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Módosítás 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 2 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki: 
„(2a) A globális távközlési szolgáltatások 
immár csupán leegyszerűsített értesítési 
folyamat hatálya alá tartoznak, amelynek 
keretében az elektronikus kommunikációs 
szolgáltatási tevékenységeket „globális 
távközlési szolgáltatásokként” 
regisztrálják. A globális távközlési 
szolgáltatások a több különböző 
országban és gyakran több kontinensen 
működő multinacionális vállalatok 
számára nyújtott üzleti adatfeldolgozási és 
hangátviteli szolgáltatásokat jelentik. 
Ezek jellemzően határokon átívelő és 
Európán belül páneurópai 
szolgáltatások.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi általános uniós távközlési keret értelmében a GTS (globális távközlési 
szolgáltatások) -szolgáltatóknak a nemzeti engedélyezési követelményeknek meg kell felelniük 
annak érdekében, hogy az egyes tagállamokban páneurópai szolgáltatást nyújthassanak. Ezek 
a feltételek tagállamonként jelentősen változók, és gyakran a nemzeti engedélyezési 
rendszerek által megszabott, megfelelésre vonatkozó kötelezettségek is igen eltérők. 
Tekintettel a globális távközlési szolgáltatások különleges mivoltára és a piacon uralkodó 
versenyre, indokolt a globális távközlési szolgáltatók esetében korlátozott számú, 
összehangolt engedélyezési eljárást alkalmazni.
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Módosítás 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 2 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A globális távközlési szolgáltatások 
immár csupán leegyszerűsített folyamat 
hatálya alá tartoznak, amelynek keretében 
az elektronikus kommunikációs 
szolgáltatási tevékenységeket „globális 
távközlési szolgáltatásokként” 
regisztrálják. A globális távközlési 
szolgáltatások a több különböző 
országban vagy kontinensen működő 
multinacionális vállalatok számára 
nyújtott üzleti adatfeldolgozási és 
hangátviteli szolgáltatásokat jelentik. 
Ezek jellemzően határokon átívelő és 
Európán belül páneurópai 
szolgáltatások.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi általános uniós távközlési keret értelmében a GTS-szolgáltatóknak az NSZH 
engedélyezési követelményeinek meg kell felelniük annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamokban páneurópai szolgáltatást nyújthassanak az üzleti partnereknek. Mivel a 
feltételek tagállamonként jelentősen változók, tekintettel a globális távközlési szolgáltatások 
különleges mivoltára és a piacon uralkodó versenyre, indokolt a globális távközlési 
szolgáltatók esetében korlátozott számú, összehangolt engedélyezési eljárást alkalmazni. Ez 
tovább segítené a gazdaság egésze számára előnyös, páneurópai szolgáltatások és különösen 
a határon átnyúló, vállalati távközlési piac fejlesztését.
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Módosítás 719
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 2 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A globális távközlési szolgáltatások 
leegyszerűsített értesítési folyamat hatálya 
alá tartoznak, amelynek keretében az 
elektronikus kommunikációs szolgáltatási 
tevékenységeket „globális távközlési 
szolgáltatásokként” regisztrálják. A 
globális távközlési szolgáltatások a több 
különböző országban és gyakran több 
kontinensen működő multinacionális 
vállalatok számára nyújtott üzleti 
adatfeldolgozási és hangátviteli 
szolgáltatásokat jelentik. Ezek jellemzően 
határokon átívelő és Európán belül 
páneurópai szolgáltatások.”

Or. en

Indokolás

A páneurópai távközlési szolgáltatások, melyek jelenlegi legjobb példái a több európai 
országban irodával rendelkező multinacionális vállalatoknak nyújtott globális távközlési 
szolgáltatásoknak, egyike azon területeknek, amelyeken biztosítani kell az EU-n belüli 
szabályozási elvek összhangját.

Módosítás 720
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 2 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
3 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(2a) A globális távközlési szolgáltatások 
immár csupán leegyszerűsített értesítési 
folyamat hatálya alá tartoznak, amelynek 
keretében az elektronikus kommunikációs 
szolgáltatási tevékenységeket „globális 
távközlési szolgáltatásokként” 
regisztrálják. A globális távközlési 
szolgáltatások a több különböző 
országban és gyakran több kontinensen 
működő multinacionális vállalatok 
számára nyújtott üzleti adatfeldolgozási és 
hangátviteli szolgáltatásokat jelentik. 
Ezek jellemzően határokon átívelő és 
Európán belül páneurópai 
szolgáltatások.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi általános uniós távközlési keret értelmében a GTS-szolgáltatóknak az NSZH 
engedélyezési követelményeinek meg kell felelniük annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamokban páneurópai szolgáltatást nyújthassanak. Az ilyen szabályok között jelentős 
különbségek vannak az egyes tagállamokban. Például az Egyesült Királyság nem támaszt 
kezdeti regisztrációs kötelezettséget, a legtöbb tagállamban azonban a szolgáltatást be kell 
jelenteni és jellegét meg kell adni. Mi több, gyakran a nemzeti engedélyezési rendszerek által 
megszabott, megfelelésre vonatkozó kötelezettségek is igen eltérők, és sok esetben a GTS-
piacot nem érintő társadalmi és gazdasági aspektusokat tükrözik. Tekintettel a globális 
távközlési szolgáltatások különleges mivoltára és a piacon uralkodó versenyre, indokolt a 
globális távközlési szolgáltatók esetében korlátozott számú, összehangolt engedélyezési 
eljárást alkalmazni. Ez tovább segítené a gazdaság egésze számára előnyös, páneurópai 
szolgáltatások és különösen a határon átnyúló, vállalati távközlési piac fejlesztését.

Módosítás 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 2 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
3 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A multinacionális vállalatok 
számára több tagállamban szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók immár csupán 
leegyszerűsített értesítési folyamat hatálya 
alá tartoznak, amelynek keretében az 
elektronikus kommunikációs szolgáltatási 
tevékenységeket „globális távközlési 
szolgáltatásokként” regisztrálják.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi általános uniós távközlési keret értelmében a GTS-szolgáltatóknak az NSZH 
engedélyezési követelményeinek meg kell felelniük annak érdekében, hogy az egyes 
tagállamokban páneurópai szolgáltatást nyújthassanak. Az ilyen szabályok között jelentős 
különbségek vannak az egyes tagállamokban. Például az Egyesült Királyság nem támaszt 
kezdeti regisztrációs kötelezettséget, a legtöbb tagállamban azonban a szolgáltatást be kell 
jelenteni és jellegét meg kell adni. Mi több, gyakran a nemzeti engedélyezési rendszerek által 
megszabott, megfelelésre vonatkozó kötelezettségek is igen eltérők, és sok esetben a GTS-
piacot nem érintő társadalmi és gazdasági aspektusokat tükrözik. Tekintettel a globális 
távközlési szolgáltatások különleges mivoltára és a piacon uralkodó versenyre, indokolt a 
globális távközlési szolgáltatók esetében korlátozott számú, összehangolt engedélyezési 
eljárást alkalmazni. Ez tovább segítené a gazdaság egésze számára előnyös, páneurópai 
szolgáltatások és különösen a határon átnyúló, vállalati távközlési piac fejlesztését.

Módosítás 722
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát nem tehetik egyedi használati
jogok megadásától függővé, hanem az 
ilyen rádiófrekvenciák használati 

(1) A tagállamok lehetővé teszik az 
általános felhatalmazáshoz kötött 
rádiófrekvenciák használatát. A 
tagállamok egyedi használati jogokat 



PE407.807v01-00 8/77 AM\727532HU.doc

HU

feltételeit az általános felhatalmazásban 
szabályozzák, kivéve akkor, ha egyedi 
használati jogok megadása a következők 
érdekében indokolt:

adhatnak a következők érdekében:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 723
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát nem tehetik egyedi használati 
jogok megadásától függővé, hanem az
ilyen rádiófrekvenciák használati 
feltételeit az általános felhatalmazásban 
szabályozzák, kivéve akkor, ha egyedi 
használati jogok megadása a következők 
érdekében indokolt:

(1) A tagállamok lehetővé teszik az 
általános felhatalmazáshoz kötött 
rádiófrekvenciák használatát, mivel a 
részletes felmérések szerint az egyedi 
használati jogok megadása a következők 
érdekében nem indokolt:

Or. en

Indokolás

Az egyedi jogok elvétől való eltérés esetén a teljesítendő feltételeket alaposan meg kell 
határozni. Különösen az interferenciavédelem és a hatékony spektrumkihasználás érdekében 
a feltételeknek elő kell írniuk az alapos műszaki ellenőrzést.
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Módosítás 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát nem tehetik egyedi használati
jogok megadásától függővé, hanem az 
ilyen rádiófrekvenciák használati 
feltételeit az általános felhatalmazásban 
szabályozzák, kivéve akkor, ha egyedi 
használati jogok megadása a következők 
érdekében indokolt:

(1) A tagállamok lehetővé teszik az 
általános felhatalmazáshoz kötött 
rádiófrekvenciák használatát. A 
tagállamok egyedi használati jogokat 
adhatnak a következők érdekében:

Or. es

Módosítás 725
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát nem tehetik egyedi használati 
jogok megadásától függővé, hanem az 
ilyen rádiófrekvenciák használati feltételeit
az általános felhatalmazásban 
szabályozzák, kivéve akkor, ha egyedi 
használati jogok megadása a következők 
érdekében indokolt:

(1) A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát egyedi használati jogok 
megadásától teszik függővé. Az általános 
felhatalmazásban szabályozott
rádiófrekvenciák használati feltételei az
erre a célra kijelölt sávokban kerülnek 
meghatározásra. 

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
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ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 726
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát nem tehetik egyedi használati 
jogok megadásától függővé, hanem az 
ilyen rádiófrekvenciák használati feltételeit
az általános felhatalmazásban 
szabályozzák, kivéve akkor, ha egyedi 
használati jogok megadása a következők 
érdekében indokolt:

(1) A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát egyedi használati jogok 
megadásától teszik függővé. Az általános 
felhatalmazásban szabályozott
rádiófrekvenciák használati feltételei az
erre a célra kijelölt sávokban kerülnek 
meghatározásra. 

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 727
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a káros zavarás súlyos kockázatának 
elkerülése; vagy

törölve

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 728
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a káros zavarás súlyos kockázatának 
elkerülése; vagy

törölve

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.
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Módosítás 729
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a káros zavarás súlyos kockázatának
elkerülése; vagy

a) a káros zavarás lehetőségének
elkerülése; vagy

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 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a káros zavarás súlyos kockázatának
elkerülése; vagy

a) a káros zavarás lehetőségének
elkerülése;

Or. es

Módosítás 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a káros zavarás súlyos kockázatának 
elkerülése; vagy

a) a káros zavarás kockázatának elkerülése; 
vagy

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 732
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a káros zavarás súlyos kockázatának 
elkerülése; vagy

a) a káros zavarás súlyos kockázatának 
elkerülése, az illetékes műszaki és 
szabványosítási szervezetek véleményét 
maximálisan figyelembe véve; vagy

Or. en

Indokolás

A szolgáltatás minőségének biztosítása és az interferencia elkerülése érdekében számos 
garanciára van szükség. Ezért különösen fontos, hogy a Bizottság által elképzelt megoldások 
műszaki és működési értékelését olyan nemzetközi szervezetek végezzék, mint a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) és az ETSI, amelyeknek intézményes 
feladatkörük, hogy műszaki téren segítséget nyújtsanak az Európai Bizottságnak.
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Módosítás 733
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szolgáltatás minőségének 
biztosítása;

Or. en

Indokolás

A káros zavarás kizárása mellett a szolgáltatás minőségét is feltételül kell szabni a műszaki 
semlegességi megszorítások kialakításakor. Ez különösen fontos azokban az esetekben, ahol a 
megosztott spektrumhasználat megengedett.

Módosítás 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szolgáltatás műszaki minőségének 
biztosítása;

Or. es

Módosítás 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a hatékony spektrumhasználat 
fenntartása;

Or. es

Módosítás 736
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más közérdekű cél elérése. törölve

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 737
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más közérdekű cél elérése. törölve
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Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 738
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más közérdekű cél elérése. b) 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 739
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más közérdekű cél elérése. b) a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott, a közösségi jognak 
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megfelelő más közérdekű cél elérése.

Or. en

Indokolás

A cél az, hogy fenntartsuk a tagállamok illetékességét a közérdekű célok kijelölését illetően.

Módosítás 740
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés - b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szolgáltatás műszaki minőségének 
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 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk –1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hatékony spektrumhasználat 
fenntartása.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 742
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) más közérdekű cél elérése.

Or. en

Módosítás 743
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok általános érvényű elvek 
alapján harmonizálják a frekvenciasávok 
használatát. A frekvenciasávokat 
harmonizált engedélyezési szabályok 
alapján kezelik. Az engedélyezésért és 
annak szabályozásáért a nemzeti 
szabályozó hatóságok felelősek.

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
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rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 744
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok általános érvényű elvek 
alapján harmonizálják a frekvenciasávok 
használatát. A frekvenciasávokat 
harmonizált engedélyezési szabályok 
alapján kezelik. Az engedélyezésért és 
annak szabályozásáért a nemzeti 
szabályozó hatóságok felelősek.

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 745
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egyedi rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogok megadása 
szükséges, a tagállamok – kérelemre, 

(2) A tagállamok – kérelemre, figyelemmel 
az ezen irányelv 6., 6a. és 7. cikkében és 
11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
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figyelemmel az ezen irányelv 6., 6a. és 7. 
cikkében és 11. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában foglalt rendelkezésekre, továbbá 
a szóban forgó erőforrások hatékony 
felhasználását a 2002/21/EK irányelvnek
(keretirányelv) megfelelően biztosító 
bármely más szabályra – minden olyan
vállalkozásnak megadják ezt a jogot, amely 
az általános felhatalmazás alapján 
hálózatokat vagy szolgáltatásokat 
szolgáltat vagy vesz igénybe.

foglalt rendelkezésekre, továbbá a szóban 
forgó erőforrások hatékony felhasználását 
a 2002/21/EK irányelvnek (keretirányelv) 
megfelelően biztosító bármely más 
szabályra – minden vállalkozásnak 
megadják az egyedi jogot.

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 746
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egyedi rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogok megadása 
szükséges, a tagállamok – kérelemre, 
figyelemmel az ezen irányelv 6., 6a. és 7. 
cikkében és 11. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában foglalt rendelkezésekre, továbbá 
a szóban forgó erőforrások hatékony 
felhasználását a 2002/21/EK irányelvnek
(keretirányelv) megfelelően biztosító 
bármely más szabályra – minden olyan
vállalkozásnak megadják ezt a jogot, amely 
az általános felhatalmazás alapján 
hálózatokat vagy szolgáltatásokat 

(2) A tagállamok – kérelemre, figyelemmel 
az ezen irányelv 6., 6a. és 7. cikkében és 
11. cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
foglalt rendelkezésekre, továbbá a szóban 
forgó erőforrások hatékony felhasználását 
a 2002/21/EK irányelvnek (keretirányelv) 
megfelelően biztosító bármely más 
szabályra – minden vállalkozásnak 
megadják az egyedi jogot.
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szolgáltat vagy vesz igénybe.

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 747
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha 
bizonyítható, hogy a rádiófrekvenciák 
használatára irányuló egyedi jogok rádiós 
vagy televíziós tartalomszolgáltatók 
részére való megadása a közösségi joggal 
összhangban egy, valamely közérdekű cél 
eléréséhez szükséges, a tagállam által 
előre meghatározott kötelezettség 
teljesítése szempontjából alapvetően 
fontos. 

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
elfogadott egyedi kritériumok és eljárások
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni.
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Or. en

Módosítás 748
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha 
bizonyítható, hogy a rádiófrekvenciák 
használatára irányuló egyedi jogok rádiós 
vagy televíziós tartalomszolgáltatók 
részére való megadása a közösségi joggal 
összhangban egy, valamely közérdekű cél 
eléréséhez szükséges, a tagállam által 
előre meghatározott kötelezettség 
teljesítése szempontjából alapvetően 
fontos.

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni.

Or. en
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Módosítás 749
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 
hogy a rádiófrekvenciák használatára 
irányuló egyedi jogok rádiós vagy 
televíziós tartalomszolgáltatók részére való
megadása a közösségi joggal összhangban 
egy, valamely közérdekű cél eléréséhez 
szükséges, a tagállam által előre 
meghatározott kötelezettség teljesítése 
szempontjából alapvetően fontos.

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 
hogy a rádiófrekvenciák használatára 
irányuló egyedi jogok megadása a 
közösségi joggal összhangban egy, 
valamely közérdekű cél eléréséhez 
szükséges, a tagállam által előre 
meghatározott és – a műszaki és piaci 
fejlemények tükrében – indokolt
kötelezettség teljesítése szempontjából 
alapvetően fontos.

Or. en

Indokolás

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.
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Módosítás 750
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 
hogy a rádiófrekvenciák használatára 
irányuló egyedi jogok rádiós vagy 
televíziós tartalomszolgáltatók részére való 
megadása a közösségi joggal összhangban 
egy, valamely közérdekű cél eléréséhez 
szükséges, a tagállam által előre 
meghatározott kötelezettség teljesítése 
szempontjából alapvetően fontos.

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – nyílt, objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 
hogy a rádiófrekvenciák használatára 
irányuló egyedi jogok rádiós vagy 
televíziós tartalomszolgáltatók részére való 
megadása a közösségi joggal összhangban 
egy, valamely közérdekű cél eléréséhez 
szükséges, a tagállam által előre 
meghatározott és indokolt kötelezettség 
teljesítése szempontjából alapvetően 
fontos.

Or. en

Módosítás 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok által 
előre meghatározott különös kritériumok 
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 
hogy a rádiófrekvenciák használatára 
irányuló egyedi jogok rádiós vagy 
televíziós tartalomszolgáltatók részére való 
megadása a közösségi joggal összhangban 
egy, valamely közérdekű cél eléréséhez 
szükséges, a tagállam által előre 
meghatározott kötelezettség teljesítése 
szempontjából alapvetően fontos.

Ezeket a jogokat – a rádiós és a televíziós 
tartalomszolgáltatók részére közérdekű 
célból, a közösségi joggal összhangban 
biztosított rádiófrekvencia-használati 
jogokkal kapcsolatos, a tagállamok
elfogadott egyedi kritériumok és eljárások
sérelme nélkül – objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
eljárások révén, rádiófrekvenciák esetében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkében foglalt rendelkezésekkel 
összhangban kell megadni. Nyílt eljárást 
kell követni, kivéve akkor, ha bizonyítható, 
hogy a rádiófrekvenciák használatára 
irányuló egyedi jogok rádiós vagy 
televíziós tartalomszolgáltatók részére való 
megadása a közösségi joggal összhangban 
egy, valamely közérdekű cél eléréséhez 
szükséges, a tagállam által előre 
meghatározott kötelezettség teljesítése 
szempontjából alapvetően fontos.

Or. en

Módosítás 752
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használati jogok megadása során a 
tagállamok meghatározzák, hogy a 
kérdéses jogokat a jogosult átruházhatja-e, 
továbbá megállapítja az átruházás 
feltételeit. Rádiófrekvenciák esetében 
ezeknek a rendelkezéseknek összhangban 

A használati jogok megadása során a 
tagállamok meghatározzák, hogy a 
kérdéses jogokat a jogosult átruházhatja-e, 
továbbá megállapítja az átruházás 
feltételeit. Rádiófrekvenciák esetében 
ezeknek a rendelkezéseknek összhangban 
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kell lenniük a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 9b. cikkével.

kell lenniük a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 9. cikkével.

Or. en

Módosítás 753
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tagállamok határozott időtartamra 
adnak jogokat, ennek a határozott 
időtartamnak – figyelemmel az elérni 
kívánt, előre meghatározott célra – meg 
kell felelnie a nyújtani kívánt szolgáltatás 
igényeinek.

Ha a tagállamok határozott időtartamra 
adnak jogokat, ennek a határozott 
időtartamnak – figyelemmel az elérni 
kívánt célra és a befektetés amortizációs 
idejének biztosítására – meg kell felelnie a 
nyújtani kívánt szolgáltatás igényeinek.

Or. en

Módosítás 754
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke 
alapján a vállalkozások egymásra nem 

törölve
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ruházhatnak át és egymásnak nem 
adhatnak haszonbérbe, ötévente, első 
alkalommal öt évvel a megadást követően, 
figyelemmel az (1) bekezdésben előírt 
kritériumokra, felül kell vizsgálni. Ha az 
egyedi használati jogok odaítélési 
kritériumai már nem alkalmazandók, az 
egyedi használati jogot vagy az adott 
rádiófrekvenciákra vonatkozó általános 
felhatalmazássá kell alakítani, a 
felülvizsgálat befejezésétől számítva 
legfeljebb öt éven belül a jogosultat 
előzetesen értesítve, vagy a vállalkozások 
között szabadon átruházhatóvá vagy 
haszonbérbe adhatóvá kell tenni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 755
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át és egymásnak nem adhatnak 
haszonbérbe, ötévente, első alkalommal öt 
évvel a megadást követően, figyelemmel az 
(1) bekezdésben előírt kritériumokra, felül 
kell vizsgálni. Ha az egyedi használati 
jogok odaítélési kritériumai már nem 
alkalmazandók, az egyedi használati jogot

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogok 
tekintetében, amelyeket a keretirányelv 9b. 
cikke alapján a vállalkozások egymásra 
nem ruházhatnak át és egymásnak nem 
adhatnak haszonbérbe, a nemzeti 
szabályozó hatóság győződik meg arról,
hogy az egyedi használati jog 
megadásának alapjául szolgáló feltételek
a licenc teljes időszaka alatt teljesülnek-e. 
Ha az egyedi használati jogok odaítélési 
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vagy az adott rádiófrekvenciákra 
vonatkozó általános felhatalmazássá kell 
alakítani, a felülvizsgálat befejezésétől 
számítva legfeljebb öt éven belül a 
jogosultat előzetesen értesítve, vagy a 
vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá 
kell tenni.

kritériumai már nem alkalmazandók, az 
egyedi használati jogot a jogosult előzetes 
értesítése mellett és kellő idő elteltével az 
adott rádiófrekvenciákra vonatkozó 
általános felhatalmazássá kell alakítani, 
vagy a vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá 
kell tenni. A használati jogokat illető 
döntéshozatal során kellően figyelembe 
kell venni azt, hogy a befektetés után 
megfelelő hosszúságú amortizációs 
időszakra van szükség.

Or. fr

Indokolás

Számos új platform és szolgáltatás esetén a befektetést egy több mint tíz, de minden esetre 
legalább öt éves amortizációs időszaknak kell követnie. A beruházás az első egy-két évében 
gyakran szenved komoly veszteségeket. Aránytalan lenne olyan merev szabályt alkotni, 
melynek alapján a nemzeti szabályozó hatóságnak ötévente felül kellene vizsgálnia az összes 
rádiófrekvencia-használati jogot.

Módosítás 756
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át és egymásnak nem adhatnak 
haszonbérbe, ötévente, első alkalommal öt 
évvel a megadást követően, figyelemmel 
az (1) bekezdésben előírt kritériumokra, 
felül kell vizsgálni. Ha az egyedi használati 
jogok odaítélési kritériumai már nem 
alkalmazandók, az egyedi használati jogot 

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át és egymásnak nem adhatnak 
haszonbérbe, öt évvel a lejárat előtt, 
figyelemmel az (1) bekezdésben előírt 
kritériumokra, felül kell vizsgálni. Ha az 
egyedi használati jogok odaítélési 
kritériumai már nem alkalmazandók, az 
egyedi használati jogot vagy az adott 



AM\727532HU.doc 29/77 PE407.807v01-00

HU

vagy az adott rádiófrekvenciákra 
vonatkozó általános felhatalmazássá kell 
alakítani, a felülvizsgálat befejezésétől 
számítva legfeljebb öt éven belül a 
jogosultat előzetesen értesítve, vagy a 
vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá 
kell tenni.

rádiófrekvenciákra vonatkozó általános 
felhatalmazássá kell alakítani, a 
felülvizsgálat befejezésétől számítva
legalább öt éven belül a jogosultat 
előzetesen értesítve, vagy a vállalkozások 
között szabadon átruházhatóvá vagy 
haszonbérbe adhatóvá kell tenni.

Or. en

Indokolás

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Módosítás 757
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át és egymásnak nem adhatnak 
haszonbérbe, ötévente, első alkalommal öt 
évvel a megadást követően, figyelemmel 
az (1) bekezdésben előírt kritériumokra, 
felül kell vizsgálni. Ha az egyedi használati 
jogok odaítélési kritériumai már nem 
alkalmazandók, az egyedi használati jogot 
vagy az adott rádiófrekvenciákra 

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át és egymásnak nem adhatnak 
haszonbérbe, figyelemmel az (1) 
bekezdésben előírt kritériumokra, felül kell 
vizsgálni. Ha az egyedi használati jogok 
odaítélési kritériumai már nem 
alkalmazandók, az egyedi használati jogot 
vagy az adott rádiófrekvenciákra 
vonatkozó általános felhatalmazássá kell 
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vonatkozó általános felhatalmazássá kell 
alakítani, a felülvizsgálat befejezésétől 
számítva legfeljebb öt éven belül a
jogosultat előzetesen értesítve, vagy a 
vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá 
kell tenni.

alakítani, ésszerű, az egyedi használati jog 
időtartamával legalább megegyező időben
a jogosultat előzetesen értesítve, vagy a 
vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá 
kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazásból hatalmas jogi és műszaki problémák adódhatnak, különösen az 
ártalmas interferenciák kezelését illetően. A Bizottság figyelmen kívül hagyja az üzemeltetők 
és az egyes államok között létrejött szerződéseket, és a jelenlegi egyedi engedélyezési 
rendszert az általános engedélyezés irányába próbálja eltolni anélkül, hogy észlelné az 
európai spektrumfelhasználóknak ezáltal potenciálisan okozott veszélyt.

Módosítás 758
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át és egymásnak nem adhatnak 
haszonbérbe, ötévente, első alkalommal öt 
évvel a megadást követően, figyelemmel 
az (1) bekezdésben előírt kritériumokra, 
felül kell vizsgálni. Ha az egyedi használati 
jogok odaítélési kritériumai már nem
alkalmazandók, az egyedi használati jogot 
vagy az adott rádiófrekvenciákra 
vonatkozó általános felhatalmazássá kell 
alakítani, a felülvizsgálat befejezésétől 
számítva legfeljebb öt éven belül a 
jogosultat előzetesen értesítve, vagy a 

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át és egymásnak nem adhatnak 
haszonbérbe, ötévente, első alkalommal öt 
évvel a megadást követően, figyelemmel 
az (1) bekezdésben előírt kritériumokra, 
felül lehet vizsgálni. Ha az egyedi 
használati jogok nem elégítik ki a 
kritériumok egyikét sem, az egyedi 
használati jogot vagy az adott 
rádiófrekvenciákra vonatkozó általános 
felhatalmazássá kell alakítani, a 
felülvizsgálat befejezésétől számítva 
legfeljebb öt éven belül a jogosultat 
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vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá 
kell tenni.

előzetesen értesítve, vagy a vállalkozások 
között szabadon átruházhatóvá vagy 
haszonbérbe adhatóvá kell tenni. A 
használati jogokat illető döntéshozatal 
során kellően figyelembe kell venni azt, 
hogy a befektetés után megfelelő 
hosszúságú amortizációs időszakra van 
szükség.

Or. en

Indokolás

Az átruházhatóság nem vezethet a szolgáltatások egyensúlyának megbomlásához vagy 
spekulációhoz, és azokra az esetekre is vonatkoznia kell, ahol a frekvenciahasználat ugyan 
szabad, de feltételekhez van kötve. A nemzeti eljárásokat sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
mivel a frekvenciagazdálkodás nemzeti hatáskör.

Módosítás 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használati jogokat illető döntéshozatal 
során kellően figyelembe kell venni azt, 
hogy a befektetés után megfelelő 
hosszúságú amortizációs időszakra van 
szükség.

Or. en

Indokolás

Számos platform és szolgáltatás esetén a befektetést egy több mint tíz, de minden esetre 
legalább öt éves amortizációs időszaknak kell követnie. Nem ritka, hogy a művelet első pár 
évében jelentős veszteségeket kell elkönyvelni. Túlzás lenne a nemzeti szabályozó hatóságok 
számára azt a merev követelményt támasztani, hogy ötévenként hivatalosan ellenőrizzenek le 
minden spektrumengedélyt.
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Módosítás 760
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A használati jogra vonatkozó 
határozatot a teljes kérelemnek a nemzeti 
szabályozó hatósághoz való beérkezését 
követően a lehető leghamarabb kell 
meghozni, kézbesíteni és nyilvánosságra 
hozni; a határidő három hét olyan számok 
esetében, amelyeket a nemzeti számozási 
terv meghatározott célra osztott ki, és hat 
hét olyan rádiófrekvenciák esetében, 
amelyeket a nemzeti frekvenciaterv az 
elektronikus hírközlés céljára osztott ki. 
Ez utóbbi határidőt a rádiófrekvenciák, 
illetve a műholdpozíciók használatára 
irányadó nemzetközi megállapodásokra 
figyelemmel kell alkalmazni.

(3) A használati jogra vonatkozó 
határozatot a teljes kérelemnek a nemzeti 
szabályozó hatósághoz való beérkezését 
követően a lehető leghamarabb kell 
meghozni, közölni és nyilvánosságra 
hozni; a határidő három hét olyan számok 
esetében, amelyeket a nemzeti számozási 
terv keretében meghatározott célból 
osztottak ki, és hat hét olyan 
rádiófrekvenciák esetében, amelyeket a 
nemzeti frekvenciaterv keretében 
meghatározott célból osztottak ki. Ez 
utóbbi határidőt a rádiófrekvenciák, illetve 
a műholdpozíciók használatára irányadó 
nemzetközi megállapodásokra figyelemmel 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az érdekeltekkel a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 6. cikkének 
megfelelően folytatott konzultációt 
követően arról születik döntés, hogy a 
kivételes gazdasági értéket képviselő 

(4) Ha az érdekeltekkel a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 6. cikkének 
megfelelően folytatott konzultációt 
követően arról születik döntés, hogy a 
kivételes gazdasági értéket képviselő 
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számok használatára vonatkozó jogok 
megadására versenyeztetési vagy 
összehasonlító kiválasztási eljárás 
keretében kerüljön sor, a tagállamok a 
legfeljebb háromhetes határidőt legfeljebb
további három héttel meghosszabbíthatják.

számok használatára vonatkozó jogok 
megadására versenyeztetési vagy 
összehasonlító kiválasztási eljárás 
keretében kerüljön sor, a tagállamok a 
legfeljebb háromhetes időtartamot további 
három héttel meghosszabbíthatják.

Or. en

Módosítás 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok nem korlátozhatják a 
megadandó használati jogok számát, 
kivéve akkor, ha ez a 7. cikknek 
megfelelően a rádiófrekvenciák hatékony 
kihasználásához szükséges.

(5) A tagállamok nem korlátozhatják a 
megadandó használati jogok számát, 
kivéve akkor, ha ez a 7. cikknek 
megfelelően a rádiófrekvenciák hatékony 
kihasználásához szükséges. A tagállamok 
figyelembe veszik a hagyatéki 
befektetéseket és a verseny szintjét.

Or. en

Indokolás

Biztosíték arra, hogy a hagyatéki befektetéseket kellőképpen figyelembe veszik. Máskülönben 
a korábbi befektetések értéke csökken. Ez súlyosan torzítaná a piacot, és kedvezőtlenül hatna 
a jövőbeli befektetési döntésekre.
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Módosítás 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-
használati jogok átruházása vagy 
felhalmozása következtében ne torzuljon a 
verseny. Ebből a célból a tagállamok 
megfelelő intézkedéseket tehetnek a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
korlátozására, visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását.

Or. en

Indokolás

Felesleges szöveg, az uniós versenyszabályokban már szereplő, a frekvenciahasználati jogok 
átruházására és felhalmozására is vonatkozó szabályok ismétlése.

Módosítás 764
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
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továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny.
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 
visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny.

Or. en

Módosítás 765
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny.
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 
visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

(6) Az illetékes szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. 
cikkével és 9. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban biztosítják a rádiófrekvenciák 
tényleges és hatékony kihasználását. 
Biztosítják továbbá, hogy a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny.
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hozhatnak a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
korlátozására, visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

Or. en

Indokolás

Azért van szükség a módosításra, mert a nemzeti szabályozó hatóságoknak nincs kellő 
hatásköre az ilyen döntések meghozatalához.
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Módosítás 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 
visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

(6) A tagállamok a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 8. cikkének (2) 
bekezdésével és 9. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban biztosítják a 
rádiófrekvenciák tényleges és hatékony 
kihasználását. Biztosítják továbbá, hogy a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hozhatnak a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
korlátozására, visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

Or. es

Indokolás

A „nemzeti szabályozó hatóságok” kifejezés felcserélése a „tagállamok” kifejezéssel 
eloszlatja a kételyt a frekvenciagazdálkodásban illetékes szervek függetlenségét illetően. A 8. 
cikk (2) bekezdésére való utalás tovább az általános célkitűzések keretében a hatékony és jól 
működő frekvenciahasználat pontosítását teszi lehetővé. A 9. cikk (2) bekezdése ugyanakkor 
az elektromágneses hullámokról szóló irányelvben elfogadott rendelkezésekkel való 
harmonizáción keresztül valósítja meg ugyanezen célokat.

Módosítás 767
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés



AM\727532HU.doc 37/77 PE407.807v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 
visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

(6) A tagállamok a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 9. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban biztosítják a 
rádiófrekvenciák tényleges és hatékony 
kihasználását. Biztosítják továbbá, hogy a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hozhatnak a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
korlátozására, visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

Or. en

Módosítás 768
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 
visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

(6) A tagállamok a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 9. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban biztosítják a 
rádiófrekvenciák tényleges és hatékony 
kihasználását. Biztosítják továbbá, hogy a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hozhatnak a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
korlátozására, visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 3 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják 
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 
visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

(6) A nemzeti hatóságok a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 9. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban biztosítják a 
rádiófrekvenciák tényleges és hatékony 
kihasználását. Biztosítják továbbá, hogy a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hozhatnak a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
korlátozására, visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

Or. en

Indokolás

A spektrumügyekben illetékes hatóság nem mindig azonos a keretirányelvben meghatározott 
nemzeti szabályozó hatósággal.
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Módosítás 770
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 4 pont – a pont
2002/20/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok és 
az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó általános 
felhatalmazás, valamint a rádiófrekvencia-
használati és a számhasználati jog csak az 
I. mellékletben felsorolt feltételekhez 
köthető. E feltételeknek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és átláthatónak kell lenniük, és 
a rádiófrekvencia-használati jogok 
tekintetében összhangban kell lenniük a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkével.

(1) Általános felhatalmazás esetén az
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó általános 
felhatalmazás, valamint a rádiófrekvencia-
használati és a számhasználati jog csak az
ártalmas interferenciák kezelését illető, 
valamint az I. mellékletben felsorolt
feltételekhez köthető. E feltételeknek 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és átláthatónak kell lenniük, és 
a rádiófrekvencia-használati jogok 
tekintetében összhangban kell lenniük a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikkével.

Or. en

Indokolás

Az egyedi engedélyezés elvének kell túlsúlyban lennie, az általános felhatalmazás a szabály 
alóli kivétel. A Biztosságnak ki kell jelölnie azokat a frekvenciasávokat, amelyek általános 
felhatalmazás alá esnek; erről a 6. cikk (1) bekezdésében kell rendelkezni. 

Módosítás 771
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
8a. és 9. cikkében foglalt rendelkezések, 
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érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében
foglalt rendelkezések sérelme nélkül 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

valamint az ezen irányelv 5. cikke (1) és 
(2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el:

Or. en

Módosítás 772
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések sérelme nélkül 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében az Európai Közösség 
rádióspektrum-politikájának 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 
7-i 676/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban (rádióspektrum-
határozat) és az 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések sérelme nélkül 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

___________
1 HL L 108., 2002.24.4., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazások és az egyedi rádiófrekvencia-jogok megadása feltételeinek EU-
szintű harmonizálása a végfelhasználók javát szolgálva elősegítheti a vezeték nélküli 
szolgáltatások bevezetését, előmozdíthatja a beruházásokat és az innovációt, ha összhangban 
áll a 2002-es rádióspektrum-határozattal. Nem megfelelő és arányos, ha a Bizottságnak 
jogában áll, vagy a Bizottság felelőssége a frekvenciajogokból hasznot hajtó vállalkozások 
kiválasztása.
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Módosítás 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések sérelme nélkül 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el:

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében az 5. cikk (2) bekezdésében, 
valamint az Európai Közösség 
rádióspektrum-politikájának 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 
7-i 676/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban (rádióspektrum-
határozat) foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül végrehajtási intézkedéseket fogadhat 
el:

___________
1 HL L 108., 2002.24.4., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az integrált politikai megközelítés és a harmonizációs intézkedések következetes kezelése 
érdekében elengedhetetlen a rádióspektrum-határozatra való utalás.

Módosítás 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések sérelme nélkül 

(1) A Bizottság az (1) bekezdésben 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében, az 5. cikk (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések vagy a 
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végrehajtási intézkedéseket fogadhat el: rádióspektrum-határozat (676/2002/EK 
határozat) sérelme nélkül végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el:

Or. es

Módosítás 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – -a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) páneurópai szolgáltatások;

Or. es

Módosítás 776
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól
vagy egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogoktól függ;

a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása, amelyek használata 
általános felhatalmazásoktól függ;

Or. en
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Módosítás 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól
vagy egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogoktól függ;

a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása, amelyek használata 
felhatalmazásoktól függ;

Or. es

Módosítás 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól 
vagy egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogoktól függ;

a) azon páneurópai hálózati vagy 
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia-
sávok meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól 
vagy egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogoktól függ;

Or. en

Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban az 
ellenőrzés és mérlegkészítés elvével. Fontos biztosítani, hogy a tagállamok frekvenciákkal 
kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű központosított eljárások. 
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Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.

Módosítás 779
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól 
vagy egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogoktól függ;

a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól 
vagy egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogoktól függhet; továbbá

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazások és az egyedi rádiófrekvencia-jogok megadása feltételeinek EU-
szintű harmonizálása a végfelhasználók javát szolgálva elősegítheti a vezeték nélküli 
szolgáltatások bevezetését, előmozdíthatja a beruházásokat és az innovációt, ha összhangban 
áll a 2002-es rádióspektrum-határozattal. Nem megfelelő és arányos, ha a Bizottságnak 
jogában áll, vagy a Bizottság felelőssége a frekvenciajogokból hasznot hajtó vállalkozások 
kiválasztása.

Módosítás 780
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
megadására szolgáló eljárások 
harmonizálása céljából; 

törölve
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Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazások és az egyedi rádiófrekvencia-jogok megadása feltételeinek EU-
szintű harmonizálása a végfelhasználók javát szolgálva elősegítheti a vezeték nélküli 
szolgáltatások bevezetését, előmozdíthatja a beruházásokat és az innovációt, ha összhangban 
áll a 2002-es rádióspektrum-határozattal. Nem megfelelő és arányos, ha a Bizottságnak 
jogában áll, vagy a Bizottság felelőssége a frekvenciajogokból hasznot hajtó vállalkozások 
kiválasztása.

Módosítás 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
megadására szolgáló eljárások 
harmonizálása céljából;

törölve

Or. es

Módosítás 782
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 

törölve
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felhatalmazások vagy egyedi jogok 
megadására szolgáló eljárások 
harmonizálása céljából; 

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti végrehajtási intézkedéseket minden esetben az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ezen intézkedések 
elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
megadására szolgáló eljárások 
harmonizálása céljából;

c) a páneurópai hálózati vagy
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia-
használatra vagy a számhasználatra 
vonatkozó általános felhatalmazások, vagy 
egyedi jogok megadására szolgáló 
eljárások harmonizálása céljából;

Or. en

Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban az 
ellenőrzés és mérlegkészítés elvével. Fontos biztosítani, hogy a tagállamok frekvenciákkal 
kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű központosított eljárások. 
Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.
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Módosítás 784
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
tekintetében a II. mellékletben 
meghatározott feltételek harmonizálása 
céljából;

törölve

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazások és az egyedi rádiófrekvencia-jogok megadása feltételeinek EU-
szintű harmonizálása a végfelhasználók javát szolgálva elősegítheti a vezeték nélküli 
szolgáltatások bevezetését, előmozdíthatja a beruházásokat és az innovációt, ha összhangban 
áll a 2002-es rádióspektrum-határozattal. Nem megfelelő és arányos, ha a Bizottságnak 
jogában áll, vagy a Bizottság felelőssége a frekvenciajogokból hasznot hajtó vállalkozások 
kiválasztása.

Módosítás 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
tekintetében a II. mellékletben 
meghatározott feltételek harmonizálása 
céljából;

törölve
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Or. es

Módosítás 786
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
tekintetében a II. mellékletben 
meghatározott feltételek harmonizálása 
céljából;

törölve

Or. en

Módosítás 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
tekintetében a II. mellékletben 
meghatározott feltételek harmonizálása 
céljából;

d) a páneurópai hálózati vagy
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia-
használatra vagy a számhasználatra 
vonatkozó általános felhatalmazások, vagy 
egyedi jogok tekintetében a II. 
mellékletben meghatározott feltételek 
harmonizálása céljából;

Or. en
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Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban az 
ellenőrzés és mérlegkészítés elvével. Fontos biztosítani, hogy a tagállamok frekvenciákkal 
kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű központosított eljárások. 
Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.

Módosítás 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – da pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az I. mellékletben meghatározott, az 
általános felhatalmazásokkal kapcsolatos 
feltételek összehangolása céljából;

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet A. része számos olyan feltételt tartalmaz, amelyek kapcsolódhatnak az 
általános felhatalmazásokhoz, például a vállalati ügyfelek számára biztosított elektronikus 
hírközlő hálózatok feltételei. A globális távközlési szolgáltatások (GTS) számára némelyik 
előnyös, mint például az egyetemes szolgáltatások finanszírozásához történő pénzügyi 
hozzájárulás, míg mások felesleges szabályozási terhet jelentenek. Ezért a harmonizációs 
intézkedések elfogadása a Bizottság hatásköre kell, hogy legyen ezen a területen.

Módosítás 789
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – da pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az I. mellékletben meghatározott, az 
általános felhatalmazásokkal kapcsolatos 
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feltételek összehangolása céljából;

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet A. része számos olyan feltételt tartalmaz, amelyek kapcsolódhatnak az 
általános felhatalmazásokhoz, például az elektronikus hírközlő hálózatok vállalati ügyfelek 
számára történő üzemeltetésének feltételei. E feltételek között szerepel az egyetemes 
szolgáltatások és az adminisztrációs költségek finanszírozásához történő pénzügyi 
hozzájárulás, és tizenhárom másik feltétel. Bizonyos felhatalmazások, mint például a globális 
távközlési szolgáltatások (GTS) számára a korábban említett pénzügyi feltételek előnyösek. 
Ugyanakkor néhány nemzeti szabályozó kevés vagy semmilyen előnnyel sem járó egyéb
feltételeket is szab, ezáltal szabályozási terhet róva a globális távközlési szolgáltatókra. A 
harmonizációs intézkedések elfogadása a Bizottság hatásköre kell, hogy legyen ezen a 
területen.

Módosítás 790
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felhatalmazások vagy a használati 
jogok módosítása vagy visszavonása 
céljából, valamint a d) ponttal kapcsolatos 
eljárások megállapítása céljából;

törölve

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazások és az egyedi rádiófrekvencia-jogok megadása feltételeinek EU-
szintű harmonizálása a végfelhasználók javát szolgálva elősegítheti a vezeték nélküli 
szolgáltatások bevezetését, előmozdíthatja a beruházásokat és az innovációt, ha összhangban 
áll a 2002-es rádióspektrum-határozattal. Nem megfelelő és arányos, ha a Bizottságnak 
jogában áll, vagy a Bizottság felelőssége a frekvenciajogokból hasznot hajtó vállalkozások 
kiválasztása.
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Módosítás 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felhatalmazások vagy a használati 
jogok módosítása vagy visszavonása 
céljából, valamint a d) ponttal kapcsolatos 
eljárások megállapítása céljából;

törölve

Or. es

Módosítás 792
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felhatalmazások vagy a használati 
jogok módosítása vagy visszavonása 
céljából, valamint a d) ponttal kapcsolatos 
eljárások megállapítása céljából;

törölve

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti végrehajtási intézkedéseket minden esetben az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ezen intézkedések 
elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.
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Módosítás 793
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az azon vállalkozások kiválasztására 
szolgáló eljárások megállapítása céljából, 
amelyek számára a nemzeti hatóságok –
az adott esetnek megfelelően a 6b. cikk 
rendelkezéseivel összhangban – egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat adnak.

törölve

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazások és az egyedi rádiófrekvencia-jogok megadása feltételeinek EU-
szintű harmonizálása a végfelhasználók javát szolgálva elősegítheti a vezeték nélküli 
szolgáltatások bevezetését, előmozdíthatja a beruházásokat és az innovációt, ha összhangban 
áll a 2002-es rádióspektrum-határozattal. Nem megfelelő és arányos, ha a Bizottságnak 
jogában áll, vagy a Bizottság felelőssége a frekvenciajogokból hasznot hajtó vállalkozások 
kiválasztása.

Módosítás 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az azon vállalkozások kiválasztására 
szolgáló eljárások megállapítása céljából, 
amelyek számára a nemzeti hatóságok –
az adott esetnek megfelelően a 6b. cikk 
rendelkezéseivel összhangban – egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati

törölve
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jogokat adnak.

Or. es

Módosítás 795
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az azon vállalkozások kiválasztására 
szolgáló eljárások megállapítása céljából, 
amelyek számára a nemzeti hatóságok –
az adott esetnek megfelelően a 6b. cikk 
rendelkezéseivel összhangban – egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat adnak. 

törölve

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti végrehajtási intézkedéseket minden esetben az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ezen intézkedések 
elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az azon vállalkozások kiválasztására f) az olyan páneurópai hálózati vagy 



PE407.807v01-00 54/77 AM\727532HU.doc

HU

szolgáló eljárások megállapítása céljából, 
amelyek számára a nemzeti hatóságok – az 
adott esetnek megfelelően a 6b. cikk 
rendelkezéseivel összhangban – egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat adnak.

elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
kiválasztására szolgáló eljárások 
megállapítása céljából, amelyek számára a 
nemzeti hatóságok – az adott esetnek 
megfelelően a 6b. cikk rendelkezéseivel 
összhangban – egyedi rádiófrekvencia-
vagy számhasználati jogokat adnak.

Or. en

Indokolás

A cikk túlságosan sok mindenre kiterjed. Ráadásul a megfogalmazás nem áll összhangban az 
ellenőrzés és mérlegkészítés elvével.

Módosítás 797
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–d) és az f) pontban felsorolt 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság
alkalmazhatja a 14a. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Az a)–d) és az f) pontban felsorolt 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság
folyamodhat a 14a. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljáráshoz. A Bizottság 
ezeket az intézkedéseket az illetékes 
műszaki és szabványosítási szervezetek 
véleményét maximálisan figyelembe véve 
és az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően fogadja el. 

Or. en
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Módosítás 798
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–d) és az f) pontban felsorolt 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14a. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Az a) és b) pontban felsorolt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14a. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazások és az egyedi rádiófrekvencia-jogok megadása feltételeinek EU-
szintű harmonizálása a végfelhasználók javát szolgálva elősegítheti a vezeték nélküli 
szolgáltatások bevezetését, előmozdíthatja a beruházásokat és az innovációt, ha összhangban 
áll a 2002-es rádióspektrum-határozattal. Nem megfelelő és arányos, ha a Bizottságnak 
jogában áll, vagy a Bizottság felelőssége a frekvenciajogokból hasznot hajtó vállalkozások 
kiválasztása.

Módosítás 799
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–d) és az f) pontban felsorolt 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14a. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Az első albekezdésben felsorolt 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti végrehajtási intézkedéseket minden esetben az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ezen intézkedések 
elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–d) és az f) pontban felsorolt 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14a. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

Az előző bekezdésben felsorolt 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14a. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

Or. es
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Módosítás 801
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a tagállamban fennálló 
sajátos helyzet figyelembevételével értékeli 
a kérelem megalapozottságát, és részleges 
mentesítést, átmeneti eltérést vagy 
mindkettőt adhat abban az esetben, ha 
ezzel nem késlelteti indokolatlanul az (1) 
bekezdésben felsorolt végrehajtási 
intézkedések végrehajtását, illetve a 
versenyhelyzet vagy a szabályozási 
környezet vonatkozásában nem hoz létre 
indokolatlan különbségeket a tagállamok 
között.

törölve

Or. en

Módosítás 802
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk rendelkezéseinek 
végrehajtásában az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) segítséget 
nyújthat a Bizottságnak. A Bizottság a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a Hatóság által a(z) […/…/EK] 
rendelet 11. cikkével összhangban 

törölve
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kibocsátott véleményt.

Or. en

Módosítás 803
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk rendelkezéseinek 
végrehajtásában az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) segítséget 
nyújthat a Bizottságnak. A Bizottság a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a Hatóság által a(z) […/…/EK] 
rendelet 11. cikkével összhangban 
kibocsátott véleményt.

(3) E cikk rendelkezéseinek 
végrehajtásában a Bizottság a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi az 
országos frekvenciakiosztási terveket és az 
ITU rádiószabályzatát.

Or. en

Módosítás 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3.) E cikk rendelkezéseinek 
végrehajtásában az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) segítséget 
nyújthat a Bizottságnak. A Bizottság a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a Hatóság által a(z) […/…/EK] 
rendelet 11. cikkével összhangban 

(3) E cikk rendelkezéseinek 
végrehajtásában a BERT segítséget 
nyújthat a Bizottságnak. A Bizottság a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a BERT véleményét.
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kibocsátott véleményt.

Or. es

Módosítás 805
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 b cikk törölve
A jogok megadására vonatkozó közös 

kiválasztási eljárás
1. A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
szerinti műszaki végrehajtási intézkedés 
előírhatja, hogy a Hatóság a(z) 
[…/…/EK] rendelet 12. cikkével 
összhangban javaslatot tegyen azon 
vállalkozások kiválasztására, amelyek 
számára egyedi rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogokat kell adni.
Ilyen esetekben az intézkedésben – a 
spektrum, illetve a számozási erőforrások 
optimális kihasználásának biztosítása 
érdekében – meg kell határozni azt a 
határidőt, amelyen belül a Hatóságnak el 
kell végeznie a kiválasztást, eleget kell 
tennie a kiválasztásra alkalmazandó 
eljárásnak, szabályoknak és feltételeknek, 
továbbá meg kell állapítania a jogosultak 
által a rádiófrekvencia- és/vagy 
számhasználatért fizetendő díjakat. A 
kiválasztási eljárásnak nyíltnak, 
átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek 
és objektívnak kell lennie.
2. A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – intézkedést fogad el azon egy 
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vagy több vállalkozás kiválasztására 
vonatkozóan, amelynek egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogok adhatók ki. Az intézkedésben meg 
kell határozni azt a határidőt, amelyen 
belül a nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelesek kiadni ezeket a jogokat. Ennek 
érdekében a Bizottság a 14a. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással 
összhangban jár el.

Or. en

Módosítás 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
szerinti műszaki végrehajtási intézkedés 
előírhatja, hogy a Hatóság a(z) […/…/EK] 
rendelet 12. cikkével összhangban 
javaslatot tegyen azon vállalkozások 
kiválasztására, amelyek számára egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat kell adni.

(1) A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
szerinti műszaki végrehajtási intézkedés 
előírhatja, hogy a Hatóság a(z) […/…/EK] 
rendelet 12. cikkével összhangban 
javaslatot tegyen azon páneurópai hálózati 
vagy elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás vagy
vállalkozások kiválasztására, amely(ek)
számára egyedi rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogokat kell adni.

Or. en

Indokolás

A 6b. cikk nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével. Fontos biztosítani, hogy a 
tagállamok frekvenciákkal kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű 
központosított eljárások. Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.
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Módosítás 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – intézkedést fogad el azon egy 
vagy több vállalkozás kiválasztására 
vonatkozóan, amelynek egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogok adhatók ki. Az intézkedésben meg 
kell határozni azt a határidőt, amelyen 
belül a nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelesek kiadni ezeket a jogokat. Ennek 
érdekében a Bizottság a 14a. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással összhangban 
jár el.

(2) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – intézkedést fogad el azon egy 
vagy több páneurópai hálózati vagy 
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás 
kiválasztására vonatkozóan, amelynek 
egyedi rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogok adhatók ki. Az 
intézkedésben meg kell határozni azt a 
határidőt, amelyen belül a nemzeti 
szabályozó hatóságok kötelesek kiadni 
ezeket a jogokat. Ennek érdekében a 
Bizottság a 14a. cikk (2) bekezdésében 
előírt eljárással összhangban jár el.

Or. en

Indokolás

A 6b. cikk nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével. Fontos biztosítani, hogy a 
tagállamok frekvenciákkal kapcsolatos illetékességét ne aknázhassák alá új, uniós szintű 
központosított eljárások. Egyelőre jobb a cikket a páneurópai szolgáltatásokra vonatkoztatni.

Módosítás 808
Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 8 pont – a pont
2002/20/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tekintetben a tagállamok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy az illetékes 

E tekintetben a tagállamok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy az illetékes 
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hatóságok az adott esetnek megfelelően
jogosultak legyenek pénzbírságot kiszabni. 
Az intézkedést és az annak alapjául 
szolgáló indokokat az elfogadást követően 
haladéktalanul az érintett vállalkozás 
tudomására kell hozni, és ésszerű 
határidőt kell előírni a vállalkozás 
számára az intézkedés betartására.

hatóságok jogosultak legyenek:

a) az adott esetnek megfelelően visszatartó 
erejű pénzbírságot kiszabni, amely lehet 
visszamenőleges hatályú időszakos bírság; 
továbbá
b) a versenyt jelentős mértékben 
hátráltató szolgáltatás vagy csomag 
nyújtásának beszüntetését elrendelni, ha a 
16. cikk szerint a piacelemzést követően 
előírt hozzáférési kötelezettségek nem 
teljesülnek.

Or. en

Indokolás

A módosítás két egyértelmű végrehajtási hatáskört javasol, amely jelenleg néhány, de nem az 
összes szabályozó számára elérhető, és amely hasznosnak bizonyult a végrehajtás 
elősegítésében. Nevezetesen a piaci verseny kezdetektől fogva történő biztosítása (és a 
monopolizált piac elkerülése) érdekében fontos, hogy meg lehessen akadályozni azt, hogy egy 
erőfölénnyel rendelkező üzemeltető olyan szolgáltatást indítson el, amely kizárná a versenyt 
még az előtt, hogy mindenki számára egyenlő feltételek mellett elérhetővé válna a hozzáférés, 
ami fellendítheti a kiépítést és csökkentheti az árakat.

Módosítás 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 8 pont – a pont
2002/20/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tekintetben a tagállamok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy az illetékes 
hatóságok az adott esetnek megfelelően
jogosultak legyenek pénzbírságot kiszabni. 

E tekintetben a tagállamok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy az illetékes 
hatóságok jogosultak legyenek:
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Az intézkedést és az annak alapjául 
szolgáló indokokat az elfogadást követően 
haladéktalanul az érintett vállalkozás 
tudomására kell hozni, és ésszerű 
határidőt kell előírni a vállalkozás 
számára az intézkedés betartására.

a) az adott esetnek megfelelően visszatartó 
erejű pénzbírságot kiszabni, amely lehet 
visszamenőleges hatályú időszakos bírság; 
továbbá
b) a versenyt jelentős mértékben 
hátráltató szolgáltatás vagy csomag 
nyújtásának beszüntetését elrendelni, ha a 
16. cikk szerint a piacelemzést követően 
előírt hozzáférési kötelezettségek nem 
teljesülnek.

Or. en

Indokolás

A módosítás két egyértelmű végrehajtási hatáskört javasol, amely jelenleg néhány, de nem az 
összes szabályozó számára elérhető, és amely hasznosnak bizonyult a végrehajtás 
elősegítésében. Nevezetesen a piaci verseny kezdetektől fogva történő biztosítása (és a 
monopolizált piac elkerülése) érdekében fontos, hogy meg lehessen akadályozni azt, hogy egy 
erőfölénnyel rendelkező üzemeltető olyan szolgáltatást indítson el, amely kizárná a versenyt 
még az előtt, hogy mindenki számára egyenlő feltételek mellett elérhetővé válna a hozzáférés, 
ami fellendítheti a kiépítést és csökkentheti az árakat.

Módosítás 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 8 pont – c pont
2002/20/EK irányelv
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános felhatalmazáshoz fűzött 
feltételek, a használati jogokhoz fűzött 
feltételek, illetve a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyedi 
kötelezettségek súlyos és többszöri 
megszegése esetén, ha az e cikk (3) 

Az általános felhatalmazáshoz fűzött 
feltételek, a használati jogokhoz fűzött 
feltételek, illetve a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyedi 
kötelezettségek súlyos vagy többszöri 
megszegése esetén, ha az e cikk (3) 
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bekezdése szerinti, a teljesítés biztosítását 
célzó intézkedések nem vezettek 
eredményre, a nemzeti szabályozó 
hatóságok magakadályozhatják, hogy a 
vállalkozás tovább folytassa az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatását vagy az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtását, illetve 
felfüggeszthetik vagy megvonhatják a 
használati jogokat. A kötelezettségszegés 
időtartamára hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciók alkalmazhatók 
abban az esetben is, ha a 
kötelezettségszegést utólag orvosolták.

bekezdése szerinti, a teljesítés biztosítását 
célzó intézkedések nem vezettek 
eredményre, a nemzeti szabályozó 
hatóságok magakadályozhatják, hogy a 
vállalkozás tovább folytassa az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatását vagy az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtását, illetve 
felfüggeszthetik vagy megvonhatják a 
használati jogokat. A kötelezettségszegés 
időtartamára hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciók alkalmazhatók 
abban az esetben is, ha a 
kötelezettségszegést utólag orvosolták.

Or. en

Módosítás 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 8 pont – d pont
2002/20/EK irányelv
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2), a (3) és a (5) bekezdés 
rendelkezéseitől függetlenül ha az illetékes 
hatóságnak az általános felhatalmazáshoz 
fűzött feltételek, a használati jogokhoz 
fűzött feltételek vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyedi 
kötelezettségek olyan megszegésére utaló 
bizonyítéka van, amely közvetlenül és 
súlyosan fenyegeti a közrendet, a 
közbiztonságot vagy a közegészséget, 
illetve súlyos gazdasági vagy működési 
gondokhoz vezet az elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások más szolgáltatói vagy 
felhasználói számára, az illetékes hatóság a 
végső döntés meghozatala előtt 
sürgősséggel ideiglenes intézkedést hozhat 
a helyzet orvoslására. Az érintett 
vállalkozás számára ezt követően ésszerű 

(6) A (2), a (3) és a (5) bekezdés 
rendelkezéseitől függetlenül ha az illetékes 
hatóságnak az általános felhatalmazáshoz 
fűzött feltételek, a használati jogokhoz 
fűzött feltételek vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyedi 
kötelezettségek olyan megszegésére utaló 
bizonyítéka van, amely közvetlenül és 
súlyosan fenyegeti a közrendet, a 
közbiztonságot vagy a közegészséget, 
illetve súlyos gazdasági vagy működési 
gondokhoz vezet az elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások más szolgáltatói vagy 
felhasználói számára, az illetékes hatóság a 
végső döntés meghozatala előtt 
sürgősséggel ideiglenes intézkedést hozhat 
a helyzet orvoslására. Az érintett 
vállalkozás számára ezt követően ésszerű 
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lehetőséget kell adni álláspontja kifejtésére 
és esetleges megoldási javaslatainak 
előterjesztésére. Szükség esetén az illetékes 
hatóság megerősítheti az ideiglenes 
intézkedést, amely legfeljebb három 
hónapig maradhat hatályban.

lehetőséget kell adni álláspontja kifejtésére 
és esetleges megoldási javaslatainak 
előterjesztésére. Szükség esetén az illetékes 
hatóság megerősítheti az ideiglenes 
intézkedést, amely legfeljebb három 
hónapig maradhat hatályban, további 
három hónappal történő meghosszabbítás 
lehetőségével arra az esetre, ha a 
végrehajtási eljárás nem fejeződött be.

Or. es

Módosítás 812
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 9a pont (új)
2002/20/EK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – fa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a) A 11. cikk (1) bekezdés 1 albekezdése 
a következő ponttal egészül ki:
„fa) a rádiófrekvenciák hatékony 
használatának ösztönzése és azok 
hatékony kezelésének biztosítása.”

Or. en

Indokolás

A spektrumkereskedelem ösztönzi a frekvenciahatékonyságot és kiküszöböli az indokolatlan 
spektrumfelhalmozást. Ugyanakkor a vállalkozásoktól érkező, a frekvenciahasználatra 
vonatkozó pontos számadatok segítenék a BERT-et és a nemzeti szabályozó hatóságokat a 
frekvenciahasználat pontos felmérésében.
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Módosítás 813
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 13 pont
2002/20/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül a tagállamok a 2009. december 31-
én hatályos felhatalmazásokat legkésőbb
2010. december 31-ig hozzáigazítják ezen 
irányelv 5., 6. és 7. cikkéhez, valamint I. 
mellékletéhez.

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül a tagállamok a 2009. december 31-
én hatályos felhatalmazásokat legkésőbb
…*-ig hozzáigazítják ezen irányelv 5., 6. 
és 7. cikkéhez, valamint I. mellékletéhez.

___________
* Ezen irányelv átültetését követő öt év 
elteltével.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi frekvenciagazdálkodási rendszerről egy új struktúrára való átállás számos ipari 
ágazat számára kritikus jelentőségű, és megfontolt hozzáállást igényel. Annak érdekében, 
hogy megfelelően lehessen kezelni a jelenleg javasolt dátumnál sokkal hosszabb ideig 
érvényes hosszú távú engedéllyel rendelkezők örökségének kérdését, nem megfelelő, ha a 
felülvizsgálati időszak túlságosan rövid. Ez aláássa a jelenlegi engedélyezési rendszerben 
megindított jelentős beruházásokat. Időszerűnek tartjuk, hogy a tagállamokra kirótt azon 
kötelezettség, mely szerint a meglévő engedélyeket összhangba kell hozniuk az új rendszerrel, 
összekapcsolódjon a szabályozási felülvizsgálat időzítésével.

Módosítás 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 13 pont
2002/20/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme 

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme 
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nélkül a tagállamok a 2009. december 31-
én hatályos felhatalmazásokat legkésőbb
2010. december 31-ig hozzáigazítják ezen 
irányelv 5., 6. és 7. cikkéhez, valamint I. 
mellékletéhez.

nélkül a tagállamok az [átültetés 
időpontja]-n hatályos általános
felhatalmazásokat legkésőbb [két évvel a 
hatálybalépést követően] hozzáigazítják 
ezen irányelv 5., 6. és 7. cikkéhez, 
valamint I. mellékletéhez.

Or. es

Módosítás 815
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 13 pont
2002/20/EK irányelv
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazása szűkíti 
a hatályos felhatalmazások alapján fennálló 
jogokat vagy kiterjeszti a hatályos 
felhatalmazások alapján fennálló 
kötelezettségeket, a tagállamok legkésőbb 
2011. szeptember 30-ig
meghosszabbíthatják e jogok és 
kötelezettségek tárgyidőszakát abban az 
esetben, ha ez nem érinti más 
vállalkozásoknak a közösségi jog 
értelmében fennálló jogait. Ilyen 
meghosszabbítás esetén a tagállamok 
értesítik a Bizottságot, és az értesítéshez 
indokolást fűznek.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazása szűkíti 
a hatályos felhatalmazások alapján fennálló 
jogokat vagy kiterjeszti a hatályos 
felhatalmazások alapján fennálló 
kötelezettségeket, a tagállamok egy újabb 
évvel meghosszabbíthatják e jogok és 
kötelezettségek tárgyidőszakát abban az 
esetben, ha ez nem érinti más 
vállalkozásoknak a közösségi jog 
értelmében fennálló jogait. Ilyen 
meghosszabbítás esetén a tagállamok 
értesítik a Bizottságot, és az értesítéshez 
indokolást fűznek.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi frekvenciagazdálkodási rendszerről egy új struktúrára való átállás számos ipari 
ágazat számára kritikus jelentőségű, és megfontolt hozzáállást igényel. Annak érdekében, 
hogy megfelelően lehessen kezelni a jelenleg javasolt dátumnál sokkal hosszabb ideig 
érvényes hosszú távú engedéllyel rendelkezők örökségének kérdését, nem megfelelő, ha a 
felülvizsgálati időszak túlságosan rövid. Ez aláássa a jelenlegi engedélyezési rendszerben 
megindított jelentős beruházásokat. Időszerűnek tartjuk, hogy a tagállamokra kirótt azon 
kötelezettség, mely szerint a meglévő engedélyeket összhangba kell hozniuk az új rendszerrel, 
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összekapcsolódjon a szabályozási felülvizsgálat időzítésével.

Módosítás 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 13 pont
2002/20/EK irányelv
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazása szűkíti 
a hatályos felhatalmazások alapján fennálló 
jogokat vagy kiterjeszti a hatályos 
felhatalmazások alapján fennálló 
kötelezettségeket, a tagállamok legkésőbb
2011. szeptember 30-ig
meghosszabbíthatják e jogok és 
kötelezettségek tárgyidőszakát abban az 
esetben, ha ez nem érinti más 
vállalkozásoknak a közösségi jog 
értelmében fennálló jogait. Ilyen 
meghosszabbítás esetén a tagállamok 
értesítik a Bizottságot, és az értesítéshez 
indokolást fűznek.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazása szűkíti 
a hatályos általános felhatalmazások vagy 
használati jogok alapján fennálló jogokat, 
vagy kiterjeszti a hatályos általános
felhatalmazások vagy használati jogok
alapján fennálló kötelezettségeket, a 
tagállamok legkésőbb [az átültetés 
időpontja]-ig meghosszabbíthatják e jogok 
és kötelezettségek tárgyidőszakát abban az 
esetben, ha ez nem érinti más 
vállalkozásoknak a közösségi jog 
értelmében fennálló jogait. Ilyen 
meghosszabbítás esetén a tagállamok 
értesítik a Bizottságot, és az értesítéshez 
indokolást fűznek.

Or. es

Módosítás 817
Gianni De Michelis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 bekezdés – a pont
2002/20/EK irányelv
I melléklet – A rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nemzeti számozási terv, az ETNS 
(európai telefonszámozási tartomány) és 
az UIFN (nemzetközi ingyenes 
telefonvonal) számaihoz való hozzáférés 
lehetősége végfelhasználók számára, 

4. A nemzeti számozási terv számaihoz 
való hozzáférés lehetősége végfelhasználók 
számára, valamint az ITU-T és az ETNS 
által kezelt globális nemzetközi számozási 
rendszerek, beleértve a 2002/22/EK 
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valamint a 2002/22/EK irányelvvel
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 
összhangban meghatározott feltételek.

irányelvvel (egyetemes szolgáltatási 
irányelv) összhangban meghatározott
feltételeket.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatnak a valódi piaci keresleten és igényeken kellene alapulnia. Ami az 
ETNS-t illeti, fontos hangsúlyozni, hogy ezekre a számokra csak a páneurópai szolgáltatások 
nyújtásakor van szükség, a különböző tagállamok vállalkozásai közötti kereskedelmi 
megállapodások alapján.

Módosítás 818
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 bekezdés – a pont
2002/20/EK irányelv
I melléklet – A rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nemzeti számozási terv, az ETNS
(európai telefonszámozási tartomány) és az 
UIFN (nemzetközi ingyenes telefonvonal) 
számaihoz való hozzáférés lehetősége 
végfelhasználók számára, valamint a 
2002/22/EK irányelvvel (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) összhangban 
meghatározott feltételek.

4. A tagállamok nemzeti számozási tervei, 
az ETNS (európai telefonszámozási 
tartomány) és az UIFN (nemzetközi 
ingyenes telefonvonal) számaihoz való 
hozzáférés lehetősége végfelhasználók 
számára, valamint a 2002/22/EK 
irányelvvel (egyetemes szolgáltatási 
irányelv) összhangban meghatározott 
feltételek.

Or. en

Indokolás

A számokhoz való határokon átnyúló hozzáférés szükséges a belső piac megteremtéséhez.
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Módosítás 819
Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 bekezdés – a pont
2002/20/EK irányelv
I melléklet – A rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nemzeti számozási terv, az ETNS
(európai telefonszámozási tartomány) és az 
UIFN (nemzetközi ingyenes telefonvonal) 
számaihoz való hozzáférés lehetősége 
végfelhasználók számára, valamint a 
2002/22/EK irányelvvel (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) összhangban 
meghatározott feltételek.

4. A tagállamok nemzeti számozási tervei, 
az ETNS (európai telefonszámozási 
tartomány) és az UIFN (nemzetközi 
ingyenes telefonvonal) számaihoz való 
hozzáférés lehetősége végfelhasználók 
számára, valamint a 2002/22/EK 
irányelvvel (egyetemes szolgáltatási 
irányelv) összhangban meghatározott 
feltételek.

Or. en

Indokolás

A számokhoz való határokon átnyúló hozzáférés szükséges a belső piac megteremtéséhez. Ez a 
módosítás összhangban áll az egyetemes szolgáltatási irányelv 28. cikkének javasolt 
módosításaival.

Módosítás 820
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 bekezdés – g pont
2002/20/EK irányelv
I melléklet – A rész – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Megfelelés a 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet és a 
2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet végrehajtó nemzeti 
intézkedéseknek.

törölve

Or. en
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Indokolás

Hatékonyabb és üdvözlendőbb lenne, ha a szerzői jogok védelmét és az elektronikus hírközlő 
hálózatokról szóló, kapcsolódó témákat az online tartalommal kapcsolatos szaktanácskozáson 
vitatnák meg. E kezdeményezés célja, hogy megfelelő környezetet teremtsen egy olyan 
párbeszéd számára, ahol az elektronikus értéklánc valamennyi szereplője együtt tud működni 
mindannyiuk által támogatott, önszabályozáson alapuló megoldások keresésében.

Módosítás 821
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 bekezdés – ga pont (új)
2002/20/EK irányelv
I melléklet – A rész – 19a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) A rész a következő ponttal egészül ki:
„19a. A nyilvános hírközlő hálózatokat 
biztosító szolgáltatókra kirótt átláthatósági 
kötelezettségek a végberendezéstől 
végberendezésig megvalósuló 
összekapcsolhatóság biztosítása 
érdekében, beleértve a tartalomhoz, 
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz 
való, a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében 
meghatározott célkitűzésekkel és elvekkel 
összhangban levő korlátlan hozzáférést, a 
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz 
való hozzáférés korlátozásával és a 
forgalomkezeléssel kapcsolatos 
nyilvánosságra hozatalt, valamint –
amennyiben szükséges és arányos – a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak az ilyen 
nyilvánosságra hozatal hitelességének 
igazolásához szükséges információkhoz 
való hozzáférését."

Or. en

Indokolás

A létező feltételrendszer nem tartalmazza kimondottan a végfelhasználó hozzáférési jogai 
védelmének biztosítása érdekében kirótt átláthatósági kötelezettségeket. Különösen fontos, 
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hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak elég információ álljon a rendelkezésére annak 
felmérésére, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat biztosító szolgáltatók eleget tesznek-e a 
végfelhasználók számára a tetszés szerinti tartalomhoz, szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz 
való hozzáférés biztosítására irányuló kötelezettségeiknek. Az általános felhatalmazási 
feltételek olyan mechanizmussal szolgálnak, amely biztosítja a nem jelentős piaci erővel 
rendelkező hírközlő hálózatokat biztosító szolgáltatók közötti átláthatóságot.

Módosítás 822
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 bekezdés – a pont
2002/20/EK irányelv
I melléklet – B rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Azon szolgáltatás nyújtására vagy 
technológiatípus használatának 
biztosítására irányuló kötelezettség, 
amelyre vonatkozóan a 
frekvenciahasználati jogot megadták, 
beleértve szükség szerint a lefedettséggel 
kapcsolatos követelményeket is.

1. Azon szolgáltatás nyújtására vagy 
technológiatípus használatának 
biztosítására irányuló kötelezettség, 
amelyre vonatkozóan a 
frekvenciahasználati jogot megadták, 
beleértve szükség szerint egy frekvencia 
meghatározott audiovizuális tartalom vagy 
szolgáltatás közvetítésére történő 
kizárólagos felhasználását, valamint a 
lefedettséggel kapcsolatos 
követelményeket is.

Or. fr

Indokolás

Továbbra is lehetőséget kell adni egy frekvencia kizárólagos használatára közvetítési 
szolgáltatás céljából. A hatékony frekvenciahasználat a használati jogokhoz kapcsolódó 
feltétel lehet.

Módosítás 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 bekezdés – a pont
2002/20/EK irányelv
I melléklet – B rész – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Azon szolgáltatás nyújtására vagy 
technológiatípus használatának 
biztosítására irányuló kötelezettség, 
amelyre vonatkozóan a 
frekvenciahasználati jogot megadták, 
beleértve szükség szerint a lefedettséggel 
kapcsolatos követelményeket is.

1. Azon szolgáltatás nyújtására vagy 
technológiatípus használatának 
biztosítására irányuló kötelezettség, 
amelyre vonatkozóan a 
frekvenciahasználati jogot megadták, 
beleértve szükség szerint a lefedettséggel
és a minőséggel kapcsolatos 
követelményeket is.

Or. es

Módosítás 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 bekezdés – c pont
2002/20/EK irányelv
I melléklet – B rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A 4. pontban az „a nemzeti 
frekvenciaterv változásaira is 
figyelemmel” szövegrészt el kell hagyni:

törölve

Or. es

Módosítás 825
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 bekezdés – d pont
2002/20/EK irányelv
I melléklet – B rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Olyan önkéntes kötelezettségvállalások, 
amelyeket a használati jogot megszerző 
vállalkozás a versenyeztetési vagy 

7. Olyan önkéntes kötelezettségvállalások, 
amelyeket a használati jogot megszerző 
vállalkozás a versenyeztetési vagy 
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összehasonlító kiválasztási eljárás során 
tett.

összehasonlító kiválasztási eljárás során 
tett. Ha egy ilyen kötelezettségvállalás de 
facto megfelel a 2002/19/EK irányelv 9–
13a. cikkeiben felsorolt 
kötelezettségeknek, a kötelezettségvállalást 
legkésőbb 2010. január 1-jével 
érvénytelennek kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Szabályozási kötelezettségeket csak jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokra lehet 
kiróni, igazolva az előzetes szabályozást. A 2002-es keretszabályozást megelőzően a 
használati jogok megszerzésének esetenként feltételéül szabták az új szereplők „önkéntes 
kötelezettségvállalását”, amely megfelelt az ilyen szabályozási kötelezettségeknek 
(megkülönböztetésmentességet megkövetelő kötelezettségek, stb.) A piaci erőtől független, 
állandósult szabályozás elkerülésére az ilyen „önkéntes kötelezettségvállalásokat” az 
átültetési időszak után érvénytelennek kell tekinteni.

Módosítás 826
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4a pont (új)
2002/20/EK irányelv
I melléklet – C rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) A C. részben a 1. pont helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. Annak a szolgáltatásnak a 
megjelölése, amely tekintetében a számot 
használják, ideértve az adott szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó előírásokat, 
valamint a kétségek elkerülése végett a 
konkrét számtartományokra 
alkalmazandó díjszabási elveket és 
maximális árakat a fogyasztóvédelemnek 
a 2002/21/EK irányelv (a keretirányelv) 8. 
cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti 
biztosítása céljából.”

Or. en
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Indokolás

Bizonyos számtartományok bizonyos szolgáltatástípusokhoz köthetők (ingyenes szám, nemzeti 
díjszabás, helyi díjszabás). A nemzeti szabályozó hatóságoknak fontos biztosítaniuk azt, hogy 
az üzemeltetők által e szolgáltatásokra kiszabott díjtételek a fogyasztók által várt tartományon 
belül maradnak. A fogyasztók például jogosan számítanak arra, hogy egy (nem földrajzi) 
nemzeti díjszabású számért a szokásos nemzeti díjtételt számítsák fel.

Módosítás 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet
2002/20/EK irányelv
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) a következő II. melléklettel 
egészül ki:

törölve

Or. es

Indokolás

A 6a. cikk d) pontja törlésének megfelelően, az említettek szerint.

Módosítás 828
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet
2002/20/EK irányelv
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) a következő II. melléklettel 
egészül ki:

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez megfelel az engedélyezési irányelv javasolt 6a. és 6b. cikkeihez fűzött módosításnak.

Módosítás 829
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet
2002/20/EK irányelv
II. melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja;

d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja a tagállamok 
által meghatározott rendszerek sérelme 
nélkül, ahol a díjfizetési kötelezettséget a 
konkrét közérdekű célkitűzések 
megvalósításának kötelezettsége váltja fel;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 830
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II melléklet
2002/20/EK irányelv
II. melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja;

d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja a tagállamok 
által biztosított mechanizmusok sérelme 
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nélkül, azzal a céllal, hogy a felhasználói 
jogokhoz fűződő kötelezettséget a konkrét 
közérdekű célkitűzések megvalósításának 
kötelezettsége váltsa fel;

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy mechanizmusokat őrizzenek meg 
vagy vezessenek be azzal a céllal, hogy a felhasználói jogokhoz fűződő kötelezettséget a 
konkrét közérdekű célkitűzések megvalósításának kötelezettsége váltsa fel. Az ilyen 
mechanizmusok, melyek a médiapluralizmus céljait szolgálják, megfelelnek a földi 
műsorszórás frekvenciakiosztása során használt szokásos gyakorlatnak.


	727532hu.doc

