirányelv 15. cikke 
értelmében a helyhez kötött helyi 
hozzáférés tekintetében jelentős piaci 
erővel rendelkezik (SMP), a nemzeti 
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szabályozó hatóságok biztosítják egy, 
legalább a II. mellékletben foglalt 
elemeket tartalmazó referenciaajánlat 
közzétételét.”

Or. en

Indokolás

A módosítás aktualizálja a helyi hurokban fennálló erőfölényből származó hozzáférés leírását 
a hozzáférési irányelvben a technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint azért, 
hogy a definíciót összhangba hozza az érintett piacok új bizottsági meghatározásával. Mire a 
módosításokat jóváhagyják, sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll majd, ezért 
szükség van a technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a jövőben se 
csorbuljon.

Módosítás 647
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 6 b pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 9. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„4. A (3) bekezdés ellenére, ha egy 
üzemeltetőről kiderül, hogy egy fontos 
piacon a keretirányelv 15. cikke 
értelmében a helyhez kötött helyi 
hozzáférés tekintetében jelentős piaci 
erővel rendelkezik (SMP), a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják egy, 
legalább a II. mellékletben foglalt 
elemeket tartalmazó referenciaajánlat 
közzétételét.”

Or. en

Indokolás

A módosítás aktualizálja a helyi hurokban fennálló erőfölényből származó hozzáférés leírását 



PE407.731v01-00 44/104 AM\726891HU.doc

HU

a hozzáférési irányelvben a technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint azért, 
hogy a definíciót összhangba hozza az érintett piacok új bizottsági meghatározásával. Mire a 
módosításokat jóváhagyják, sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll majd, ezért 
szükség van a technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a jövőben se 
csorbuljon.

Módosítás 648
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont
A 2002/19/EK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

‘5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a 
technológiai fejlődéssel összhangban 
módosításokat hajthat végre a II. 
mellékleten. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást. E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a
Hatóság segítséget nyújthat a 
Bizottságnak.”

„5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a 
technológiai fejlődéssel összhangban 
módosításokat hajthat végre a II. 
mellékleten. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. E 
bekezdés rendelkezéseinek 
végrehajtásában a BERT segítséget 
nyújthat a Bizottságnak.”

Or. es

Módosítás 649
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 bekezdés – -a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) Az (1) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban 
kötelezettségeket állapíthat meg az 
üzemeltetők számára a meghatározott 
hálózati elemekhez és kapcsolódó 
eszközökhöz való hozzáférés és azok 
használata iránti ésszerű kérelmek 
teljesítésére vonatkozóan, többek között 
olyan helyzetekben, amikor a nemzeti 
szabályozó hatóság úgy ítéli meg, hogy a 
hozzáférés biztosításának megtagadása, 
illetve az ahhoz hasonló hatású 
indokolatlan feltételek kikötése 
kiskereskedelmi szinten gátolná a 
fenntartható versenypiac kialakulását, 
vagy nem szolgálná a végfelhasználók 
érdekeit. A következő generációs 
hozzáférési hálózatok tekintetében a 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
kötelezettségeknek magukban kell 
foglalniuk az egységes hozzáférésre 
vonatkozó kötelezettséget az öröklött szűk 
keresztmetszet, alépítmény és 
tartóoszlopok legkisebb hozzáadott-érték 
szintjén a lehető legnagyobb 
infrastrukturális verseny biztosítása 
érdekében.  A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak tartózkodniuk kell a 
hozzáférés előírásától vagy 
szabályozásától, ha a felek önkéntes 
kereskedelmi megállapodásokat kötöttek. 
Ilyen önkéntes kereskedelmi 
megállapodások hiányában az 
üzemeltetők többek közt az alábbiakra 
kötelezhetők:”

Or. de

Indokolás

A szabályozás nem védelmezhet egyes üzleti modelleket; ehelyett a haladási nehézségekkel 
jellemzett gazdasági helyzetekre kell összpontosítania. A szabályozásnak minden esetben – az 
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általa okozott piaci torzulás minimálisra csökkentése érdekében – elvből a legalacsonyabb 
hozzáadott-érték szintre kell korlátozódnia.

Módosítás 650
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 bekezdés – -a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-a) Az (1) bekezdés második 
albekezdésének bevezető szövege helyébe 
a következő szöveg lép:
„A nemzeti szabályozó hatóságok nem 
írnak elő  hozzáférés biztosítására 
vonatkozó kötelezettséget, ha a 
vállalkozások közt megfelelő önkéntes 
kereskedelmi megállapodások vannak 
érvényben. Amennyiben az önkéntes 
kereskedelmi tárgyalás kudarcot vall, az 
üzemeltetők többek közt az alábbiakra 
kötelezhetők:”

Or. en

Indokolás

Az eszközök közös használatát kizárólag akkor kell előírni, amikor kínálat oldali hiány 
akadályozza a piaci erők megfelelő működését.

Módosítás 651
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – a pont
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) helymegosztást vagy más formában 
közös eszközhasználatot biztosítsanak, így 

törölve



AM\726891HU.doc 47/104 PE407.731v01-00

HU

különösen biztosítsák az alépítmények, az 
épületek, az épületekre való 
becsatlakozások, az antennák, az 
antennatartók, az ellenőrzőaknák és az 
utcai szekrények közös használatát;

Or. de

Indokolás

Az eszközökhöz való hozzáférés kérdésével a keretirányelv 12. cikke már foglalkozik. Ezért 
ennek a hozzáférési irányelv 12. cikke (1) bekezdésének f) pontja alatti újbóli beillesztése 
fölösleges, a felhasználó azonosságára, hollétére és jelenlétére vonatkozó információkhoz 
való hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségek további kiterjesztése nem indokolt, 
mivel ez nem jár haladási nehézségekkel jellemzett gazdasági helyzetekkel, és ennek 
megfelelően mindeddig – nagyon helyesen – nem képezte ex ante szabályozás tárgyát.

Módosítás 652
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – a pont
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) helymegosztást vagy más formában 
közös eszközhasználatot biztosítsanak, így 
különösen biztosítsák az alépítmények, az 
épületek, az épületekre való 
becsatlakozások, az antennák, az 
antennatartók, az ellenőrzőaknák és az 
utcai szekrények közös használatát;

törölve

Or. en

Indokolás

Az eszközök közös használatával a keretirányelv 12. cikke már foglalkozik. Ezért a 12. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja szükségtelen.
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Módosítás 653
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – a pont
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) helymegosztást vagy más formában 
közös eszközhasználatot biztosítsanak, így
különösen biztosítsák az alépítmények, az 
épületek, az épületekre való 
becsatlakozások, az antennák, az
antennatartók, az ellenőrzőaknák és az 
utcai szekrények közös használatát;

(f) helymegosztást vagy más formában 
közös eszközhasználatot biztosítsanak, így 
különösen biztosítsák az alépítmények, az 
épületek, az épületekre való 
becsatlakozások, az antennatartók és az 
ellenőrzőaknák közös használatát;

Or. en

Indokolás

Az utcai szekrényeket nem kell kifejezetten megemlíteni a szabályozás alá tartozó 
berendezések listáján. Ennek oka, hogy az utcai szekrények közös használata roppant 
bonyolult és problematikus lehet abból kifolyólag, hogy egyazon szekrény több üzemeltető 
elektronikus berendezéseit is tartalmazza.

Módosítás 654
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – a a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – f a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) az (1) bekezdés második albekezdése 
a következő ponttal egészül ki:
„fa) alépítményekhez való hozzáférés 
biztosítására vonatkozó referencia ajánlat 
adása harmadik felek számára;”

Or. en
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Indokolás

Az új szereplők számára biztosítani kell a jelentős piaci erővel bíró üzemeltetők 
alépítményeihez való tisztességes feltételekkel és megkülönböztetésmentes módon történő 
hozzáférést. Ez elősegíti az infrastrukturális versenyt és a teljes mértékben versenyjellegű 
piacra való áttérést.

Módosítás 655
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b pont
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(j) biztosítsanak hozzáférést a kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz, így egyebek mellett az 
azonosítási, a helymeghatározási és a 
jelenlét-ellenőrző funkciókhoz.

törölve

Or. de

Indokolás

Az eszközökhöz való hozzáférés kérdésével a keretirányelv 12. cikke már foglalkozik. Ezért 
ennek a hozzáférési irányelv 12. cikke (1) bekezdésének f) pontja alatti újbóli beillesztése 
fölösleges, a felhasználó azonosságára, hollétére és jelenlétére vonatkozó információkhoz 
való hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségek további kiterjesztése nem indokolt, 
mivel ez nem jár haladási nehézségekkel jellemzett gazdasági helyzetekkel, és ennek 
megfelelően mindeddig – nagyon helyesen – nem képezte ex ante szabályozás tárgyát.

Módosítás 656
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b pont
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(j) biztosítsanak hozzáférést a kapcsolódó törölve
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szolgáltatásokhoz, így egyebek mellett az 
azonosítási, a helymeghatározási és a 
jelenlét-ellenőrző funkciókhoz.

Or. en

Indokolás

Ennek megfelelően az új befektetésekkel kapcsolatos arányos előzetes szakpolitika 
szükségessé teszi az érintett szűk keresztmetszetre vonatkozó szabályozási beavatkozás 
középpontba állítását, ezáltal elkerülve az előzetes szabályozást azokban az esetekben, amikor 
mód van a kereskedelmi megállapodásra. Amennyiben verseny alakul ki az értéklánc 
megelőző szintjén lévő hozzáférési termékek (pl. alépítmények) tekintetében, a szabályozásnak 
az értéklánc következő szintjére való kiterjesztését az arányosság elve szerint kell felmérni.

Módosítás 657
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) az (1) bekezdés második albekezdése 
a következő ponttal egészül ki:

„(ja) harmadik fél által nyújtott 
számlázási szolgáltatások és előfizetői 
adatbázisokhoz való hozzáférés 
biztosítása tudakozószolgálat szolgáltatói 
számára.”

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálat kulcsfontosságú szolgáltatás a fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, és 
általában a felhasználók számára. A harmadik fél által nyújtott számlázási szolgáltatások és 
előfizetői adatbázisokhoz való hozzáférés olyan nélkülözhetetlen eszközök, melyeket a 
végfelhasználókhoz való hozzáférést ellenőrző távközlési szolgáltató köteles a 
tudakozószolgálat szolgáltatói számára biztosítani a versenyképes tudakozószolgálati 
szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében, összhangban a távközlési piacon való 
verseny megvalósításáról szóló irányelvvel (5. cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való 
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hozzáférés kérdésével külön foglalkozik az egyetemes szolgáltatási irányelv 25. cikkének (2) 
bekezdése.

Módosítás 658
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) az (1) bekezdés második albekezdése 
a következő ponttal egészül ki:

„(ja) harmadik fél által nyújtott 
számlázási szolgáltatások és előfizetői 
adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása 
tudakozószolgálat szolgáltatói számára.”

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálat kulcsfontosságú szolgáltatás a fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, és 
általában a felhasználók számára. A harmadik fél által nyújtott számlázási szolgáltatások és 
előfizetői adatbázisokhoz való hozzáférés olyan nélkülözhetetlen eszközök, melyeket a 
végfelhasználókhoz való hozzáférést ellenőrző távközlési szolgáltató köteles a 
tudakozószolgálat szolgáltatói számára biztosítani a versenyképes tudakozószolgálati 
szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében, összhangban a távközlési piacon való 
verseny megvalósításáról szóló irányelvvel (5.cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférés kérdésével külön foglalkozik az egyetemes szolgáltatási irányelv 25. cikkének (2) 
bekezdése.

</Amend>Módosítás 659
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az (1) bekezdés második albekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„ja) harmadik fél által nyújtott számlázási 
szolgáltatások és előfizetői adatbázisokhoz 
való hozzáférés biztosítása 
tudakozószolgálat szolgáltatói számára.”

Or. en

Indokolás

A tudakozószolgálat kulcsfontosságú szolgáltatás a fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, és 
általában a felhasználók számára. A harmadik fél által nyújtott számlázási szolgáltatások és 
előfizetői adatbázisokhoz való hozzáférés olyan nélkülözhetetlen eszközök, melyeket a 
végfelhasználókhoz való hozzáférést ellenőrző távközlési szolgáltató köteles a 
tudakozószolgálat szolgáltatói számára biztosítani a versenyképes tudakozószolgálati 
szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében, összhangban a távközlési piacon való 
verseny megvalósításáról szóló irányelvvel (5. cikk). Az előfizetői adatbázisokhoz való 
hozzáférés kérdésével külön foglalkozik az egyetemes szolgáltatási irányelv 25. cikkének (2) 
bekezdése.

Módosítás 660
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b b pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) Az (1) bekezdés második albekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„jb) a hálózatüzemeltetőknek ésszerű és 
megkülönböztetésmentes feltételekkel 
határokon átnyúló összekapcsolást kell 
kínálniuk és nyújtaniuk az azt igénylő 
üzemeltetők számára a nemzetközi 
hívások további csökkentése céljából.”

Or. en
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Indokolás

Az interoperabilitás indokolatlan akadályait vagy összekapcsolás, vagy barangolási 
(roaming) feltételek révén el kell hárítani. Ezen akadályok közvetlen hatással vannak a 
versenyre, és így a fogyasztók rendelkezésére álló ajánlatokra is.

Módosítás 661
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b c pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) Az (1) bekezdés második albekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„c) a hálózatüzemeltetőknek ésszerű és 
megkülönböztetésmentes feltételekkel 
barangolási szolgáltatást kell kínálniuk és 
nyújtaniuk az azt igénylő üzemeltetők 
számára.”

Or. en

Indokolás

Az interoperabilitás indokolatlan akadályait vagy összekapcsolás, vagy barangolási 
(roaming) feltételek révén el kell hárítani. Ezen akadályok közvetlen hatással vannak a 
versenyre, és így a fogyasztók rendelkezésére álló ajánlatokra is.

Módosítás 662
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (2) bekezdés a következő -a) ponttal 
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egészül ki:
„-a) amennyiben a végfelhasználói piacon 
a verseny biztosításához elegendő az 
alacsony hozzáadottérték-szintű 
nagykereskedelmi hozzáférés, tilos a 
magasabb hozzáadottérték-szintű 
hozzáférési kötelezettség előírása.”

Or. de

Indokolás

A szabályozás nem védelmezhet egyes üzleti modelleket; ehelyett a haladási nehézségekkel 
jellemzett gazdasági helyzetekre kell összpontosítania. A szabályozásnak minden esetben – az 
általa okozott piaci torzulás minimálisra csökkentése érdekében – elvből a legalacsonyabb 
hozzáadottérték-szintre kell korlátozódnia.

Módosítás 663
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk– 8 pont– b e pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

be) A (2) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) a piacfejlődés ütemének tükrében a 
versengő eszközök használatának vagy 
üzembe helyezésének műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát, 
figyelembe véve a szóban forgó 
összekapcsolás és hozzáférés jellegét és 
típusát; továbbá különösen az egyéb 
upstream (előfizető->hálózat) hozzáférési 
termékek, például alépítmények 
rendelkezésre állása esetén tilos további 
hozzáférési kötelezettség előírása 
valamely, az értéklánc hozzáférési 
terméket megelőző szintjén lévő 
nagykereskedelmi termék számára.”



AM\726891HU.doc 55/104 PE407.731v01-00

HU

Or. de

Indokolás

A szabályozás nem védelmezhet egyes üzleti modelleket; ehelyett a haladási nehézségekkel 
jellemzett gazdasági helyzetekre kell összpontosítania. A szabályozásnak minden esetben – az 
általa okozott piaci torzulás minimálisra csökkentése érdekében – elvből a legalacsonyabb 
hozzáadottérték-szintre kell korlátozódnia.

Módosítás 664
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – be pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

be) A (2) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) a piacfejlődés ütemének tükrében a 
versengő eszközök használatának vagy 
üzembe helyezésének műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát, 
figyelembe véve a szóban forgó 
összekapcsolás és hozzáférés jellegét és 
típusát; és különösen az egyéb 
nagykereskedelmi hozzáférési termékek, 
például alépítmények rendelkezésre 
állását;”

Or. en

Indokolás

Ennek megfelelően az új befektetésekkel kapcsolatos arányos előzetes szakpolitika 
szükségessé teszi az érintett szűk keresztmetszetre vonatkozó szabályozási beavatkozás 
középpontba állítását, ezáltal elkerülve az előzetes szabályozást azokban az esetekben, amikor 
lehetséges a kereskedelmi megállapodás. Amennyiben verseny alakul ki az értéklánc megelőző 
szintjén lévő hozzáférési termékek (pl. alépítmények) tekintetében, a szabályozásnak az 
értéklánc következő szintjére való kiterjesztését az arányosság elve szerint kell felmérni.
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Módosítás 665
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b f pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bf) A (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) az eszköz tulajdonosának kezdeti 
befektetését, szem előtt tartva a 
befektetés kockázatait, ideértve az új 
eszközökhöz hozzáférő vállalkozások 
közötti megfelelő kockázatmegosztást;”

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nemzeti szabályozók megfelelően figyelembe vegyék a befektetési 
kockázatokat.

Módosítás 666
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b f pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bf) Az (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) az eszköz tulajdonosának kezdeti 
befektetését, szem előtt tartva a 
befektetés kockázatait, ideértve az új 
eszközökhöz való hozzáférő vállalkozások 
közötti megfelelő kockázatmegosztást;”
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Or. en

Indokolás

Fontos és hasznos, hogy a nemzeti szabályozók megfelelően figyelembe vegyék a befektetési 
kockázatokat.

Módosítás 667
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b g pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bg) A (2) bekezdés d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„d) a verseny – elsősorban az 
infrastrukturális verseny – hosszú távú 
megőrzésének szükségességét;”

Or. de

Indokolás

A szabályozás nem védelmezhet egyes üzleti modelleket; ehelyett a haladási nehézségekkel 
jellemzett gazdasági helyzetekre kell összpontosítania. A szabályozásnak minden esetben – az 
általa okozott piaci torzulás minimálisra csökkentése érdekében – elvből a legalacsonyabb 
hozzáadottérték-szintre kell korlátozódnia.

Módosítás 668
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – b g pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bg) A (2) bekezdés d) pontja helyébe a 
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következő szöveg lép:
„d) a verseny – elsősorban az 
infrastrukturális verseny – hosszú távú 
megőrzésének szükségességét;”

Or. en

Indokolás

Ennek megfelelően az új befektetésekkel kapcsolatos arányos előzetes szakpolitika 
szükségessé teszi az érintett szűk keresztmetszetre vonatkozó szabályozási beavatkozás 
középpontba állítását, ezáltal elkerülve az előzetes szabályozást azokban az esetekben, amikor 
lehetséges a kereskedelmi megállapodás. Amennyiben verseny alakul ki az értéklánc megelőző 
szintjén lévő hozzáférési termékek (pl. alépítmények) tekintetében, a szabályozásnak az 
értéklánc következő szintjére való kiterjesztését az arányosság elve szerint kell felmérni.

Módosítás 669
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – c pont
A 2002/19/EK irányelv
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3) Amikor a nemzeti szabályozó 
hatóságok e cikk rendelkezéseivel 
összhangban hozzáférés biztosítására 
vonatkozó kötelezettségeket írnak elő egy 
üzemeltető számára, akkor a szükségesnek 
ítélt körben, a hálózat szabályos 
működésének biztosítása céljából műszaki 
vagy üzemeltetési feltételeket állapíthatnak 
meg a szolgáltató és/vagy a hozzáférés 
kedvezményezettjei számára. A konkrét 
műszaki normák, illetve előírások 
betartására irányuló kötelezettségeknek 
összhangban kell lenniük a 2002/21/EK 
irányelv 17. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően megállapított szabványokkal 
és előírásokkal.”

„(3) Amikor a nemzeti szabályozó 
hatóságok e cikk rendelkezéseivel 
összhangban hozzáférés biztosítására 
vonatkozó kötelezettségeket írnak elő egy 
üzemeltető számára, akkor a szükségesnek 
ítélt körben, a hálózat szabályos 
működésének biztosítása céljából műszaki 
vagy üzemeltetési feltételeket állapíthatnak 
meg a szolgáltató és/vagy a hozzáférés 
kedvezményezettjei számára. A konkrét 
műszaki normák, illetve előírások 
betartására irányuló kötelezettségeknek 
összhangban kell lenniük a 2002/21/EK 
irányelv 17. cikkének megfelelően 
megállapított szabványokkal és 
előírásokkal.”

Or. es
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Indokolás

A cél az, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskört kapjanak a Hivatalos Lapban 
közzétett műszakiszabvány-jegyzéken szereplőkön kívüli egyéb műszaki feltételek 
meghatározására.

Módosítás 670
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az irányelv a következő 12a. cikkel 
egészül ki:

„12a. cikk
(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban a vezetékes 
nyilvános telefonhálózathoz való 
hozzáférés piacán jelentős piaci erőt 
képviselő üzemeltetők számára előírja, 
hogy a nyilvánosan hozzáférhető 
telefonszolgáltatást nyújtó, összekapcsolt 
vállalkozások számára hozzáférést 
biztosítson azon szolgáltatásokhoz, 
amelyek révén a végfelhasználók által
a) hívásonként egy közvetítőválasztó kód 
tárcsázása révén, vagy
b) közvetítő-előválasztás révén 
kezdeményezett
hívások az összekapcsolt szolgáltatóhoz 
irányíthatók.
A közvetítő-előválasztás esetében 
lehetőséget kell biztosítani az előzetes 
választás közvetítőválasztás tárcsázása 
révén való hatálytalanítására.
A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy az e bekezdésben foglalt 
eszközök biztosításával összefüggő 
hozzáférés és összekapcsolás árazása 
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költségorientált legyen, és hogy az 
előfizetőket terhelő esetleges közvetlen 
költségek ne rettentsék el őket az eszközök 
használatától.”

Or. de

Indokolás

Ha a gyakorlatban jogi megfontolásból a közvetítőválasztás és -előválasztást – akár 
ideiglenesen – nem tennénk kötelezővé, az helyrehozhatatlan versenyhátrányt eredményezne, 
amelyhez a versenyben részt vevők infrastrukturális beruházásainak jelentős visszaesése 
társulna.

Módosítás 671
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 b pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A 13. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A nemzeti szabályozó hatóság – a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban – az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket 
– abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az 
árakat vagy árprést alkalmazhat. A 
nemzeti szabályozó hatóság figyelembe 
veszi az üzemeltető befektetését, és a 
megfelelő befektetett tőke ésszerű 
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megtérülését biztosítja számára a 
kockázatok, valamint azoknak a piaci 
résztvevők közötti megosztása 
szükségességének figyelembevétele 
mellett.”

Or. en

Indokolás

A következő generációs hozzáférési hálózatok szabályozásának figyelembe kell vennie a 
beruházási döntéshez kapcsolódó jelentős mértékű kockázatot. Amennyiben a beruházás 
sikertelen, a beruházás „zátonyra futott” és teljes mértékben elveszett. Ekképpen a beruházó 
és a hozzáférést kérő közötti megfelelő kockázatmegosztás érdekében módosítani kell a 
szabályozási megközelítést, mivel ellenkező esetben a beruházó az egyetlen szereplő, aki a 
beruházás kockázatait teljes mértékben viseli, míg harmadik felek kockázat nélkül 
hozzáférhetnek az új hálózathoz.

Módosítás 672
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 b pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (8b) A 13. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A nemzeti szabályozó hatóság – a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban – az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó 
kötelezettségeket – abban az esetben, ha 
a piacelemzés azt mutatja, hogy a 
tényleges verseny hiányának 
következtében az érintett üzemeltető a 
végfelhasználók kárára túlságosan 
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magas szinten tarthatja az árakat vagy
árprést alkalmazhat. A nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára a kockázatok, 
valamint azoknak a piaci résztvevők 
közötti megosztása szükségességének 
figyelembevétele mellett.”

Or. de

Indokolás

A következő generációs hozzáférési hálózatok szabályozásának figyelembe kell vennie a 
jelentős mértékű beruházási kockázatot. A jelenlegi szabályozási rendszert ezért megfelelően 
módosítani kell, és annak különösen mechanizmusokat kell magában foglalnia a beruházó és 
a hozzáférést kérő közötti kockázatmegosztásra vonatkozóan.

Módosítás 673
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 c pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Amennyiben önkéntes kereskedelmi 
megállapodás nem születik, és 
amennyiben az infrasktrukturális verseny 
gazdasági okokból nem lehetséges, a 
nemzeti szabályozó hatóság 
szabályozhatja a következő generációs 
hozzáférési hálózatokhoz való hozzáférést, 
feltételül megszabva annak biztosítását, 
hogy a hozzáférést kérők a beruházót 
terhelő kockázatból ésszerű részt 
vállaljanak. A kockázatmegosztó 
szerződések említhetik az előzetes fizetést, 
amely bizonyos régiókban az adott 
mennyiségű hozzáférés utáni kockázati 
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felárat fedezi, vagy lehetnek hosszú távú 
hozzáférési szerződések is, amelyek adott 
időszakokra minimális mennyiségeket 
írnak elő. A minimális mennyiségek 
megadása nélküli szerződésekben 
ártöbbletet kell szerepeltetni, amely a 
befektető számára fedezi a befektetési 
kockázatot, abból kiindulva, hogy a teljes 
befektetési kockázatot ő viseli. Az ilyen 
hosszú és rövid távú hozzáférési 
szerződések tekintetében az árszabályozást 
az ezen irányelv 13. cikkének (6) 
bekezdésével összhangban kell végezni. A 
hosszú távú hozzáférési szerződéseknek 
tükrözniük kell a befektetési költségeknek 
az új piacokon való amortizálódásához 
szükséges idő hosszát.”

Or. de

Indokolás

A következő generációs hozzáférési hálózatok szabályozásának figyelembe kell vennie a 
jelentős mértékű beruházási kockázatot. A jelenlegi szabályozási rendszert ezért megfelelően 
módosítani kell, és annak különösen mechanizmusokat kell magában foglalnia a beruházó és 
a hozzáférést kérő közötti kockázatmegosztásra vonatkozóan.

Módosítás 674
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 c pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Amennyiben önkéntes kereskedelmi 
megállapodás nem születik, a nemzeti 
szabályozó hatóság szabályozhatja a 
következő generációs hozzáférési 
hálózatokhoz való hozzáférést, egyúttal 
biztosítva, hogy a hozzáférést kérők a 
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beruházót terhelő kockázatból ésszerű 
részt vállaljanak. A kockázatmegosztó 
szerződések említhetik az előzetes fizetést, 
amely bizonyos régiókban az adott 
mennyiségű hozzáférés utáni kockázati 
felárat fedezi, vagy lehetnek hosszú távú 
hozzáférési szerződések is, amelyek adott 
időszakokra minimális mennyiségeket 
írnak elő. A minimális mennyiségek 
megadása nélküli szerződésekben 
ártöbbletet kell szerepeltetni, amely a 
befektető számára fedezi a befektetési 
kockázatot, abból kiindulva, hogy a teljes 
befektetési kockázatot ő viseli. A hosszú 
távú hozzáférési szerződéseknek 
tükrözniük kell a befektetési költségeknek 
az új piacokon való amortizálódásához 
szükséges idő hosszát.”

Or. en

Indokolás

A következő generációs hozzáférési hálózatok szabályozásának figyelembe kell vennie a 
beruházási döntéshez kapcsolódó jelentős mértékű kockázatot. Amennyiben a beruházás 
sikertelen, a beruházás „zátonyra futott” és teljes mértékben elveszett. Ekképpen a beruházó 
és a hozzáférést kérő közötti megfelelő kockázatmegosztás érdekében módosítani kell a 
szabályozási megközelítést, mivel ellenkező esetben a beruházó az egyetlen szereplő, aki a 
beruházás kockázatait teljes mértékben viseli, míg harmadik felek kockázat nélkül 
hozzáférhetnek az új hálózathoz.

Módosítás 675
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 c pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az új nagy sebességű hálózatokba 
történő beruházások ösztönzésének 
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előmozdítása érdekében a hozzáférési 
díjak megállapításakor a hozzáférést 
biztosító vállalkozásnak olyan hozamra
kell szert tennie, amely legalább a 
beruházáshoz kapcsolódó tőkeköltségeket 
és a beruházás kockázatait fedezi.”

Or. en

Indokolás

Az elkövetkező évek legfontosabb feladata, hogy megfelelő ösztönzőket biztosítsunk a 
tartalomban gazdag internetes szolgáltatások innovációját támogató, nagy sebességű 
hálózatokra irányuló befektetések számára. E hálózatokban hatalmas lehetőség rejlik a 
tekintetben, hogy előnyöket biztosíthatnak az EU fogyasztói számára. Ezért létfontosságú, 
hogy ne ütközzenek akadályba az e hálózatok létrehozásába történő fenntartható 
beruházások, miközben lényeges a verseny fokozása és a fogyasztók választási szabadságának 
növelése.

Módosítás 676
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 c pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (8c) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az új nagy sebességű hálózatokba 
történő beruházások ösztönzésének 
előmozdítása érdekében a hozzáférési 
díjak megállapításakor a hozzáférést 
biztosító vállalkozásnak olyan hozamra 
kell szert tennie, amely legalább a 
beruházáshoz kapcsolódó tőkeköltségeket 
és a beruházás kockázatait fedezi.”

Or. en
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Indokolás

Az elkövetkező évek legfontosabb feladata, hogy megfelelő ösztönzőket biztosítsunk a 
tartalomban gazdag internetes szolgáltatások innovációját támogató, nagy sebességű 
hálózatokra irányuló befektetések számára.

Módosítás 677
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 c pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az új generációs hozzáférési 
hálózatokhoz való hozzáférés 
szabályozásakor a nemzeti szabályozó 
hatóságok biztosítják, hogy a hozzáférést 
kérők a beruházót terhelő kockázatból 
ésszerű részt vállaljanak. A 
kockázatmegosztó szerződések említhetik 
az előzetes fizetést, amely bizonyos 
régiókban az adott mennyiségű hozzáférés 
utáni kockázati felárat fedezi, vagy 
lehetnek hosszú távú hozzáférési 
szerződések is, amelyek adott időszakokra 
minimális mennyiségeket írnak elő. A 
minimális mennyiségek megadása nélküli 
szerződésekben ártöbbletet kell 
szerepeltetni, amely a befektető számára 
fedezi a befektetési kockázatot, abból 
kiindulva, hogy a teljes befektetési 
kockázatot ő viseli. Az ilyen hosszú távú 
vagy rövid távú hozzáférési szerződések 
szerinti hozzáférési díjakat a (4a) 
bekezdéssel összhangban lehet 
szabályozni. A hosszú távú hozzáférési 
szerződéseknek tükrözniük kell a 
befektetési költségeknek az új piacokon 
való amortizálódásához szükséges idő 
hosszát.”
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Or. en

Indokolás

A 13. cikk (1a) bekezdése (a (4a) bekezdéssel együtt) egy választható modellt vezet be, amely 
különbséget tesz a kockázatmegosztó szerződések és a rövid távú, kockázati felárat tartalmazó 
szerződések között. Ennek célja a beruházási ösztönzők összekapcsolása a hozzáférést kérők 
hozzáférési lehetőségeivel annak érdekében, hogy ezen üzemeltetők megválaszthassák a 
hozzáférési szerződésnek azt a típusát, amely üzleti modelljüknek a legjobban megfelel. Az új 
hozzáférési rendszer stabilitást és kiszámíthatóságot biztosít a beruházók számára, valamint 
rugalmasságot a hozzáférést kérők számára.

Módosítás 678
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 d pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8d) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1b) Amennyiben valamely nemzeti 
szabályozó hatóság új generációs 
hozzáférési hálózatokhoz való hozzáférést 
szabályoz, kötelezheti a hozzáférést 
kérőket, hogy vállaljanak ésszerű részt a 
befektető vállalkozó által vállalt 
kockázatból. A kockázatmegosztó 
szerződések említhetik az előzetes fizetést, 
amely bizonyos régiókban az adott 
mennyiségű hozzáférés utáni kockázati 
felárat fedezi, vagy lehetnek hosszú távú 
hozzáférési szerződések is, amelyek adott 
időszakokra minimális mennyiségeket 
írnak elő.”

Or. en

Indokolás

Az NGN-ekkel kapcsolatos szabályzás figyelembe veheti a befektetési döntéssel járó 
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kockázatot. A kockázatmegosztást vagy előrefizetéses alapon történő hozzáféréssel, vagy 
olyan hosszú távú hozzáférési szerződésekkel lehet megoldani, amelyek minimális vásárlási 
mennyiséget írnak elő. A minimális mennyiségek megadása nélküli szerződések ártöbbletet 
tartalmazhatnak, amely a befektető számára a befektetési kockázatot fedezi, abból kiindulva, 
hogy a befektető viseli a teljes befektetési kockázatot. A hosszú távú hozzáférési szerződések 
tükrözhetik a befektetési költségeknek az új piacokon való amortizálódásához szükséges idő 
hosszát.

Módosítás 679
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 e pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8e) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hosszú távú 
kockázatmegosztó szerződések szerinti 
hozzáférési díjak összhangban álljanak a 
hatékony üzemeltető hosszú távú növekvő 
költségeivel, figyelembe véve az 
üzemeltető által az új piacon számított 
penetrációt és azt, hogy a rövid távú 
szerződések szerinti hozzáférési díjak 
kockázati felárat tartalmaznak. E 
kockázati felárat az új hozzáférés piaci 
penetrációjának növekedésével 
fokozatosan meg kell szüntetni. Az árprés-
teszteket a kockázati felárat tartalmazó 
rövid távú szerződésekre nem kell 
alkalmazni.”

Or. en

Indokolás

A (4a) bekezdés különbséget tesz a kockázatmegosztó szerződések és a rövid távú szerződések 
között. Az árprés-teszteket a kockázatmegosztó szerződésekre kell alkalmazni, ugyanakkor a 
roved távú szerződésekre nem, ellenkező esetben a beruházó elveszítené a penetrációs díjak 
meghatározására vonatkozó jelentékeny rugalmasságot. A penetrációs díjaknak tükrözniük 



AM\726891HU.doc 69/104 PE407.731v01-00

HU

kell az új termékek elfogadásával kapcsolatos tanulási folyamatot; a penetrációs díjakra 
vonatkozó rugalmasságot meg nem engedő szabályozás ellenkező hatást váltana ki.

Módosítás 680
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 e pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8e) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A hozzáférési díjak szabályozása 
esetén a nemzeti szabályozó hatóság 
lehetővé teszi az engedélyezett üzemeltetők 
számára, hogy árazásuk során figyelembe 
vegyék az eredményes üzemeltető hosszú 
távon növekvő költségeit meghaladó 
költségeket is, feltéve, hogy e költségek 
alapját törvény képezi, vagy megfelelően 
indokoltak. Ilyen költségek lehetnek a 
hálózat következő generációs hozzáférési 
hálózattal együttes üzemeltetéséhez 
szükséges költségek, amennyiben ez az 
együttes üzemeltetés elősegíti a 
fenntartható versenyt vagy a fogyasztó 
számára nagyobb előnyökkel jár.”

Or. de

Indokolás

A következő generációs hozzáférési hálózatok szabályozásának figyelembe kell vennie a 
jelentős mértékű beruházási kockázatot. A jelenlegi szabályozási rendszert ezért megfelelően 
módosítani kell, és annak különösen mechanizmusokat kell magában foglalnia a beruházó és 
a hozzáférést kérő közötti kockázatmegosztásra vonatkozóan.
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Módosítás 681
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 f pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
13 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8f) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4b) A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hosszú távú 
kockázatmegosztó szerződések szerinti 
hozzáférési díjak összhangban álljanak a 
hatékony üzemeltető hosszú távú növekvő 
költségeivel, figyelembe véve az 
üzemeltető által az új piacon számított 
penetrációt és azt, hogy a rövid távú 
szerződések szerinti hozzáférési díjak 
kockázati felárat tartalmaznak. E 
kockázati felárakat az új piac 
penetrációjának, azaz a következő 
generációs kapcsolatok penetrációjának 
növekedésével fokozatosan meg kell 
szüntetni. Ebben az időszakban a 
nagykereskedelmi árakat a végfogyasztói 
díjak alapján lehet meghatározni.”

Or. de

Indokolás

A következő generációs hozzáférési hálózatok szabályozásának figyelembe kell vennie a 
jelentős mértékű beruházási kockázatot. A jelenlegi szabályozási rendszert ezért megfelelően 
módosítani kell, és annak különösen mechanizmusokat kell magában foglalnia a beruházó és 
a hozzáférést kérő közötti kockázatmegosztásra vonatkozóan.
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Módosítás 682
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk törölve
Funkcionális szétválasztás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.
Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás 
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és 
szolgáltatásokat.
(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet 
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:
a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 913. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
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versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;
b) a szabályozó hatóságra, a vállalkozásra 
és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;
c) a javasolt intézkedés tervezetét.
(3) Az intézkedéstervezetnek tartalmaznia 
kell:
a) a szétválasztás pontos jellegét és 
mértékét, meg kell határoznia különösen 
az önálló gazdasági egység jogállását;
b) az önálló gazdasági egység eszközei, 
valamint az egység által szolgáltatandó 
termékek, illetve szolgáltatások 
megjelölését;
c) az önálló gazdasági egység által 
foglalkoztatott személyzet függetlenségét 
biztosító vezetési szabályokat és a 
kapcsolódó ösztönzőrendszert;
d) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
szabályokat;
e) a működési eljárások – különösen más 
érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát 
biztosító szabályokat;
f) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
monitoringprogramot, beleértve az éves 
jelentés közzétételét is.
(4) A Bizottság által a 8. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően az 
intézkedéstervezetről meghozott 
határozatot követően a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
eljárással összhangban elvégzi a 
hozzáférési hálózattal kapcsolatos 
különböző piacok összehangolt elemzését. 
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Vizsgálatai alapján a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkével 
összhangban dönt kötelezettségek 
megállapításáról, fenntartásáról, 
módosításáról, illetőleg visszavonásáról.
(5) Ha a funkcionális szétválasztásra 
kötelezett vállalkozás a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint 
meghozott döntés alapján valamely piacon 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, akkor vele szemben e piac 
tekintetében megállapítható bármely, a 9–
13. cikkben meghatározott kötelezettség, 
illetőleg vele szemben megállapíthatók a 
Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése 
szerint engedélyezett bármely egyéb 
kötelezettségek.

Or. en

Módosítás 683
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk törölve
Funkcionális szétválasztás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.
Ez a gazdasági egység valamennyi 
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vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás 
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és 
szolgáltatásokat.
(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet 
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:
a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 913. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;
b) a szabályozó hatóságra, a vállalkozásra 
és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;
c) a javasolt intézkedés tervezetét.
(3) Az intézkedéstervezetnek tartalmaznia 
kell:
a) a szétválasztás pontos jellegét és 
mértékét, meg kell határoznia különösen 
az önálló gazdasági egység jogállását;
b) az önálló gazdasági egység eszközei, 
valamint az egység által szolgáltatandó 
termékek, illetve szolgáltatások 
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megjelölését;
c) az önálló gazdasági egység által 
foglalkoztatott személyzet függetlenségét 
biztosító vezetési szabályokat és a 
kapcsolódó ösztönzőrendszert;
d) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
szabályokat;
e) a működési eljárások – különösen más 
érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát 
biztosító szabályokat;
f) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
monitoringprogramot, beleértve az éves 
jelentés közzétételét is.
(4) A Bizottság által a 8. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően az 
intézkedéstervezetről meghozott 
határozatot követően a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
eljárással összhangban elvégzi a 
hozzáférési hálózattal kapcsolatos 
különböző piacok összehangolt elemzését. 
Vizsgálatai alapján a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkével 
összhangban dönt kötelezettségek 
megállapításáról, fenntartásáról, 
módosításáról, illetőleg visszavonásáról.
(5) Ha a funkcionális szétválasztásra 
kötelezett vállalkozás a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint 
meghozott döntés alapján valamely piacon 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, akkor vele szemben e piac 
tekintetében megállapítható bármely, a 9–
13. cikkben meghatározott kötelezettség, 
illetőleg vele szemben megállapíthatók a 
Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése 
szerint engedélyezett bármely egyéb 
kötelezettségek.

Or. de
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Indokolás

The functional separation of vertically integrated telecommunications undertakings 
constitutes a massive and disproportionate intervention in the rights of companies. Such a 
drastic instrument for ensuring competition would only be needed, however, if regulation of 
the access markets had failed or was in danger of failing. But not even the Commission has 
been able to detect any such failure. On the contrary, the existing regulations guarantee 
sufficient access by competitors to the infrastructure of a network operator with significant 
market power. The Commission proposal should therefore be rejected. 

Módosítás 684
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk törölve
Funkcionális szétválasztás

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.
Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás 
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és 
szolgáltatásokat.
2. Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet 
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:
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(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 913. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;
(b) a szabályozó hatóságra, a 
vállalkozásra és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;
(c) a javasolt intézkedés tervezetét.
3. Az intézkedéstervezetnek tartalmaznia 
kell:
(a) a szétválasztás pontos jellegét és 
mértékét, meg kell határoznia különösen 
az önálló gazdasági egység jogállását;
(b) az önálló gazdasági egység eszközei, 
valamint az egység által szolgáltatandó 
termékek, illetve szolgáltatások 
megjelölését;
(c) az önálló gazdasági egység által 
foglalkoztatott személyzet függetlenségét 
biztosító vezetési szabályokat és a 
kapcsolódó ösztönzőrendszert;
(d) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
szabályokat;
(e) a működési eljárások – különösen más 
érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát 
biztosító szabályokat;
(f) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
monitoringprogramot, beleértve az éves 
jelentés közzétételét is.
4. A Bizottság által a 8. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően az 
intézkedéstervezetről meghozott 
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határozatot követően a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
eljárással összhangban elvégzi a 
hozzáférési hálózattal kapcsolatos 
különböző piacok összehangolt elemzését. 
Vizsgálatai alapján a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkével 
összhangban dönt kötelezettségek 
megállapításáról, fenntartásáról, 
módosításáról, illetőleg visszavonásáról.
5. Ha a funkcionális szétválasztásra 
kötelezett vállalkozás a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint 
meghozott döntés alapján valamely piacon 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, akkor vele szemben e piac 
tekintetében megállapítható bármely, a 9–
13. cikkben meghatározott kötelezettség, 
illetőleg vele szemben megállapíthatók a 
Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése 
szerint engedélyezett bármely egyéb 
kötelezettségek.

Or. es

Indokolás

Ez a cikk felesleges, hiszen a jelenlegi keret már elegendő jogalapot biztosít a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a funkcionális szétválasztás előírásához (a hozzáférési 
irányelv 8. cikkének (3) bekezdése). Ez a lehetőség szerepel a hatályos versenyjogban is. 
Végül gyakorlati szempontból, mivel a lehetőség már fennáll, a 13a. cikk beillesztése 
szerencsétlen üzenetet közvetítene az iparág számára, éppen amikor újgenerációs hálózatok 
kiépítésére, és az ahhoz szükséges beruházásokra van szükség.

Módosítás 685
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk



AM\726891HU.doc 79/104 PE407.731v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk törölve
Funkcionális szétválasztás

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.
Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás 
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és 
szolgáltatásokat.
2. Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet 
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:
(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 913. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;
(b) a szabályozó hatóságra, a 
vállalkozásra és ennek a hálózatfejlesztési 
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beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;
(c) a javasolt intézkedés tervezetét.
3. Az intézkedéstervezetnek tartalmaznia 
kell:
(a) a szétválasztás pontos jellegét és 
mértékét, meg kell határoznia különösen 
az önálló gazdasági egység jogállását;
(b) az önálló gazdasági egység eszközei, 
valamint az egység által szolgáltatandó 
termékek, illetve szolgáltatások 
megjelölését;
(c) az önálló gazdasági egység által 
foglalkoztatott személyzet függetlenségét 
biztosító vezetési szabályokat és a
kapcsolódó ösztönzőrendszert;
(d) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
szabályokat;
(e) a működési eljárások – különösen más 
érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát 
biztosító szabályokat;
(f) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
monitoringprogramot, beleértve az éves 
jelentés közzétételét is.
4. A Bizottság által a 8. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően az 
intézkedéstervezetről meghozott 
határozatot követően a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
eljárással összhangban elvégzi a 
hozzáférési hálózattal kapcsolatos 
különböző piacok összehangolt elemzését. 
Vizsgálatai alapján a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkével 
összhangban dönt kötelezettségek 
megállapításáról, fenntartásáról, 
módosításáról, illetőleg visszavonásáról.



AM\726891HU.doc 81/104 PE407.731v01-00

HU

5. Ha a funkcionális szétválasztásra 
kötelezett vállalkozás a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint 
meghozott döntés alapján valamely piacon 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, akkor vele szemben e piac 
tekintetében megállapítható bármely, a 9–
13. cikkben meghatározott kötelezettség, 
illetőleg vele szemben megállapíthatók a 
Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése 
szerint engedélyezett bármely egyéb 
kötelezettségek.

Or. de

Indokolás

A vertikálisan integrált távközlési vállalkozások funkcionális szétválasztása durva és 
aránytalan beavatkozás a társaságok jogaiba. Ilyen drasztikus eszközre csak akkor van 
szüksége a verseny biztosítása érdekében, ha a piacokhoz való hozzáférés szabályozása 
kudarcot vallott, vagy kudarcra van ítélve. Azonban ilyen kudarcra még a Bizottság sem 
tudott fényt deríteni. A jelnelegi szabályozás ugyanakkor elegendő hozzáférést biztosít a
versenytársak számára a jelentős piaci erővel bíró hálózatüzemeltetők infrastruktúrájához. A 
Bizottság javaslata ezért elvetendő.

Módosítás 686
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk törölve
Funkcionális szétválasztás

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
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kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és 
szolgáltatásokat.

2. Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet 
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:
„(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 913. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;

(b) a szabályozó hatóságra, a 
vállalkozásra és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;

(c)a javasolt intézkedés tervezetét.

3. Az intézkedéstervezetnek tartalmaznia 
kell:
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(a) a szétválasztás pontos jellegét és 
mértékét, meg kell határoznia különösen 
az önálló gazdasági egység jogállását;

(b) az önálló gazdasági egység eszközei, 
valamint az egység által szolgáltatandó 
termékek, illetve szolgáltatások 
megjelölését;

(c) az önálló gazdasági egység által 
foglalkoztatott személyzet függetlenségét 
biztosító vezetési szabályokat és a 
kapcsolódó ösztönzőrendszert;

(d) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
szabályokat;

(e) a működési eljárások – különösen más 
érdekeltekkel szembeni – átláthatóságát 
biztosító szabályokat;

(f) a kötelezettségek teljesítését biztosító 
monitoringprogramot, beleértve az éves 
jelentés közzétételét is.

4. A Bizottság által a 8. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően az 
intézkedéstervezetről meghozott 
határozatot követően a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
eljárással összhangban elvégzi a 
hozzáférési hálózattal kapcsolatos 
különböző piacok összehangolt elemzését. 
Vizsgálatai alapján a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkével 
összhangban dönt kötelezettségek 
megállapításáról, fenntartásáról, 
módosításáról, illetőleg visszavonásáról.

5. Ha a funkcionális szétválasztásra 
kötelezett vállalkozás a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint 
meghozott döntés alapján valamely piacon 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, akkor vele szemben e piac 
tekintetében megállapítható bármely, a 9–
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13. cikkben meghatározott kötelezettség, 
illetőleg vele szemben megállapíthatók a 
Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése 
szerint engedélyezett bármely egyéb 
kötelezettségek.

Or. en

Indokolás

A funkcionális szétválasztás fejlett, az érett piacok esetében megfelelő eszköz. A vertikálisan 
integrált társaságokat arra fogja ösztönözni, hogy ne fektessenek be új hálózatokba vagy a 
jelenlegiek fejlesztésébe, és ezáltal negatív hatással lesz a következő generációs 
nagysebességű hálózatok fejlődésére. A funkcionális szétválasztás helyett határozottabb 
iránymutatást kell adni a nemzeti szabályozó hatóságok számára a BERT-en keresztül az 
előfizetői hurok átengedésének átláthatóbbá tétele érdekében, amit a jelenlegi szabályozási 
keret is előír.

Módosítás 687
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék, amennyiben:

Or. en
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Módosítás 688
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék. Ez a rendelkezés csak akkor 
alkalmazható, ha tartós versenyproblémák 
vannak a piacon.

Or. pl

Indokolás

A módosítás a 13a. cikk (1) bekezdésének hatékony végrehajtását igyekszik biztosítani.

Módosítás 689
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat 
rendkívüli jogorvoslatként arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
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kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

Or. en

Módosítás 690
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat arra 
kötelezheti, hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék. 

1. A nemzeti szabályozó hatóság a 8. 
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat 
rendkívüli intézkedésként arra kötelezheti, 
hogy a hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék. 

Or. ro

Indokolás

A funciók szétválasztásának rendkívüli intézkedésnek kell lennie. Azokon a területeken, ahol a 
távközlési szolgálatatások penetrációja rendkívül alacsony, lépéseket kell tenni a beruházások 
ösztönzése érdekében.  

Módosítás 691
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés – másidik albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás 
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és 
szolgáltatásokat. 

törölve

Or. en

Módosítás 692
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés – másidik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás 
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat. 
.

Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak, ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is, egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árat és a szolgáltatás 
színvonalát is, továbbá azonos rendszerek 
és folyamatok révén köteles nyújtani a 
hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat. 
A nemzeti szabályozó hatóságok azokon a 
piacokon írhatnak elő kötelezettségeket a 
funkciók szétválasztása tekintetében, ahol 
verseny van a végfelhasználói 
infrastruktúrához való hozzáférésért, és 
ahol a vezetékes telefonszolgáltatások 
penetrációja rendkívül alacsony, és csak 
abban az esetben, ha minden más, 
versenyt ösztönző intézkedés kudarcot 
vallott.

Or. ro
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Indokolás

A funkciók szétválasztásának rendkívüli intézkedésnek kell lennie. Azokon a területeken, ahol 
a távközlési szolgáltatások penetrációja rendkívül alacsony, lépéseket kell tenni a 
beruházások ösztönzése érdekében.  

Módosítás 693
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 9–13. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;

(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges kiskereskedelmi 
verseny megvalósíthatóságát vizsgáló 
összehangolt elemzését követően a 913. 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
közül előírt valamely kötelezettség nem 
eredményezett, és tartósan nem 
eredményezne tényleges versenyt, továbbá 
hogy e termékpiacok közül több jelentős 
mértékű és tartós versenyproblémákat, 
illetve piaci hiányosságokat mutat, 
valamint az érintett piacok közül többön 
tartósan nem sikerül biztosítani a 
megkülönböztetésmentességet;

Or. en

Módosítás 694
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – aa pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a nemzeti szabályozó hatóság megtett 
minden szükséges lépést annak 
érdekében, hogy betartassa a 9–13. 
cikkben előírtakat, figyelembe véve az 
európai nemzeti hatóságok legjobb 
gyakorlatait, és hogy elegendő idő telt-e el 
ahhoz, hogy az intézkedések elérjék 
hatásukat; 

Or. en

Módosítás 695
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) belátható időn belül nincs vagy 
nagyon kis esély van az infrastruktúrák 
versenyére;

Or. en

Módosítás 696
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 12 bekezdés – ac pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ac) a szabályozó hatóság bizonyíthatja, 
hogy a vállalkozás számára előírandó 
kötelezettségből adódó költségek –
beleértve a szabályozó hatóság és az egyéb 
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érintettek várható szerepét, a 
vállalkozások hálózatokba történő 
beruházásának ösztönzését, és a 
fogyasztókra gyakorolt esetleges hatásokat 
is – jelentősen alacsonyabbak, mint az 
abból adódó hasznok;

Or. en

Módosítás 697
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13a cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság 
szabályozási eszközként nem írhat elő 
funkcionális szétválasztást olyan 
piacokon, ahol infrastruktúraalapú 
kiskereskedelmi verseny van és/vagy a 
vezetékes távközlési szolgáltatások 
penetrációja rendkívül alacsony.

Or. en

Módosítás 698
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – első albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet 
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:

2. A leválasztott gazdasági egység 
valamennyi vállalkozásnak, ideértve az 
anyavállalat más gazdasági egységeit is, 
egységes határidővel és szerződési 
feltételekkel, ideértve az árat és a 
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szolgáltatás színvonalát is, továbbá azonos 
rendszerek és folyamatok révén köteles 
nyújtani a hozzáférési termékeket és 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 699
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – első albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, kérelmet
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:

2. Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, javaslatot
nyújt be a Bizottsághoz, amely 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Komoly gazdasági akadályok esetén a funkcionális szétválasztás a nemzeti szabályozó 
hatóságok rendelkezésére áll jogorvoslati eszközként, és ösztönzőleg hat a piacon lévő 
vállalkozásokra, hogy megkülönböztetésmentes feltételeket ajánljanak. Azonban annak 
megkövetelése, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a funkcionális szétválasztás javasolását 
megelőzően bizonyítsa, hogy a verseny tartósan kudarcot vallott, szükségtelen késedelmet 
okozhat a hatékony verseny megteremtésében.  Ez gyakorlatilag lehetetlenné tenné a 
funkcionális szétválasztás előírását a nemzeti szabályozó hatóságok számára.

Módosítás 700
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 9–13. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;

(a) annak igazolását, hogy több 
termékpiacon jelentős és tartós 
versenyproblémák, illetve piaci 
hiányosság vannak, és hogy ez az 
intézkedés a leghatékonyabb az ilyen 
problémák, illetve kudarcok kezelésére 
szolgáló jogorvoslati eszközök közül.

Or. en

Indokolás

Mivel a funkcionális szétválasztás révén egyszerűsödhet a jogérvényesítés a hatóság és a 
szabályozott üzemeltető számára, lehetővé kell tenni a szabályozó számára az eszköz 
előretekintő használatát (komoly és tartós problémák esetén); igénybe vételére nem csak 
hosszú távon fennálló szabályozói kudarc esetén kellene lehetőséget biztosítani, amikor a 
jogorvoslati eszközök hosszú távon hatástalanok maradtak (és ezért a verseny sem 
fejlődhetett).  Fontos hivatkozni a „hatékony” versenyre, hiszen az infrastruktúrák között 
létezhet bizonyos verseny, amely az erőfölényes szolgáltató számára nem biztosít elegendő 
kényszert (például az Egyesült Királyságban). 

Módosítás 701
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 

(a) annak igazolását, hogy az (1) 
bekezdésben szereplő feltételek teljesültek.
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lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 913. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;

Or. en

Módosítás 702
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően a 913. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;

(a) annak igazolását, hogy a tényleges 
verseny megvalósíthatóságát vizsgáló 
összehangolt elemzését követően a 9–13. 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
közül előírt valamely kötelezettség nem 
eredményezett, és tartósan nem 
eredményezne tényleges versenyt,
továbbá hogy ez az intézkedés a 
leghatékonyabb az ilyen problémák, 
illetve kudarcok kezelésére szolgáló 
jogorvoslati eszközök közül;

Or. en

Indokolás

Komoly gazdasági akadályok esetén a funkcionális szétválasztás a nemzeti szabályozó 
hatóságok rendelkezésére áll jogorvoslati eszközként, és ösztönzőleg hat a piacon lévő 
vállalkozásokra, hogy megkülönböztetésmentes feltételeket ajánljanak. Azonban annak 
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megkövetelése, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a funkcionális szétválasztás javasolását 
megelőzően bizonyítsa, hogy a verseny tartósan kudarcot vallott, szükségtelen késedelmet 
okozhat a hatékony verseny megteremtésében.  Ez gyakorlatilag lehetetlenné tenné a 
funkcionális szétválasztás előírását a nemzeti szabályozó hatóságok számára.

Módosítás 703
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt
elemzését követően a 9–13. cikkben 
meghatározott kötelezettségek közül előírt 
valamely kötelezettség nem eredményezett, 
és tartósan nem eredményezne tényleges 
versenyt, továbbá hogy e termékpiacok 
közül több jelentős mértékű és tartós 
versenyproblémákat, illetve piaci 
hiányosságokat mutat;

(a) annak igazolását, hogy az érintett 
piacnak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló elemzését 
követően a 9–13. cikkben meghatározott 
kötelezettségek közül előírt valamely 
kötelezettség nem oldaná meg a 
versenyproblémákat az adott piacon.

Or. en

Indokolás

A funkcionális szétválasztás csak a legutolsó jogorvoslati eszköz lehet, miután minden más 
eszköz kudarcot vallott, és a piacok monopolizáltak, és csak abban az esetben kell alkalmazni, 
ha az a nemzeti szabályozó hatóság által azonosított versenyprobléma hatékony megoldását 
jelenti. A (b) pont törlésének oka, hogy a keretirányelv 6. és 8. cikke szerint az érintett felekkel 
folytatott konzultációra, és a társadalmi-gazdasági elemzés figyelembe vételével meghozott 
arányos intézkedések meghozatalára vonatkozó kötelezettség már most is fennáll.
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Módosítás 704
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szabályozó hatóságra, a 
vállalkozásra és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;

törölve

Or. en

Módosítás 705
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szabályozó hatóságra, a vállalkozásra 
és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;

(b) többek között a szabályozó hatóságra, a 
vállalkozásra, a beruházásokra, a 
versenyre és a fogyasztókra gyakorolt 
várható hatás költség-haszon elemzését;

Or. en

Indokolás

Mivel a funkcionális szétválasztás révén egyszerűsödhet a jogérvényesítés a hatóság és a 
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szabályozott üzemeltető számára, lehetővé kell tenni a szabályozó számára az eszköz 
előretekintő használatát (komoly és tartós problémák esetén); igénybe vételére nem csak 
hosszú távon fennálló szabályozói kudarc esetén kellene lehetőséget biztosítani, amikor a 
jogorvoslati eszközök hosszú távon hatástalanok maradtak (és ezért a verseny sem 
fejlődhetett).  Fontos hivatkozni a „hatékony” versenyre, hiszen az infrastruktúrák között 
létezhet bizonyos verseny, amely az erőfölényes szolgáltató számára nem biztosít elegendő 
kényszert (például az Egyesült Királyságban). 

Módosítás 706
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szabályozó hatóságra, a vállalkozásra 
és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;

(b) többek között a szabályozó hatóságra, a 
vállalkozásra, a beruházásokra, a 
versenyre és a fogyasztókra gyakorolt 
várható hatás költség-haszon elemzését;

Or. en

Indokolás

Komoly gazdasági akadályok esetén a funkcionális szétválasztás a nemzeti szabályozó 
hatóságok rendelkezésére áll jogorvoslati eszközként, és ösztönzőleg hat a piacon lévő 
vállalkozásokra, hogy megkülönböztetésmentes feltételeket ajánljanak. Azonban annak 
megkövetelése, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a funkcionális szétválasztás javasolását 
megelőzően bizonyítsa, hogy a verseny tartósan kudarcot vallott, szükségtelen késedelmet 
okozhat a hatékony verseny megteremtésében.  Ez gyakorlatilag lehetetlenné tenné a 
funkcionális szétválasztás előírását a nemzeti szabályozó hatóságok számára.
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Módosítás 707
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szabályozó hatóságra, a 
vállalkozásra és ennek a hálózatfejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos ösztönzésére, 
valamint más érdekeltekre gyakorolt 
várható hatás, így különösen az 
infrastruktúra-szintű versenyre gyakorolt 
várható hatás és a fogyasztókkal 
kapcsolatos esetleges hatások elemzését;

törölve

Or. en

Indokolás

A funkcionális szétválasztás csak a legutolsó jogorvoslati eszköz lehet, miután minden más 
eszköz kudarcot vallott, és a piacok monopolizáltak, és csak abban az esetben kell alkalmazni, 
ha az a nemzeti szabályozó hatóság által azonosított versenyprobléma hatékony megoldását 
jelenti. A (b) pont törlésének oka, hogy a keretirányelv 6. és 8. cikke szerint az érintett felekkel 
folytatott konzultációra, és a társadalmi-gazdasági elemzés figyelembe vételével meghozott 
arányos intézkedések meghozatalára vonatkozó kötelezettség már most is fennáll.

Módosítás 708
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13a cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a javasolt intézkedés tervezetét. törölve

Or. en
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Módosítás 709
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont
A 2002/19/EK irányelv
13 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. cikk törölve
Vertikálisan integrált vállalkozás 

önkéntes szétválása
1. A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
16. cikke szerint meghozott döntés alapján 
egy vagy több érintett piacon jelentős piaci 
erővel rendelkezőnek minősülő 
vállalkozások kötelesek előzetesen 
tájékoztatni a nemzeti szabályozó 
hatóságot, ha helyi hozzáférési hálózati 
eszközeik jelentős részét vagy teljes egészét 
más tulajdonában lévő, önálló jogi 
személyre kívánják átruházni, vagy ha 
önálló gazdasági egységet kívánnak 
létrehozni abból a célból, hogy 
valamennyi kiskereskedelmi szolgáltató 
részére – saját kiskereskedelmi 
részlegüket is beleértve – teljes mértékben 
egyenértékű hozzáférési termékeket 
biztosítsanak.
2. A nemzeti szabályozó hatóság felméri, 
hogy a tervezett ügylet hogyan 
befolyásolja a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) alapján kirótt, hatályos 
szabályozási kötelezettségeket.
Ebből a célból a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
eljárással összhangban elvégzi a 
hozzáférési hálózattal kapcsolatos 
különböző piacok összehangolt elemzését.
Vizsgálatai alapján a nemzeti szabályozó 
hatóság a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 6. és 7. cikkével 
összhangban dönt kötelezettségek 
megállapításáról, fenntartásáról, 
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módosításáról, illetőleg visszavonásáról.
3. Ha a jogilag és/vagy működését tekintve 
önálló gazdasági egység a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke szerint 
meghozott döntés alapján valamely piacon 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, akkor vele szemben e piac 
tekintetében megállapítható bármely, a 9–
13. cikkben meghatározott kötelezettség, 
illetőleg vele szemben megállapíthatók a 
Bizottság által a 8. cikk (3) bekezdése 
szerint engedélyezett bármely egyéb 
kötelezettségek.”

Or. de

Indokolás

A hálózatok önkéntes eladása nem lehet jogi szabályozás tárgya. A versenyre gyakorolt 
esetleges hatást a meglévő nemzeti és európai versenyszabályok fényében kell értékelni. A 
Bizottság javaslatának e része elvetendő.

Módosítás 710
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 a pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az irányelv a következő 19a. cikkel 
egészül ki:

„19a. cikk
Időbeli hatály

A 8–13. cikk 2014. január 1-jétől hatályát 
veszti.”

Or. de
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy az előzetes szabályozásról az általános versenyjog alkalmazására való 
áttérést a telekommunikációs ágazat terén öt év után felülvizsgálják.

Módosítás 711
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 b pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
II melléklet – bevezető rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A II. melléklet bevezető részében az 
a) pont helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„a) „helyi alhurok” olyan részleges 
helyi hurok, amely [...] egy hálózati 
végpontot összekapcsol egy 
koncentrációs ponttal, vagy egy 
meghatározott közbülső hozzáférési 
ponttal egy elektronikus távközlési 
hálózatban, amennyiben a kapcsolat 
műszakilag biztosítható;

Or. en

Indokolás

A módosítás aktualizálja a helyi hurokban fennálló dominanciából származó hozzáférés 
leírását a hozzáférési irányelvben a technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint 
azért, hogy a definíciót összhangba hozza az érintett piacok új bizottsági meghatározásával.  
Mire a módosításokat jóváhagyják, sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll 
majd, ezért szükség van a technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a 
jövőben se csorbuljon.
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Módosítás 712
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 c pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
II melléklet – bevezető rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A II. melléklet bevezető részében a 
c) pont helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„c) „helyi hurok teljes átengedése”: a 
bejelentett üzemeltető helyi hurkához 
vagy helyi alhurkához való hozzáférés 
biztosítása egy kedvezményezett 
számára, ami a hálózati infrastruktúra 
teljes kapacitásának használatára 
jogosít;”

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet első albekezdésének a) pontjához kapcsolódó Hökmark-módostítás 
indokolását.

Módosítás 713
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 d pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
II melléklet – bevezető rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10d) A II. melléklet bevezető részében a 
d) pont helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„d) „helyi hurok részleges átengedése”: 
valamely kedvezményezett számára a 
bejelentett üzemeltető helyi hurkához vagy 
helyi alhurkához való hozzáférés 
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biztosítása, amely által a kedvezményezett 
a hálózati infrastruktúra meghatározott 
részének, például a rendelkezésre álló 
frekvenciák vagy hullámhosszok, illetve a 
sodrott fém érpár beszédsávon felüli 
frekvenciaspektrumának használatára 
kap engedélyt; [...]"

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet első albekezdésének a) pontjához kapcsolódó Hökmark-módosítás 
indokolását.

Módosítás 714
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 e pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
II melléklet – bevezető rész – da pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10e) A II. melléklet bevezető része a 
következő rendelkezéssel egészül ki:

„da) „nagykereskedelmi szélessávú 
hozzáférés”: a helyi hurokhoz vagy 
helyi alhurokhoz való nem fizikai vagy 
virtuális hálózati hozzáférés, amely 
kétirányú adatforgalmat tesz lehetővé a 
helyi hurkon vagy alhurkon keresztül a 
vezetékes nyilvános elektronikus 
távközlési hálózat meghatározott 
hozzáférési pontjai irányába.”

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet első albekezdésének a) pontjához kapcsolódó Hökmark-módostítás 
indokolását.
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Módosítás 715
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 f pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
II melléklet – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10f) A II. melléklet A. része helyébe a 
következő szöveg lép:

„A hurok átengedésének feltételei [...]”

1. Azok a hálózati elemek, amelyekhez 
a hozzáférést kínálják, különösen a 
következők, a megfelelő kapcsolt 
eszközökkel együtt:

a) helyi hurok és helyi alhurok 
átengedése;

b) alapépítményekhez való hozzáférés, 
ami lehetővé teszi a hálózatok és a 
backhaul hálózatok elérését; 

„c) nagykereskedelmi szélessávú 
hozzáférés a hálózat meghatározott 
pontjain a nemzeti verseny hatékony 
biztosítása érdekében, ami lehetővé 
teszi, hogy az átengedett hozzáférés 
ugyanolyan funkcionális legyen, 
amennyiben egy ilyen hozzáférés 
műszakilag vagy gazdaságilag nem 
megvalósítható; 

2. Tájékoztatás a fizikai hozzáférések 
elhelyezkedéséről, beleértve az utcai 
szekrényeket és kábelrendezőket, a helyi 
hurkok és alhurkok, alapépítmények és 
backhaul hálózatok elérhetőségét a 
hálózat adott részein;  

3. A helyi hurokhoz, alhurokhoz és 
alapépítményhez való hozzáféréssel és 
annak használatával kapcsolatos 
műszaki feltételek, beleértve a sodrott 
fém érpár és/vagy optikai szál, 
kábelelosztó, alapépítmény és 
kapcsolódó infrastruktúráik műszaki 
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jellemzőit;

4. A megrendelés és az ellátás módja, 
használati korlátozások.”

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet első albekezdésének a) pontjához kapcsolódó Hökmark-módostítás 
indokolását.

Módosítás 716
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 g pont (új)
A 2002/19/EK irányelv
II melléklet – B rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10g) A II. melléklet B részében az 1. pont 
helyébe a következő szöveg lép:

„1. A bejelentett üzemeltető érintett 
telephelyeire vagy létesítményeinek 
elhelyezkedésére vonatkozó 
információ.”

Or. en

Indokolás

A módosítás aktualizálja a helyi hurokban fennálló erőfölényből származó hozzáférés leírását 
a hozzáférési irányelvben a technológiasemlegesség biztosítása érdekében, valamint azért, 
hogy a definíciót összhangba hozza az érintett piacok új bizottsági meghatározásával.  Mire a 
módosításokat jóváhagyják, sok hurok már részben vagy egészben üvegszálból áll majd, ezért 
szükség van a technológiasemlegességre, hogy a keretirányelv érvényessége a jövőben se 
csorbuljon.
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