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Módosítás 29
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Ez az irányelv azon tagállami 
rendelkezések harmonizálásáról 
rendelkezik, amelyekre azért van szükség, 
hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési 
ágazatban a személyes adatok kezelése 
vonatkozásában az alapvető jogok és 
szabadságok védelmének egyenértékű 
szintjét, és különösen a magánélethez való 
jogot, a titkossághoz való jogot, valamint 
az információs technológiai rendszerek 
biztonságát, valamint hogy biztosítsák az 
ilyen adatoknak, az elektronikus hírközlő 
berendezéseknek és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásoknak a Közösségen 
belüli szabad mozgását.

Or. en

Módosítás 30
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az adatfeldolgozás biztonságával 
kapcsolatos végrehajtási intézkedéseknek 
a 14a. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenõrzéssel történõ bizottsági 
szabályozási eljárás alapján végzett 
meghatározásába a Bizottság az összes 
releváns európai hatóságot és szervezetet 
(ENISA, EDPS és a 29. cikk alapján 
létrehozott munkacsoport), valamint az
összes érintettet bevonja annak érdekében, 
hogy tájékozódhasson az irányelv 
végrehajtásának jobbá tételére alkalmas, 
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 a mûszaki és gazdasági szempontból 
legjobb rendelkezésre álló megoldásokkal 
kapcsolatban. 

Or. en

Módosítás 31
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„forgalmi adatok” kifejezés nem csak 
azokat az adatokat jelenti, amelyeket egy 
hírközlési hálózatban átvitel vagy 
számlázás céljából feldolgoznak, hanem 
olyan, a 95/46/EK irányelv 2. cikkének 
hatálya alá tartozó személyes adatokat is, 
amelyeket felhasználva vagy más, 
jogszerűen hozzáférhető adatokkal 
társítva az adatkezelést végző szervezet 
közvetlenül azonosítani tudja azt a 
személyt, akihez az adat tartozik.

Or. en

Módosítás 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„forgalmi adatok” kifejezés nem csak 
azokat az adatokat jelenti, amelyeket egy 
hírközlési hálózatban átvitel vagy 
számlázás céljából feldolgoznak, hanem 
olyan személyes adatokat is, amelyeket 
felhasználva vagy más adatokkal társítva 
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az adatkezelő közvetlenül vagy közvetve 
azonosítani tudja azt a személyt, akihez az 
adat tartozik.

Or. en

Indokolás

A „forgalmi adat” definíciójának összhangban kell állnia a 95/46/EK irányelvvel, amelynek 
értelmében a személyes adat olyan adatot jelent, amely alapján egy személyt közvetlenül vagy 
közvetve azonosítani lehet. 

Módosítás 33
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A biztonság egyéni előfizetők 
személyes adatainak elveszítését vagy 
veszélyeztetését eredményező megsértése –
ha nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat, a
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve. Az ilyen biztonsági 
eseményekben érintett elõfizetõket ezért 
haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni 
kell, hogy megtehessék a szükséges 
óvintézkedéseket. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a szolgáltató által a 
biztonsági probléma orvoslása érdekében 
megtett intézkedésekről való tájékoztatást, 
valamint az érintett felhasználóknak szóló 
ajánlásokat.

(29) A biztonság egyéni előfizetők 
személyes adatainak elveszítését vagy 
veszélyeztetését eredményező súlyos
megsértése – ha nem foglalkoznak vele 
megfelelően és időben – jelentős gazdasági 
veszteséget és társadalmi kárt okozhat, a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve. Ezért a nemzeti szabályozó 
hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell a 
szolgáltató által a biztonsági probléma 
orvoslása érdekében megtett 
intézkedésekről való tájékoztatást, 
valamint az érintett felhasználóknak szóló 
ajánlásokat. 

Az illetékes hatóság mérlegeli és 
meghatározza a biztonság megsértésének 
súlyosságát. Ha az illetékes hatóság az 
esetet súlyosnak találja, felkéri a 
nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatót és az információs 
társadalommal kapcsolatos szolgáltatót, 
hogy indokolatlan késedelem nélkül 
megfelelően tájékoztassa a biztonság 
megsértése által érintett személyeket.
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Or. en

Módosítás 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A biztonság egyéni előfizetők 
személyes adatainak elveszítését vagy 
veszélyeztetését eredményező megsértése –
ha nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat, a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve. Az ilyen biztonsági 
eseményekben érintett előfizetőket ezért 
haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni 
kell, hogy megtehessék a szükséges 
óvintézkedéseket. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell a szolgáltató által a 
biztonsági probléma orvoslása érdekében 
megtett intézkedésekről való tájékoztatást, 
valamint az érintett felhasználóknak szóló 
ajánlásokat.

(29) A biztonság egyéni előfizetők 
személyes adatainak elveszítését vagy 
veszélyeztetését eredményező megsértése –
ha nem foglalkoznak vele megfelelően és 
időben – jelentős gazdasági veszteséget és 
társadalmi kárt okozhat, a 
személyazonossággal való visszaélést is 
beleértve. Az ilyen biztonsági 
eseményekben érintett előfizetőket és a 
nemzeti szabályozó hatóságot ezért 
haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni 
kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a 
szolgáltató által a biztonsági probléma 
orvoslása érdekében megtett 
intézkedésekről való tájékoztatást, 
valamint az érintett felhasználóknak szóló 
ajánlásokat. A nemzeti szabályozó hatóság 
megvizsgálja és meghatározza a probléma 
súlyosságát, és szükség esetén a biztonság 
megsértése által közvetlenül érintett 
előfizetők haladéktalan értesítésére kéri a 
szolgáltatót.

Or. en

Módosítás 35
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A jelen irányelv 15. cikkének (1) 
bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a 
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személyes adatoknak a 2004/48 irányelv 8 
cikkével összefüggésben történő kiadása 
(amennyiben arra indokolt esetben, tehát 
olyan megfelelően alátámasztott és 
arányos kérés alapján kerül sor, amely 
összhangban van a tagállamok által 
megállapított, a biztosítékok tiszteletben 
tartását garantáló eljárásokkal) nem sérti 
sem ezt, sem pedig az 1995/46 irányelvet.

Or. en

Indokolás

Az adatoknak a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48 irányelv 8. cikke 
értelmében történő kiadása a jelen irányelv (2002/58) és/vagy az 1995/46 irányelv értelmében 
védelemben részesülő adatokra is kiterjedhet. A jelen irányelv 15. cikkének (1) bekezdéséből, 
valamint az 1995/46 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének g) pontjából egyértelműen kitűnik, 
hogy ezeket az adatokat akkor lehet kiadni, ha azokra harmadik felek szabadságjogainak 
védelméhez van szükség. A közelmúltbéli jogesetek fényében relevánsnak tűnik EU-szinten 
tisztázni a 2004/48 irányelv 8. cikkének adatkiadásra vonatkozó specifikus rendelkezései és a 
jelen irányelv rendelkezései közötti kapcsolatot, ezzel növelve a jogbiztonságot az összes 
érintett fél számára.

Módosítás 36
Patrick Gaubert

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A 2002/58/EK irányelvet átültető 
intézkedések végrehajtásakor a 
tagállamok hatóságaira és 
igazságszolgáltatására hárul nem csak a 
nemzeti jog irányelvnek megfelelő 
értelmezése, hanem annak felügyelete is, 
hogy ne támaszkodjanak olyan 
jogértelmezésre, amely az alapvető 
jogokkal, vagy a közösségi jog olyan egyéb 
általános elveivel ütközne, mint az 
arányosság elve.

Or. fr
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Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi az EB 2008. január 29-i „Promusicae kontra Telefónica” 
ügyben hozott ítéletének figyelembe vételét, amely megerősíti, hogy a tagállamoknak kell 
felügyelniük, hogy az irányelvet úgy értelmezzék, hogy az ne ütközzön az alapvető jogokkal 
vagy más általános elvekkel. Ez a többiek jogai és szabadságai védelmének biztosítéka.

Módosítás 37
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A jelen irányelvet átültető 
intézkedések végrehajtásakor a 
tagállamok hatóságaira és 
igazságszolgáltatására hárul nem csak a 
nemzeti jog irányelvnek megfelelő 
értelmezése, hanem annak felügyelete is, 
hogy ne támaszkodjanak olyan 
jogértelmezésre, amely az alapvető 
jogokkal, vagy a közösségi jog olyan egyéb 
általános elveivel ütközne, mint az 
arányosság elve.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás átveszi az Európai Közösségek Bírósága által a Promusicae kontra Telefonica 
ügyben hozott ítéletének (EB, 2008. január 29.) megfogalmazását. Ítéletében a Bíróság 
megerősíti azt, hogy ezen irányelv végrehajtásakor a tagállamoknak kell ügyelniük arra, hogy 
olyan értelmezést kövessenek, amely nem áll ellentmondásban az alapvető jogokkal és a 
közösségi jog más általános elveivel.
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Módosítás 38
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Ezen irányelv átültetésére irányuló 
intézkedések végrehajtásakor a 
tagállamok hatóságai a jogszabályok 
nemzeti értelmezését ne csak az 
irányelvnek megfelelő módon tegyék, 
hanem bizonyosodjanak meg arról, hogy 
nem támaszkodnak-e az irányelv olyan 
értelmezésére, amely ellentmondásban áll 
az alapvető jogokkal vagy a közösségi jog 
más általános elveivel, például az 
arányosság elvével.

Or. en

Módosítás 39
Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Ezen irányelv átültetésére irányuló 
intézkedések végrehajtásakor a 
tagállamok hatóságai és bíróságai a 
nemzeti jogszabályaikat ne csak az 
irányelvnek megfelelő módon értelmezzék, 
hanem bizonyosodjanak meg arról is, 
hogy nem támaszkodnak-e az irányelv 
olyan értelmezésére, amely 
ellentmondásban áll az alapvető jogokkal 
vagy a közösségi jog más általános 
elveivel, például az arányosság elvével.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás tartalmazza az Európai Bíróság Promusicae–Telefónica-ügyben hozott ítélete 
szövegének egy részét (2008. január 29.) A Bíróságnak ez az ítélete megerősíti azt, hogy ezen 
irányelv végrehajtásakor a tagállamoknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy olyan 
értelmezést követnek-e, amely nem áll ellentmondásban az alapvető jogokkal és a közösségi 
jog más általános elveivel.

Módosítás 40
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Hatóság többek között azzal 
járulhat hozzá a Közösségben a személyes 
adatok és a magánélet fokozottabb 
védelméhez, hogy rendelkezésre bocsátja 
szakértelmét és tanácsot ad, előmozdítja a 
kockázatkezeléssel fűződő legjobb 
gyakorlatok cseréjét, valamint megállapítja 
a kockázatértékelés közös módszereit. 
Hozzá kellene járulnia különösen a 
megfelelő műszaki és szervezeti jellegű 
biztonsági intézkedések harmonizálásához.

(33) Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség az 
elektronikus hírközlés nemzeti szabályozó 
hatóságaival együtt többek között azzal 
járulhat hozzá a Közösségben a személyes 
adatok és a magánélet fokozottabb 
védelméhez, hogy rendelkezésre bocsátja 
szakértelmét és tanácsot ad, 
hálózatbiztonsági szabványokat fogad el 
az elektronikus kommunikációra és 
adatokra vonatkozóan, előmozdítja a 
kockázatkezeléssel fűződő legjobb 
gyakorlatok cseréjét, valamint megállapítja 
a kockázatértékelés közös módszereit. 
Hozzá kellene járulnia különösen a 
megfelelő műszaki és szervezeti jellegű 
biztonsági intézkedések harmonizálásához.

Or. ro

Indokolás

Meg kell erősíteni az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség és az elektronikus 
kommunikációért felelős nemzeti szabályozó hatóságok szerepét. 
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Módosítás 41
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Hatóság többek között azzal 
járulhat hozzá a Közösségben a személyes 
adatok és a magánélet fokozottabb 
védelméhez, hogy rendelkezésre bocsátja 
szakértelmét és tanácsot ad, előmozdítja a 
kockázatkezeléssel fűződő legjobb 
gyakorlatok cseréjét, valamint megállapítja 
a kockázatértékelés közös módszereit. 
Hozzá kellene járulnia különösen a 
megfelelő műszaki és szervezeti jellegű 
biztonsági intézkedések 
harmonizálásához.

(33) A Hatóság többek között azzal 
járulhat hozzá a Közösségben a személyes 
adatok és a magánélet fokozottabb 
védelméhez, hogy rendelkezésre bocsátja 
szakértelmét és tanácsot ad, előmozdítja a 
kockázatkezeléssel fűződő legjobb 
gyakorlatok cseréjét, valamint megállapítja 
a kockázatértékelés közös módszereit.

Or. en

Módosítás 42
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az olyan szoftverek, amelyek titokban 
rögzítik a felhasználó tevékenységét 
és/vagy a felhasználó végberendezésének 
működtetését egy harmadik fél javára 
eltérítik (ún. „kémszoftverek”) súlyos 
fenyegetést jelentenek a felhasználók 
magánéletére nézve. Biztosítani kell 
minden felhasználó magánszférájának 
magas szintű és egyenlő védelmét, 
függetlenül attól, hogy a nem kívánt 
kémprogramokat elektronikus hírközlő 
hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, 
vagy azokat egyéb külső adattároló 
eszközökön – mint például CD-ken, CD-
ROM-okon, USB-kulcsokon – terjesztett 

(34) Az olyan szoftverek, amelyek titokban 
rögzítik a felhasználó tevékenységét 
és/vagy a felhasználó végberendezésének 
működtetését egy harmadik fél javára 
eltérítik (ún. „kémszoftverek”) súlyos 
fenyegetést jelentenek a felhasználók 
magánéletére nézve. Biztosítani kell 
minden felhasználó magánszférájának 
magas szintű és egyenlő védelmét, 
függetlenül attól, hogy a nem kívánt 
kémprogramokat elektronikus hírközlő 
hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, 
vagy azokat egyéb külső adattároló 
eszközökön – mint például CD-ken, CD-
ROM-okon, USB-kulcsokon – terjesztett 
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szoftvereken rejtve telepítik-e. szoftvereken rejtve telepítik-e.
A tagállamok ösztönzik a 
végfelhasználókat azon lépések 
megtételére, amelyek végberendezéseik 
vírusok és kémprogramok elleni 
védelméhez szükségesek.

Or. en

Indokolás

A végberendezés a „leggyengébb láncszem” a hálózatban, ezért erős védelemre szorul. A 
végfelhasználóknak tisztában kell lenniük azokkal a kockázatokkal, amelyeket internetezés 
közben a szoftverek letöltése és használata, illetve az adattároló eszközök használata jelent.

Módosítás 43
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatóknak jelentős befektetéseket kell 
tenniük a nem kívánt kereskedelmi 
tájékoztatás („kéretlen elektronikus 
levelek”) elleni küzdelem érdekében. Ők a 
végfelhasználóknál könnyebben juthatnak 
a kéretlen elektronikus levelek küldőinek 
felderítéséhez és azonosításához szükséges 
ismeretekhez és forrásokhoz is. Az e-mail-
és egyéb szolgáltatások szolgáltatóinak 
ezért lehetőséget kell adni arra, hogy jogi 
eljárást kezdeményezzenek a kéretlen 
elektronikus levelek küldőivel szemben és 
így védjék fogyasztóik érdekeit, valamint 
saját jogos üzleti érdekeiket.

(35) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatóknak jelentős befektetéseket kell 
tenniük a nem kívánt kereskedelmi 
tájékoztatás („kéretlen elektronikus 
levelek”) elleni küzdelem érdekében. Ők a 
végfelhasználóknál könnyebben juthatnak 
a kéretlen elektronikus levelek küldőinek 
felderítéséhez és azonosításához szükséges 
ismeretekhez és forrásokhoz is. Az e-mail-
és egyéb szolgáltatások szolgáltatóinak 
ezért lehetőséget kell adni arra, hogy az 
ilyen szabálysértések miatt jogi eljárást 
kezdeményezzenek a kéretlen elektronikus 
levelek küldőivel szemben és így védjék 
fogyasztóik érdekeit, valamint saját jogos 
üzleti érdekeiket.

Or. en
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Módosítás 44
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Ahol a forgalmi adatoktól eltérő 
helymeghatározással kapcsolatos adatokat 
dolgozhatnak fel, ezeket az adatokat 
csakis névtelenül vagy a felhasználók 
vagy előfizetők előzetes hozzájárulásával 
szabad feldolgozni. A felhasználók és az 
előfizetők világos és érthető információkat 
kapnak a forgalmi adatok feldolgozására 
vonatkozó hozzájárulásuk bármikor 
történő visszavonásának lehetőségéről. 

Or. en

Módosítás 45
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Ahol a forgalmi adatoktól eltérő 
helymeghatározással kapcsolatos adatokat 
dolgozhatnak fel, ezeket az adatokat 
csakis névtelenül vagy a felhasználók 
vagy előfizetők előzetes hozzájárulásával 
lehet feldolgozni. A felhasználók és az 
előfizetők világos és átfogó tájékoztatást 
kapnak a forgalmi adatok feldolgozására 
vonatkozó hozzájárulásuk bármikor 
történő visszavonásának lehetőségéről.

Or. en
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Módosítás 46
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk -1 pont (új)
2002/58/EK irányelv
1 cikk - 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 1. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
1. Ez az irányelv azon tagállami 
rendelkezések harmonizálásáról
rendelkezik, amelyekre azért van 
szükség, hogy biztosítsák az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezelése vonatkozásában az alapvető 
jogok és szabadságok védelmének 
egyenértékű szintjét, és különösen a 
magánélethez való jogot, a titkossághoz 
való jogot, valamint az információs 
technológiai rendszerek biztonságát, 
valamint hogy biztosítsák az ilyen 
adatoknak, az elektronikus hírközlési 
berendezéseknek és az elektronikus 
hírközlő szolgáltatásoknak a Közösségen 
belüli szabad mozgását.

Or. en

Módosítás 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk -1 b pont (új)
2002/58/EK irányelv
2 cikk - (b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A 2. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
(b) „forgalmi adat”: egy közlésnek az 
elektronikus hírközlő hálózaton 
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keresztül történő továbbítása vagy 
ennek számlázása céljából kezelt 
bármilyen adat. Az ezen cikk alapján 
forgalmi adatoknak minősülő adatok a 
95/46/EK irányelv értelmében vett 
személyes adatoknak is minősülnek, 
amennyiben önmagukban vagy más 
adatokkal együtt az adatkezelő által 
közvetlenül vagy közvetve azonosítható 
egyénre vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A 95/46/EK irányelv értelmében az IP-cím is személyes adat, mert az alapján lehetőség van az 
egyének közvetlen azonosítása.

Módosítás 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk -1 b pont (új)
2002/58/EK irányelv
2 cikk (b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A 2. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
(b) „forgalmi adat”: egy közlésnek az 
elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül történő továbbítása vagy 
ennek számlázása céljából kezelt 
bármilyen adat. Az e cikk értelmében vett 
forgalmi adatok csak akkor minősülnek a 
95/46/EK irányelv 2. cikke értelmében vett 
személyes adatoknak is, ha azok az 
adatfeldolgozó által ésszerű eszközök 
felhasználása mellett közvetlenül 
azonosítható egyénre vonatkoznak.

Or. en
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Indokolás

Tisztázni kell, hogy a forgalmi adatok milyen esetben minősülnek személyes adatnak.

Módosítás 49
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk - -1 b pont (új)
2002/58/EK irányelv
2 cikk (b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A 2. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
(b) „forgalmi adat”: egy közlésnek az 
elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül történő továbbítása vagy 
ennek számlázása céljából kezelt 
bármilyen adat. Az e cikk értelmében vett 
forgalmi adatok a 95/46/EK irányelv 2. 
cikke értelmében vett személyes 
adatoknak is minősülnek, ha azok 
önmagukban vagy más jogszerűen 
rendelkezésre álló adatokkal együtt az 
adatfeldolgozó által közvetlenül 
azonosítható egyénre vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 50
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 c pont (új)
2002/58/EK irányelv
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) A 2. cikk d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
d) „közlés”: valamely nyilvánosan 
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elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatás révén megvalósított 
adatcsere vagy -továbbítás véges számú 
felek között. Ez nem foglalja magában 
az elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül műsorterjesztési szolgáltatás 
részeként vagy egyéb módon a 
nyilvánosságnak továbbított adatokat, 
kivéve, ha az adat az azt átvevő, 
azonosítható előfizetőhöz vagy 
felhasználóhoz kapcsolható.

Or. fr

Indokolás

A nyilvánosság részére történő adatszolgáltatások, például az új on-line szolgáltatások 
(streaming, webcasting, simulcasting és az interaktív szolgáltatások) adatai nem tekinthetők 
bizalmas adatoknak, mivel ezek továbbítása a nyilvánosság számára történik. Ezeket az 
adatokat ezért ki kell zárni a közlés fogalmából.

Módosítás 51
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk -1 c pont (új)
2002/58/EK irányelv
2 cikk (d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) A 2. cikk d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
(d) „közlés”: valamely nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatás révén megvalósított 
adatcsere vagy -továbbítás véges számú 
felek között. Ez nem foglalja magában 
az elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül bármilyen közlés részeként a 
nyilvánosságnak továbbított adatokat, 
kivéve, ha a kért és törvényesen 
továbbított adat az azt átvevő, 
azonosítható előfizetőhöz vagy 
felhasználóhoz kapcsolható. 
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Or. en

Indokolás

A 2002-es adatvédelmi irányelv kizárta a műsorterjesztést az „elektronikus hírközlés” 
fogalmának köréből. Ezen módosítás célja a „hírközlés” fogalmának frissítése és leírása ezen 
irányelv összefüggésében, azaz figyelembe venni az új szolgáltatások (például az internetes 
közvetítés és más hasonló típusú szolgáltatások) sajátosságait az internet világában. A 
módosítás összhangban van a 2007/65/EK irányelvvel.

Módosítás 52
Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk -1 c pont (új)
2002/58/EK irányelv
2 cikk (d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) A 2. cikk d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
(d) „közlés”: valamely nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatás révén megvalósított 
adatcsere vagy -továbbítás véges számú 
felek között. Ez nem foglalja magában 
az elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül, többek között műsorközvetítés 
révén bármilyen közlés részeként a 
nyilvánosságnak továbbított adatokat, 
kivéve, ha a kért és törvényesen 
továbbított adat az azt átvevő, 
azonosítható előfizetőhöz vagy 
felhasználóhoz kapcsolható;

Or. en
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Módosítás 53
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 3 pont - a a pont (új)
2002/58/EK irányelv
4 cikk - 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 95/46/EK és a 2006/24/EK 
irányelvek rendelkezéseinek sérelme 
nélkül, az intézkedések a következőket 
foglalják magukban:

– megfelelő technikai és szervezeti 
intézkedések annak biztosítása érdekében, 
hogy a személyes adatokhoz csak az arra 
jogosult személyek férjenek hozzá, 
valamint a tárolt vagy továbbított 
személyes adatok védelme érdekében a 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, 
véletlen elvesztés vagy módosítás, 
jogosulatlan vagy jogellenes tárolás, 
feldolgozás, hozzáférés vagy 
nyilvánosságra hozatal ellen;

– megfelelő technikai és szervezeti 
intézkedések a hálózat és a szolgáltatások 
védelme érdekében a véletlen, jogellenes 
vagy jogosulatlan használat, a működés 
vagy rendelkezésre állás megzavarása 
vagy akadályozása ellen,

– a személyes adatok feldolgozásának 
biztonságára vonatkozó politika,

– az elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtója által fenntartott rendszerek 
ésszerûen elõre látható sebezhetõ 
pontjainak azonosítására és elemzésére 
szolgáló folyamat, amely magában 
foglalja a biztonság megsértésének 
rendszeres ellenõrzését,
– a harmadik francia bekezdésben leírt 
folyamat során feltárt sebezhető pontok 
elleni megelőző, javító és enyhítő 
intézkedések meghozatalának folyamata, 
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valamint az esetlegesen a biztonság 
megsértéséhez vezető biztonságot érintő 
események elleni megelőző, javító és 
enyhítő intézkedések meghozatalának 
folyamata;

Or. en

Módosítás 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 3 pont - b pont
2002/58/EK irányelv
4 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztonság olyan megsértése esetén, 
amely a Közösségben nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben továbbított, tárolt vagy 
más módon feldolgozott személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elveszítését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak a biztonság megsértéséről 
haladéktalanul értesítenie kell az érintett
előfizetőt és a nemzeti szabályozó 
hatóságot. Az előfizetőhöz intézett 
értesítésnek tartalmaznia kell legalább a 
biztonság megsértésének jellegét és 
intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés 
esetleges negatív hatásainak mérséklésére. 
A nemzeti szabályozó hatósághoz intézett 
értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság 
megsértésének következményeit és az 
annak orvoslására a szolgáltató által 
megtett intézkedéseket.

3. A biztonság olyan megsértése esetén, 
amely a Közösségben nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben továbbított, tárolt vagy 
más módon feldolgozott személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elveszítését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak vagy bármely, a 
felhasználóknak internetes szolgáltatást 
nyújtó cégnek, azaz adatkezelőnek vagy az 
információs társadalommal kapcsolatos 
szolgáltatónak a biztonság megsértéséről 
haladéktalanul értesítenie kell az érintett
felhasználót és a nemzeti szabályozó 
hatóságot. A nemzeti szabályozó 
hatósághoz intézett értesítésnek 
tartalmaznia kell legalább a biztonság 
megsértésének jellegét és intézkedéseket 
kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív 
hatásainak mérséklésére. A nemzeti 
szabályozó hatósághoz intézett értesítés 
ezen túlmenően leírja a biztonság 
megsértésének következményeit és az 
annak orvoslására a szolgáltató által 
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megtett intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Valamely elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználója nem szükségszerűen az adott 
konkrét szolgáltatás előfizetője például amíg kapcsolatban áll adott előfizetővel. E cikk 
rendelkezéseinek korábbi előfizetőkre is vonatkozniuk kell. Ennek következtében a 
„felhasználó” megfogalmazás a megfelelőbb.

Módosítás 55
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 3 pont - b pont
2002/58/EK irányelv
4 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztonság olyan megsértése esetén, 
amely a Közösségben nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben továbbított, tárolt vagy 
más módon feldolgozott személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elveszítését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak a biztonság megsértéséről 
haladéktalanul értesítenie kell az érintett 
előfizetőt és a nemzeti szabályozó 
hatóságot. Az előfizetőhöz intézett 
értesítésnek tartalmaznia kell legalább a 
biztonság megsértésének jellegét és 
intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés 
esetleges negatív hatásainak mérséklésére. 
A nemzeti szabályozó hatósághoz intézett 
értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság 
megsértésének következményeit és az 
annak orvoslására a szolgáltató által 
megtett intézkedéseket.

3. A biztonság olyan megsértése esetén, 
amely a Közösségben nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben továbbított, tárolt vagy 
más módon feldolgozott személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elveszítését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, 
amely feltehetően kárt okoz a 
felhasználóknak, a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak vagy bármely, az interneten 
működő és a fogyasztóknak szolgáltatást 
nyújtó cégnek, amely az adatkezelő és az 
információs társadalommal kapcsolatos 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, a 
biztonság megsértéséről haladéktalanul 
értesítenie kell a nemzeti szabályozó 
hatóságot vagy az adott tagállam egyéni 
szabályozása szerinti illetékes hatóságot. 
Az illetékes hatósághoz intézett 
értesítésnek tartalmaznia kell legalább a 
biztonság megsértésének jellegét és 
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intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés 
esetleges negatív hatásainak mérséklésére. 
Az illetékes hatósághoz intézett értesítés 
ezen túlmenően leírja a biztonság 
megsértésének következményeit és az 
annak orvoslására a szolgáltató által 
megtett intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 56
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 3 pont - b pont
2002/58/EK irányelv
4 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztonság olyan megsértése esetén, 
amely a Közösségben nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben továbbított, tárolt vagy 
más módon feldolgozott személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elveszítését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó
szolgáltatónak a biztonság megsértéséről 
haladéktalanul értesítenie kell az érintett 
előfizetőt és a nemzeti szabályozó 
hatóságot. Az előfizetőhöz intézett 
értesítésnek tartalmaznia kell legalább a 
biztonság megsértésének jellegét és 
intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés 
esetleges negatív hatásainak mérséklésére. 
A nemzeti szabályozó hatósághoz intézett 
értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság 
megsértésének következményeit és az 
annak orvoslására a szolgáltató által 
megtett intézkedéseket.

3. A biztonság olyan megsértése esetén, 
amely a Közösségben nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatások és az információs 
társadalommal kapcsolatos szolgáltatások
nyújtásával összefüggésben továbbított, 
tárolt vagy más módon feldolgozott 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elveszítését, 
módosítását, jogosulatlan felfedését vagy 
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi, a szolgáltatónak a biztonság 
megsértéséről haladéktalanul értesítenie 
kell az összes érintett személyt és a nemzeti 
szabályozó hatóságot. Az előfizetőhöz 
intézett értesítésnek tartalmaznia kell 
legalább a biztonság megsértésének 
jellegét és intézkedéseket kell ajánlania a 
jogsértés esetleges negatív hatásainak 
mérséklésére. A nemzeti szabályozó 
hatósághoz intézett értesítés ezen 
túlmenően leírja a biztonság megsértésének 
következményeit és az annak orvoslására a 
szolgáltató által megtett intézkedéseket. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
vállalatonként és az ágazatot átfogó 
alapon rendszeres időközönként 
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statisztikai elemzéseket kell végezniük az 
adatok megsértésének az említett 
időszakok során történt típusairól és 
gyakoriságáról, valamint az adatsértések 
enyhítésének gyorsaságáról és 
hatékonyságáról. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ezenkívül felügyelniük kell, 
hogy a vállalatok megfelelő módon eleget 
tettek-e az e cikkben meghatározott 
értesítési kötelezettségeiknek, és az adatok 
megsértése esetén megfelelő büntetéseket 
kell kiszabniuk, beleértve adott esetben a 
közzétételt.

Or. en

Indokolás

Az értesítési kötelezettségeknek valamennyi olyan érintett személyre ki kell terjedniük, akiknek 
az adatai ténylegesen sérültek a biztonság megsértése miatt, és nem csak az „előfizetőkre”. A 
nemzeti szabályozó hatóságok szerepét még egyértelműbbé kell tenni a rendelkezésben foglalt 
intézkedések hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás 57
Syed Kamall 

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 3 pont - b pont
2002/58/EK irányelv
4 cikk - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztonság olyan megsértése esetén, 
amely a Közösségben nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben továbbított, tárolt vagy 
más módon feldolgozott személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elveszítését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak a biztonság megsértéséről 

3. A biztonság olyan megsértése esetén, 
amely a Közösségben nyilvánosan elérhető 
hírközlési szolgáltatások nyújtásával 
összefüggésben továbbított, tárolt vagy 
más módon feldolgozott személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elveszítését, módosítását, jogosulatlan 
felfedését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi, 
amely károkozással kapcsolatos ésszerű 
fenyegetést jelent a felhasználóknak, a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
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haladéktalanul értesítenie kell az érintett 
előfizetőt és a nemzeti szabályozó
hatóságot. Az előfizetőhöz intézett 
értesítésnek tartalmaznia kell legalább a 
biztonság megsértésének jellegét és 
intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés 
esetleges negatív hatásainak mérséklésére. 
A nemzeti szabályozó hatósághoz intézett 
értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság 
megsértésének következményeit és az 
annak orvoslására a szolgáltató által 
megtett intézkedéseket.

hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltatónak a biztonság megsértéséről 
haladéktalanul értesítenie kell az illetékes
hatóságot. A nemzeti szabályozó 
hatósághoz intézett értesítésnek 
tartalmaznia kell legalább a biztonság 
megsértésének jellegét és intézkedéseket 
kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív 
hatásainak mérséklésére. Az illetékes 
hatósághoz intézett értesítés ezen 
túlmenően leírja a biztonság megsértésének 
következményeit és az annak orvoslására a 
szolgáltató által megtett intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 58
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk - 3 pont - b pont
2002/58/EK irányelv
4 cikk - 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az illetékes hatóság mérlegeli és 
meghatározza a biztonság megsértésének 
súlyosságát. Amennyiben az eset 
súlyosnak minősül, az illetékes hatóság 
felkéri a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatót és az információs 
társadalommal kapcsolatos szolgáltatások 
nyújtóját, hogy indokolatlan késedelem 
nélkül megfelelően értesítse a biztonság 
megsértése által érintett személyeket. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell a (3) 
bekezdésben előírt információkat.

A biztonság súlyos megsértése esetén az 
értesítést abban az esetben lehet 
elhalasztani, ha az akadályozná az eset 
bűnügyi felderítésének menetét.

Or. en
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Módosítás 59
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b alpont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A biztonság megsértése nem minősül 
súlyosnak, és a nyilvánosan hozzáférhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások és 
az információs társadalommal 
kapcsolatos szolgáltatások biztosítói 
mentesülnek az érintettek értesítésének és 
tájékoztatásának kötelezettsége alól, 
amennyiben bizonyítani tudják, hogy a 
biztonság megsértése által érintett 
személyes adatokat nem fenyegeti valós 
veszély a megfelelő technológiai védelmi 
intézkedéseknek köszönhetően, amelyek 
magukba foglalják a megfelelő titkosítási 
technológiákat is, de nem korlátozódnak 
azokra.

A technológiai védelmi intézkedések a 
továbbított vagy tárolt személyes adatok 
véletlen vagy jogtalan elvesztése, 
megváltoztatása, jogosulatlan közzététele 
vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférés esetén vagy bármely harmadik 
fél számára olvashatatlanná teszik azokat, 
vagy a technológiai védelmi intézkedések 
véletlen vagy jogtalan elvesztése esetén a 
személyes adatokat hozzáférhetővé teszik 
a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 
kommunikációs szolgáltatások és az 
információs társadalommal kapcsolatos 
szolgáltatások biztosítói számára.

Or. en



PE406.051v03-00 26/55 AM\728240HU.doc

HU

Módosítás 60
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b alpont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A nyilvánosságot kiszolgáló 
hírközlési szolgáltatók és az egyedi, 
információs társadalommal kapcsolatos 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
műszaki jellegű intézkedéseket hoznak az 
általuk tárolt vagy feldolgozott személyes 
adatok kiszolgáltatottságának és az ilyen 
adatokhoz való hozzáférés, engedély 
nélküli terjesztés, módosítás, valamint 
véletlen vagy jogellenes elvesztése 
kockázatának csökkentésére. Az 
információs társadalommal kapcsolatos 
szolgáltatások, különösen az e-
kormányzati szolgáltatások esetében az 
ilyen műszaki jellegű intézkedéseknek 
magukban foglalhatják a megfelelő 
adattitkosítási technológiákat, de nem 
feltétlenül kell erre korlátozódniuk. 

Or. ro

Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a személyes 
adatok védelme biztosítására.

Módosítás 61
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b alpont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 3 d bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A nyilvánosságot kiszolgáló 
hírközlési szolgáltatók és az egyedi, 
információs társadalommal kapcsolatos 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
mentesülnek az előfizetők értesítésére 
vonatkozó kötelezettség alól, ha 
bizonyítható, hogy a biztonsági 
szempontból sérült továbbított, tárolt vagy 
feldolgozott személyes adatokat műszaki 
szempontból megfelelő 
elővigyázatossággal védték, hogy azok 
olvashatatlanná váljanak illetéktelen 
hozzáférés vagy véletlen, illetve jogellenes 
módosítás vagy adatvesztés esetén, 
ugyanakkor helyreállíthatóak legyenek, 
ha ismét hozzáférhetővé válnak. Az 
előfizetőket csak akkor értesítik, ha 
elvesztett, vagy csalás útján megszerzett 
adataik jelentős pénzügyi veszteséghez 
vagy társadalmi kárhoz vezethetnek.

Or. ro

Indokolás

Ilyen értesítést csak akkor kell küldeni, ha a biztonság megsértése jelentős veszteségekhez, az 
ilyen adatok engedély nélküli továbbadásához vagy engedély nélküli hozzáféréséhez, illetve az 
elveszett adatok csalárd módon történő felhasználásához vezethetnek, és ez súlyos 
hátrányokat okozna az érintett személyekre nézve.

Módosítás 62
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b alpont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett 
intézkedések következetes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság az

4. Az (1) és (2) bekezdésben és a (3)
bekezdés a)–c) pontjában említett 
intézkedések következetes végrehajtásának 
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Európai Elektronikus Hírközlési 
Piacfelügyeleti Hatósággal (a 
továbbiakban: Hatóság) és az európai 
adatvédelmi biztossal folytatott 
konzultációt követően
műszaki végrehajtási intézkedéseket
fogadhat el többek között az e cikkben
említett tájékoztatási és értesítési 
követelményekre alkalmazandó 
körülményekre, formátumra és eljárásokra 
vonatkozóan.

biztosítása érdekében a Bizottság az 
európai adatvédelmi biztossal, az érintett 
érdekelt felekkel és az ENISA-val
folytatott konzultációt követően műszaki 
végrehajtási intézkedéseket javasol többek 
között az (1a) bekezdésben leírt 
intézkedésekre és a (3a) és (3b) 
bekezdésben említett tájékoztatási és 
értesítési követelményekre alkalmazandó 
körülményekre, formátumra és eljárásokra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 63
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b alpont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett 
intézkedések következetes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság az
Európai Elektronikus Hírközlési 
Piacfelügyeleti Hatósággal (a 
továbbiakban: Hatóság) és az európai 
adatvédelmi biztossal folytatott 
konzultációt követően műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el 
többek között az e cikkben említett 
tájékoztatási és értesítési követelményekre 
alkalmazandó körülményekre, formátumra 
és eljárásokra vonatkozóan. 

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett 
intézkedések következetes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság az
elektronikus hírközlés nemzeti szabályozó 
hatóságaival és az európai adatvédelmi 
biztossal folytatott konzultációt követően 
biztonsági szabványokat dolgozhat ki a 
személyes adatok védelmére, továbbá 
műszaki végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el többek között az e cikkben 
említett tájékoztatási és értesítési 
követelményekre alkalmazandó 
körülményekre, formátumra és eljárásokra 
vonatkozóan. 

Or. ro

Indokolás

Az elektronikus hírközlés nemzeti szabályozó hatóságai szerepét nem csökkenteni, hanem 
erősíteni kell.
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Módosítás 64
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b alpont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett 
intézkedések következetes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság az
Európai Elektronikus Hírközlési 
Piacfelügyeleti Hatósággal (a 
továbbiakban: Hatóság) és az európai 
adatvédelmi biztossal folytatott 
konzultációt követően műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el 
többek között az e cikkben említett 
tájékoztatási és értesítési követelményekre 
alkalmazandó körülményekre, formátumra 
és eljárásokra vonatkozóan.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett 
intézkedések következetes végrehajtásának 
biztosítása érdekében a Bizottság az
ENISA-val, az európai adatvédelmi 
biztossal és a 29. cikk szerinti 
munkacsoporttal folytatott konzultációt 
követően műszaki végrehajtási 
intézkedéseket fogad el többek között az e 
cikkben említett tájékoztatási és értesítési 
követelményekre alkalmazandó 
körülményekre, formátumra és eljárásokra 
vonatkozóan. A Bizottság bevonja az 
összes érdekelt felet, különösen a 
rendelkezésre álló legjobb, az irányelv 
jobb végrehajtásának elősegítésére 
alkalmas megoldásokról való – úgy 
műszaki mint gazdasági szempontú –
tájékozódás érdekében. 

Or. en

Indokolás

A 29. cikk szerinti munkacsoporttal is konzultálni kell, mivel bármely intézkedés közvetlenül 
befolyásolja majd az érintettek számára nyújtandó információt. Az iparággal szintén 
konzultálni kell.

Módosítás 65
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b alpont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az elektronikus hírközlés nemzeti 
szabályozó hatóságai hathavonta jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak, amelyben 
összefoglalják az adatfeldolgozással és az 
elektronikus hírközlési hálózatokkal 
kapcsolatban kapot értesítéseket, valamint 
a helyzet javítására javasolt 
intézkedéseket. Ezen információk alapján 
a Bizottság minden évben jelentést nyújt 
be az Európai Parlamentnek, amelyhez 
csatolja az elektronikus hírközlési 
hálózatok és az információs 
társadalommal kapcsolatos szolgáltatások 
biztonságának javítását célzó 
intézkedésekre irányuló javaslatokat.

Or. ro

Indokolás

Tekintettel az elektronikus hírközlés terén mutatkozó gyors változásokra, kellő 
rendszerességgel gondoskodni kell az ilyen hírközlési hálózatok és információs 
társadalommal kapcsolatos szolgáltatások biztonságának javítását célzó intézkedésekről, 
hogy a szolgáltatók reaktív megközelítés helyett proaktívan cselekedhessenek.

Módosítás 66
Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – -3 pont (új)
2002/58/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-3) Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

1. A tagállamok nemzeti jogszabályok 
révén biztosítják a nyilvános hírközlő 
hálózatok és a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
segítségével történő közlések és az 
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azokra vonatkozó forgalmi adatok 
titkosságát Különösen megtiltják a 
közlések és az azokra vonatkozó 
forgalmi adatok felhasználókon kívüli 
személyek által történő, az érintett 
felhasználó hozzájárulása nélküli 
meghallgatását, lehallgatását, tárolását 
vagy más módon történő elfogását vagy 
megfigyelését, kivéve, ha az ilyen 
személy a 15. cikk (1) bekezdésével és a 
95/46/EK irányelv 13. cikke (1) 
bekezdésével összhangban jogszerűen jár 
el. Ez a bekezdés nem akadályozza a 
közlés továbbításához szükséges műszaki 
tárolást, a bizalmas adatkezelés elvének 
sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés tisztázza, hogy a 15. cikk az 1995-ös adatvédelmi irányelv 13. cikkének 
fényében is olvasandó, és ezért magában foglalja az Európai Bíróság által hozott precedens 
értékű döntést (C-275/06).

Módosítás 67
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/58/EK irányelv
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
egy előfizető vagy felhasználó 
végberendezésében történő adattárolás, 
illetve az ott tárolt adatokhoz való 
hozzáférés csak azzal a feltétellel legyen
megengedett, ha az érintett előfizetőt vagy
felhasználót a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban egyértelműen és teljes körűen 
tájékoztatják – többek között – az 
adatkezelés céljairól, valamint ha az 

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
egy előfizető vagy felhasználó 
végberendezésében történő adattárolás, 
illetve az ott tárolt adatokhoz való 
hozzáférés közvetlenül, vagy közvetetten, 
vagy bármely adattárolón keresztül tilos
legyen, kivéve, ha az érintett előfizető vagy
felhasználó ehhez előzetesen hozzájárult 
és a 95/46/EK irányelvvel összhangban 
egyértelműen és teljes körűen tájékoztatják 
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érintett előfizetőnek vagy felhasználónak 
joga van visszautasítani az adatkezelő 
által végzett ilyen adatkezelést. Ez a 
rendelkezés nem akadályozza az olyan 
műszaki tárolást, illetve műszaki 
hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az 
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
történő közléstovábbítás vagy annak 
megkönnyítése, vagy amely az előfizető 
vagy felhasználó által kifejezetten kért, 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtásához feltétlenül 
szükséges.

– többek között – az adatkezelés céljairól. 
Ez a rendelkezés nem akadályozza az 
olyan műszaki tárolást, illetve műszaki 
hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az 
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
történő közléstovábbítás vagy annak 
megkönnyítése, vagy amely az előfizető 
vagy felhasználó által kifejezetten kért, 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtásához feltétlenül 
szükséges.

Or. en

Módosítás 68
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont 
2002/58/EK irányelv
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
egy előfizető vagy felhasználó 
végberendezésében történő adattárolás, 
illetve az ott tárolt adatokhoz való 
hozzáférés csak azzal a feltétellel legyen
megengedett, ha az érintett előfizetőt vagy
felhasználót a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban egyértelműen és teljes körűen 
tájékoztatják – többek között – az 
adatkezelés céljairól, valamint ha az 
érintett előfizetőnek vagy felhasználónak 
joga van visszautasítani az adatkezelő által 
végzett ilyen adatkezelést. Ez a 
rendelkezés nem akadályozza az olyan 
műszaki tárolást, illetve műszaki 
hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az 
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
történő közléstovábbítás vagy annak 
megkönnyítése, vagy amely az előfizető 
vagy felhasználó által kifejezetten kért,

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
egy előfizető vagy felhasználó 
végberendezésében történő adattárolás, 
illetve az ott tárolt adatokhoz való 
hozzáférés közvetlenül, vagy bármely 
adattárolón keresztül közvetve tilos
legyen, kivéve, ha az érintett előfizető vagy
felhasználó ehhez előzetesen hozzájárult –
mely esetben a böngésző megfelelő 
beállításai előzetes hozzájárulásnak 
számítanak – és a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban egyértelműen és teljes körűen 
tájékoztatják – többek között – az 
adatkezelés céljairól, valamint ha az 
érintett előfizetőnek vagy felhasználónak 
joga van visszautasítani az adatkezelő által 
végzett ilyen adatkezelést. Ez a 
rendelkezés nem akadályozza az olyan 
műszaki tárolást, illetve műszaki 
hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az 
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információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás nyújtásához feltétlenül 
szükséges.

elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
történő közléstovábbítás, vagy amely az 
előfizető vagy felhasználó által kifejezetten 
kért, az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás nyújtásához 
feltétlenül szükséges.

Or. en

Módosítás 69
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 a pont (új)
2002/58/EK irányelv
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 6. cikket az alábbi (6a) bekezdéssel 
kell kiegészíteni:
(6a) A forgalmi adatokat nyilvános 
elektronikus hírközlési  szolgáltatás, 
nyilvános vagy magán elektronikus 
hírközlő hálózat, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás 
vagy ahhoz kapcsolódó terminál és 
elektronikus hírközlő berendezés 
biztonságát szavatoló műszaki 
intézkedések végrehajtása céljából 
bármely természetes vagy jogi személy 
feldolgozhatja.  Az ilyen feldolgozásnak 
szigorúan a biztonsági tevékenység céljai 
szempontjából szükséges teendőkre kell 
korlátozódnia.

Or. en

Módosítás 70
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 b pont (új)
2002/58/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
1. Amennyiben nyilvános hírközlő 
hálózatok vagy nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
felhasználóival vagy előfizetőivel 
kapcsolatos, forgalmi adatokon kívüli 
helymeghatározó adatok kezelésére 
kerülhet sor, az ilyen adatok kizárólag 
akkor kezelhetők, ha névtelenné tették 
azokat, vagy a felhasználók, illetve 
előfizetők ehhez előzetesen 
hozzájárultak, és csak olyan mértékben 
és időtartamig, amely az értéknövelt 
szolgáltatás nyújtásához szükséges. A 
szolgáltatónak a felhasználókat, illetve 
az előfizetőket a hozzájárulásuk 
megszerzése előtt tájékoztatnia kell a 
kezelni kívánt, forgalmi adatokon kívüli 
helymeghatározó adatok típusáról, az
adatkezelés céljairól és időtartamáról, 
valamint arról, hogy az értéknövelt 
szolgáltatás nyújtása céljából az 
adatokat továbbítják-e harmadik 
személynek. A felhasználóknak, illetve 
előfizetőknek lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy a forgalmi adatokon kívüli 
helymeghatározó adatok kezelésére 
vonatkozó hozzájárulásukat bármikor 
visszavonhassák. A felhasználóknak, 
illetve előfizetőknek egyértelmű és teljes 
körű tájékoztatást kell nyújtani arról a 
lehetőségről, hogy a forgalmi adatok 
kezelésére vonatkozó hozzájárulásukat 
bármikor visszavonhatják.

Or. en
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Módosítás 71
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 c bekezdés (új)
2002/58/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
1. Amennyiben nyilvános hírközlő 
hálózatok vagy nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
felhasználóival vagy előfizetőivel 
kapcsolatos, forgalmi adatokon kívüli 
helymeghatározó adatok kezelésére 
kerülhet sor, az ilyen adatok kizárólag 
akkor kezelhetők, ha névtelenné tették 
azokat, vagy a felhasználók, illetve 
előfizetők ehhez előzetesen 
hozzájárultak, és csak olyan mértékben 
és időtartamig, amely az értéknövelt 
szolgáltatás nyújtásához szükséges. A 
szolgáltatónak a felhasználókat, illetve 
az előfizetőket a hozzájárulásuk 
megszerzése előtt tájékoztatnia kell a 
kezelni kívánt, forgalmi adatokon kívüli 
helymeghatározó adatok típusáról, az 
adatkezelés céljairól és időtartamáról, 
valamint arról, hogy az értéknövelt 
szolgáltatás nyújtása céljából az 
adatokat továbbítják-e harmadik 
személynek. A felhasználóknak, illetve 
előfizetőknek lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy a forgalmi adatokon kívüli 
helymeghatározó adatok kezelésére 
vonatkozó hozzájárulásukat bármikor 
visszavonhassák. A felhasználóknak, 
illetve előfizetőknek egyértelmű és teljes
körű tájékoztatást kell nyújtani arról a 
lehetőségről, hogy a forgalmi adatok 
kezelésére vonatkozó hozzájárulásukat 
bármikor visszavonhatják.

Or. en
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Módosítás 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 d pont (új)
2002/58/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) A 12. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
névjegyzék-adatbázisok magukban 
foglalják az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és az elektronikus 
hírközlő hálózatok valamennyi 
végfelhasználójára vonatkozó 
információkat, és kifejezetten 
megkérdezik őket a szolgáltatás 
megrendelésekor, azt követően pedig 
rendszeres időközönként, hogy mi 
módon kérik a rájuk vonatkozó 
információknak az ilyen adatbázisokba 
való felvételét. A végfelhasználók 
számára fel kell kínálni továbbá azt a 
lehetőséget, hogy egyrészt az egyes 
információk bekerüljenek az 
adatbázisba, de a tudakozószolgálatok 
használói számára ne kerüljenek 
nyilvánosságra, másrészt hogy ezen 
adatokat ellenőrizhessék, 
helyesbíthessék és visszavonhassák. A 
nyilvános előfizetői névjegyzékben való 
feltüntetés mellőzése, továbbá az abban 
szereplő személyes adatok ellenőrzése, 
helyesbítése és visszavonása díjmentes.

Or. it

Indokolás

A tudakozószolgálatok kulcsfontosságú szolgáltatások, különösen a fogyatékkal élő és idős 
felhasználók számára (ahogyan azt az egyetemes szolgáltatási irányelv is elismeri). A 
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végfelhasználókra vonatkozó információk felvételét sok esetben megnehezíti, hogy az 
üzemeltetők nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy jóváhagyást kérjenek.  Ez különösen így van 
az alternatív vezetékes hálózatok üzemeltetői és a mobiltelefon-szolgáltatók esetében. 
Azokban a tagállamokban, amelyek ezen a területen nem hoztak jogszabályokat, a 
végfelhasználói adatokat – különösen a mobiltelefon-hálózatok fogyasztóira vonatkozókat –
csak nagyon ritkán veszik fel az adatbázisba.  

A jelenleg használt rendszerek azt teszik lehetővé, hogy a tudakozószolgálatokban használt 
adatok bekerüljenek az adatbázisba, de anélkül, hogy az ilyen szolgáltatások használói 
közvetlen hozzáféréssel rendelkeznének az adatokhoz. Ez lehetővé teszi a tudakozószolgálatot 
nyújtók számára, hogy az embereknek segítséget nyújtsanak abban, hogy azok bárki 
magánéletének megsértése nélkül kerülhessenek kapcsolatba fogyasztóikkal (mivel a 
fogyasztókra vonatkozó adatokat nem teszik közzé). 

Módosítás 73
Bill Newton Dunn

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 e pont (új)
2002/58/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4e) Az 12. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

2. A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
valamennyi végfelhasználójának 
információit automatikusan magukban 
foglalják a névjegyzék-adatbázisok és 
kifejezetten megkérdezik őket a 
szolgáltatás megrendelésekor, azt 
követően pedig rendszeres időközönként, 
hogy mi módon kérik a vonatkozó 
információknak az ilyen névjegyzék-
adatbázisokba való felvételét. A 
végfelhasználók számára fel kell kínálni 
továbbá azt a lehetőséget, hogy az egyes 
információk bekerüljenek az adatbázisba, 
de a tudakozószolgáltatások felhasználói 
számára ne fedjék fel azokat. Az 
előfizetők dönthetnek arról, hogy 
személyes adataik bekerüljenek-e egy 
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nyilvános előfizetői névjegyzékbe, és ha 
igen, mely adatok kerüljenek be, - olyan 
mértékben, amennyiben ezek az adatok 
a névjegyzéknek a névjegyzék 
szolgáltatója által meghatározott 
céljához szükségesek -, valamint az 
előfizetők az ilyen adatokat 
ellenőrizhetik, helyesbíthetik, illetve 
visszavonhatják. A nyilvános előfizetői 
névjegyzékben való feltüntetés 
mellőzése, továbbá az abban szereplő 
személyes adatok ellenőrzése, 
helyesbítése és visszavonása díjmentes.

Or. en

Indokolás

A végfelhasználókra vonatkozó adatok előfizetői névjegyzék-adatbázisokban való 
szerepeltetését számos esetben korlátozza az üzemeltetők alacsony hatékonyságú adatgyűjtési 
eljárása. 

Módosítás 74
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – -5 a pont (új)
2002/58/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-5a) A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
1. Az emberi beavatkozás nélküli
automatizált hívó- és hírközlő 
rendszerek (automatikus 
hívóberendezések), telefax (fax) 
berendezések, illetve elektronikus levél 
és mobiltelefon szolgáltatások közvetlen 
üzletszerzési célból történő használata 
kizárólag az ahhoz a 95/46/EK irányelv 
értelmében előzetesen hozzájáruló
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felhasználók vonatkozásában lehetséges.

Or. en

Indokolás

A technológiák állandó fejlődésének és változásának követése érdekében az „automatizált 
hívó- és kommunikációs rendszerek” kifejezést használjuk, fenntartva a technológia 
szempontjából semleges megközelítést, ugyanakkor figyelembe véve a technológiai 
változásokat. 

Módosítás 75
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – -5 b pont (új)
2002/58/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-5b) A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

1. Az emberi beavatkozás nélküli 
automatizált hívó- és hírközlő 
rendszerek (automatikus 
hívóberendezések), telefax (fax) 
berendezések, illetve elektronikus levél
szolgáltatások (beleértve a rövid szöveges 
üzenet szolgáltatásokat (SMS) és a 
multimédiás üzenetküldő szolgáltatásokat 
(MMS)) közvetlen üzletszerzési célból 
történő használata kizárólag az ahhoz 
előzetesen hozzájáruló előfizetők 
vonatkozásában lehetséges.

Or. en
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Módosítás 76
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 5 a pont (új)
2002/58/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az 14. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
1. Ezen irányelv rendelkezéseinek 
végrehajtása során a tagállamok - a (2) 
és a (3) bekezdésre figyelemmel -
biztosítják, hogy a végberendezések vagy 
más elektronikus hírközlő berendezések 
tekintetében ne legyenek olyan, konkrét 
műszaki – beleértve, korlátozások nélkül, 
a szellemi tulajdonjog felhasználók általi 
megsértésének észlelését, lehallgatását 
vagy megakadályozását célzó –
jellemzőkre vonatkozó kötelező 
követelmények, amelyek 
akadályozhatnák e berendezések 
forgalomba hozatalát, valamint a 
tagállamokon belüli és azok közötti 
szabad mozgását.

Or. en

Módosítás 77
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 5 b pont (új)
2002/58/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az 14. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
3. Szükség esetén intézkedések 
fogadhatók el annak biztosítására, hogy 
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a végberendezések konstrukciója olyan 
legyen, amely az 1999/5/EK irányelvvel, 
valamint az információtechnológia és a 
távközlés terén történő 
szabványosításról szóló, 1986. december 
22-i 87/95/EGK tanácsi határozattal 
összhangban összeegyeztethető a 
felhasználóknak a személyes adataik 
védelmére és felhasználása ellenőrzésére 
vonatkozó jogával.  Az ilyen intézkedések 
tiszteletben tartják a 
technológiasemlegesség elvét. 

Or. en

Módosítás 78
Michael Cashman

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – -7 a pont (új)
2002/58/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-7a) A 15. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
1. A tagállamok jogszabályi 
intézkedéseket fogadhatnak el az ezen 
irányelv 5. és 6. cikkében, 8. cikkének 
(1), (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint 
9. cikkében előírt jogok és 
kötelezettségek hatályának 
korlátozására vonatkozóan, ha az ilyen 
jellegű korlátozás - a 95/46/EK irányelv 
13. cikkének (1) bekezdésében említettek 
szerint - egy demokratikus 
társadalomban szükséges, megfelelő és 
arányos intézkedésnek minősül a 
nemzetbiztonság (vagyis az állam 
biztonsága), a nemzetvédelem és a 
közbiztonság védelme érdekében, a 
bűncselekmények, illetve az elektronikus
hírközlési rendszer jogosulatlan 
használata megelőzésének, 
kivizsgálásának, felderítésének és 
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üldözésének, vagy a mások jogainak és 
szabadságjogainak biztosítása 
érdekében. E célból a tagállamok többek 
között jogszabályi intézkedéseket 
fogadhatnak el az adatoknak az e 
bekezdésben megállapított indokok 
alapján korlátozott ideig történő 
visszatartására vonatkozóan. Az e 
bekezdésben említett valamennyi 
intézkedésnek összhangban kell lennie a 
közösségi jog általános elveivel, beleértve 
az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében 
említetteket.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás újfent hangsúlyozza, hogy az elektronikus irányelv kiegészíti az 1995-ös 
magánéletre vonatkozó keretirányelvet, valamint a 15. cikket a magánéletre vonatkozó 
keretirányelv 13. cikke fényében kell értelmezni. E módosítás célja a jogbiztonság növelése, 
amint azt a közelmúltban az Európai Bíróság által hozott precedens értékű döntés (C-275/06) 
is megerősíti.

Módosítás 79
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – -7 b pont (új)
2002/58/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-7a) A 15. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
1. A tagállamok jogszabályi 
intézkedéseket fogadhatnak el az ezen 
irányelv 5. cikkének (1) és (2) 
bekezdésében, 6. cikkében, 8. cikkének 
(1), (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint 
9. cikkében előírt jogok és 
kötelezettségek hatályának 
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korlátozására vonatkozóan, ha az ilyen 
jellegű korlátozás – a 95/46/EK irányelv 
13. cikkének (1) bekezdésében említettek 
szerint – egy demokratikus 
társadalomban szükséges, megfelelő és 
arányos intézkedésnek minősül a 
nemzetbiztonság (vagyis az állam 
biztonsága), a nemzetvédelem és a 
közbiztonság védelme érdekében, 
valamint a bűncselekmények, illetve az 
elektronikus hírközlési rendszer 
jogosulatlan használata megelőzésének, 
kivizsgálásának, felderítésének és 
üldözésének a biztosítása érdekében, 
ideértve a tulajdonhoz való jog 
megőrzését. E célból a tagállamok többek 
között jogszabályi intézkedéseket 
fogadhatnak el az adatoknak az e 
bekezdésben megállapított indokok 
alapján korlátozott ideig történő 
visszatartására vonatkozóan. Az e 
bekezdésben említett valamennyi 
intézkedésnek összhangban kell lennie a 
közösségi jog általános elveivel, beleértve 
az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében 
említetteket.

Or. en

Módosítás 80
Jean-Marie Cavada

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – -7 c pont (új)
2002/58/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-7c) A 15. cikk (1) bekezdése helyébe az 
alábbi szöveg lép:
1. A tagállamok jogszabályi 
intézkedéseket fogadhatnak el az ezen 
irányelv 5. és 6. cikkében, 8. cikkének 
(1), (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint 
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9. cikkében előírt jogok és 
kötelezettségek hatályának 
korlátozására vonatkozóan, ha az ilyen 
jellegű korlátozás - a 95/46/EK irányelv 
13. cikkének (1) bekezdésében említettek 
szerint - egy demokratikus 
társadalomban szükséges, megfelelő és 
arányos intézkedésnek minősül a 
nemzetbiztonság (vagyis az állam 
biztonsága), a nemzetvédelem és a 
közbiztonság védelme érdekében, 
valamint a bűncselekmények, illetve az 
elektronikus hírközlési rendszer 
jogosulatlan használata megelőzésének, 
kivizsgálásának, felderítésének és 
üldözésének valamint a mások jogainak 
és szabadságainak biztosítása érdekében. 
E célból a tagállamok többek között 
jogszabályi intézkedéseket fogadhatnak 
el az adatoknak az e bekezdésben 
megállapított indokok alapján 
korlátozott ideig történő visszatartására 
vonatkozóan. Az e bekezdésben említett 
valamennyi intézkedésnek összhangban 
kell lennie a közösségi jog általános 
elveivel, beleértve az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkének (1) és (2) 
bekezdésében említetteket.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás tisztázza, hogy a 15. cikk (1) bekezdésében szereplő kivételek listája nem 
teljes, azt ki kell egészíteni a 95/46 irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében szereplő 
kivételekkel, amelyre a 15. cikk (1) bekezdése hivatkozik. Ezt a közelmúltban erősítette meg az 
Európai Közösségek Bírósága a 95/46 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének g) pontjában 
szereplő, „mások jogainak és szabadságainak védelme” tekintetében lásd a C-275/06. számú, 
Promusicae kontra Telefonica ügyben hozott, 2008. január 29-i ítéletet). A módosítás célja a 
jogbiztonság fokozása az EB ezen ítélete eredményének a 15. cikk (1) bekezdésébe való 
beillesztése révén.
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Módosítás 81
Patrick Gaubert

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk – -7 d pont (új)
2002/58/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-7d) A 15. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

1. A tagállamok jogszabályi 
intézkedéseket fogadhatnak el az ezen 
irányelv 5. és 6. cikkében, 8. cikkének 
(1), (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint 
9. cikkében előírt jogok és 
kötelezettségek hatályának 
korlátozására vonatkozóan, ha az ilyen 
jellegű korlátozás - a 95/46/EK irányelv 
13. cikkének (1) bekezdésében említettek 
szerint - egy demokratikus 
társadalomban szükséges, megfelelő és 
arányos intézkedésnek minősül a 
nemzetbiztonság (vagyis az állam 
biztonsága), a nemzetvédelem és a 
közbiztonság védelme érdekében, 
valamint a bűncselekmények, illetve az 
elektronikus hírközlési rendszer 
jogosulatlan használata megelőzésének, 
kivizsgálásának, felderítésének és 
üldözésének valamint a mások jogainak 
és szabadságainak biztosítása érdekében. 
E célból a tagállamok többek között 
jogszabályi intézkedéseket fogadhatnak 
el az adatoknak az e bekezdésben 
megállapított indokok alapján 
korlátozott ideig történő visszatartására 
vonatkozóan. Az e bekezdésben említett 
valamennyi intézkedésnek összhangban 
kell lennie a közösségi jog általános 
elveivel, beleértve az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkének (1) és (2) 
bekezdésében említetteket.

Or. fr
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Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a magánéletről szóló 1995-ös irányelvhez való igazítást a 
mások jogai és szabadságai védelmének, így a szellemi tulajdonjogok elektronikus hírközlő 
hálózatokon és szolgáltatásokban való fokozottabb tiszteletben tartásának biztosítása 
céljából. Egyébként az irányelvnek az EB legfrissebb joggyakorlatához való igazításáról van 
szó.

Módosítás 82
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – -7 e pont (új)
2002/58/EK irányelv
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-7e) A 15. cikk a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki: 
(1a) A nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatást vagy az 
információs társadalom szolgáltatásait 
nyújtóknak indokolatlan késedelem nélkül 
értesíteniük kell a független adatvédelmi 
hatóságokat valamennyi a személyes 
adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó, a 
15. cikk (1) bekezdésével összhangban 
benyújtott igényről, ideértve az igényekkel 
kapcsolatos jogi indoklást és az 
alkalmazott jogi eljárást;  A független 
adatvédelmi hatóság értesíti a megfelelő 
igazságügyi hatóságokat azokról az 
esetekről, amelyekkel kapcsolatban úgy 
ítéli meg, hogy nem követték a nemzeti jog 
szerinti létrehozott rendelkezéseket.

Or. en
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Módosítás 83
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont
2002/58/EK irányelv
15 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján meghozott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek végrehajtásuk 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük. A tagállamok 
legkésőbb -ig értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről és késedelem nélkül 
értesítik a Bizottságot azok bármely 
későbbi módosításáról.

1. A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv alapján meghozott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra – ideértve adott 
esetben a büntető szankciókra –
vonatkozó szabályokat és minden 
szükséges intézkedést megtesznek 
végrehajtásuk érdekében. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok legkésőbb -ig értesítik a 
Bizottságot e rendelkezésekről és 
késedelem nélkül értesítik a Bizottságot 
azok bármely későbbi módosításáról.

Or. en

Módosítás 84
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont
2002/58/EK irányelv
15 a cikk – 4 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ezen irányelv értelmében elfogadott 
nemzeti jogszabályok végrehajtása során a 
hatékony, határokon átnyúló 
együttműködés biztosítása, valamint a 
határokon átnyúló adatáramlást is magában 
foglaló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
harmonizált feltételek megteremtése 
érdekében a Bizottság – a Hatósággal és a 
megfelelő szabályozási hatóságokkal 

4. Az ezen irányelv értelmében elfogadott 
nemzeti jogszabályok végrehajtása során a 
hatékony, határokon átnyúló 
együttműködés biztosítása, valamint a 
határokon átnyúló adatáramlást is magában 
foglaló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 
harmonizált feltételek megteremtése 
érdekében a Bizottság – az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 



PE406.051v03-00 48/55 AM\728240HU.doc

HU

folytatott konzultációt követően – műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

Ügynökséggel, a 29. cikk szerinti 
munkacsoporttal és a megfelelő 
szabályozási hatóságokkal folytatott 
konzultációt követően – műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

Or. en

Módosítás 85
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 a pont (új)
2002/58/EK irányelv
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 18. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

18. A Bizottság legkésőbb a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett [átültetés 
időpontja] után két évvel jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a 
Tanács elé ennek az irányelvnek az 
alkalmazásáról, valamint a gazdasági 
szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt 
hatásáról, különösen a nem kívánt 
tájékoztatásról, az adatbiztonság 
megsértésére vonatkozó értesítésekről 
szóló rendelkezések, valamint a személyes 
adatok harmadik felek – köz- vagy 
magánintézmények – általi, ezen 
irányelvben nem szabályozott 
felhasználása tekintetében, figyelembe 
véve a nemzetközi környezetet. E célból 
a Bizottság tájékoztatást kérhet a 
tagállamoktól, amelyet indokolatlan 
késedelem nélkül meg kell adni.  A 
Bizottság – figyelembe véve a jelentés 
következtetéseit, az ágazatban 
bekövetkezett változásokat és a 
Lisszaboni Szerződést, különösen az 
adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos, a 16. 
cikkben meghatározott új hatásköröket, 
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valamint minden egyéb javaslatot, 
amelyet ezen irányelv hatékonyságának 
növelése érdekében szükségesnek tart –
javaslatokat tesz ennek az irányelvnek a 
módosítására.

Or. en

Módosítás 86
Stavros Lambrinidis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 b pont (új)
2002/58/EK irányelv
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A szöveg a következő 18a. cikkel 
egészül ki:

18a. cikk
Legkésőbb 2011-ig a Bizottság – a 29. 
cikk szerinti munkacsoporttal és az 
Európai Adatvédelmi Biztossal folytatott 
konzultációt követően – tanulmányt nyújt 
be a Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak a magán/nyilvános vegyes 
hálózatok fejlesztéséről, valamint azok e 
rendelet alkalmazásának hatálya alá 
történő bevonásáról. 

Or. en

Módosítás 87
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 c bekezdés (új)
2002/58/EK irányelv
18 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A szöveg a következő 18a. cikkel 
egészül ki:

18a. cikk
A Bizottság legkésőbb két évvel ezen 
irányelv hatályba lépését követően 
jelentést terjeszt az Európai Parlament és 
a Tanács elé ennek az irányelvnek az 
alkalmazásáról, valamint a gazdasági 
szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt 
hatásáról, különösen a nem kívánt 
tájékoztatásról, az adatbiztonság 
megsértésére vonatkozó értesítésekről 
szóló rendelkezések, valamint a személyes 
adatok harmadik felek – köz- vagy 
magánintézmények – általi, ezen 
irányelvben nem szabályozott 
felhasználása tekintetében, figyelembe 
véve a nemzetközi környezetet. E célból a 
Bizottság tájékoztatást kérhet a 
tagállamoktól, amelyet indokolatlan 
késedelem nélkül meg kell adni.  A 
Bizottság – figyelembe véve a jelentést, az 
ágazatban bekövetkezett változásokat és a 
Lisszaboni Szerződést, különösen az 
adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos, a 16. 
cikkben meghatározott új hatásköröket, 
valamint minden egyéb javaslatot, amelyet 
ezen irányelv hatékonyságának növelése 
érdekében szükségesnek tart –
javaslatokat tesz ennek az irányelvnek a 
módosítására.

Or. en

Módosítás 88
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2002/22/EK irányelv
20 cikk – 2 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h)  a biztonságot és az integritást
befolyásoló eseményekkel és 
fenyegetésekkel, valamint a sebezhető 
pontokkal kapcsolatban a csatlakozást 
szolgáltató és/vagy a szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozás által megtehető 
intézkedéseket.

(h)  a biztonságot és az integritást jelentős 
mértékben megsértő eseményekkel és 
fenyegetésekkel, valamint a sebezhető 
pontokkal kapcsolatban a csatlakozást 
szolgáltató és/vagy a szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozás által megtehető 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 89
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2002/22/EK irányelv
20 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A fogyasztók érdekeinek védelme 
érdekében az elektronikus hírközlés 
nemzeti szabályozó hatóságai évenként 
szabványos szerződésekkel látják el az 
elektronikus hírközlés szolgáltatóit az 
érintett tagállam területén. Ezeknek a 
szabványos szerződéseknek kellő 
választási szabadságot kell biztosítaniuk 
az előfizetők számára a választási 
lehetőségek (minimum időtartam, az 
előfizetés típusa stb.) tekintetében.  Az 
elektronikus hírközlési szolgáltatók nem 
csatolhatnak, elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 
szerződéséhez mellékelt dokumentum 
formájában, a szabványszerződésben nem 
szereplő, a szerződés szerinti elektronikus 
hírközlési szolgáltatás biztosítására 
vonatkozó feltételeket tartalmazó további 
záradékokat.  A szabványszerződés 
esetleges átdolgozására vonatkozó 
kérelmüket maguk az előfizetők nyújtják 
be a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
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annak érdekében, hogy azt a 
szabványszerződésekre vonatkozó, az 
elektronikus hírközlési szolgáltatóknak 
nyújtott éves információkba bevezessék. 

Or. ro

Indokolás

Az előfizetőnek nagyobb befolyással kell rendelkezniük az elektronikus hírközlés 
szolgáltatóival folytatott tárgyalások során. Azokat a felhasználók számára lényeges 
megjegyzéseket, amelyek a szabványszerződés javításához járulhatnak hozzá, át kell adni a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak annak érdekében, hogy azokat az elektronikus hírközlési 
szolgáltatók számára biztosított szabványszerződésekről szóló éves információk közé
bevezessék. 

Módosítás 90
Nicolae Vlad Popa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – a a pont (új)
2002/22/EK irányelv
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) A szöveg a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A fogyasztók jogainak védelme 
érdekében, valamint annak biztosítására, 
hogy egy minimális nyílt internetes réteg 
megmaradhasson, egy a belső hálózat 
minőségét szemléltető szolgáltatási 
mutatókról szóló előzetes jelentés 
elkészítését írják elő a szabályozók, a 
tartalomszolgáltatók és a fogyasztók 
tájékoztatására.   Az internetes hozzáférés 
gyorsaságára vagy sávszélességére 
vonatkozó tájékoztatás kizárólag az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
számára biztosított sebességre vagy 
sávszélességre korlátozódik, figyelmen 
kívül hagyva a csomagkapcsolt 
adatátvitellel továbbított konkrét 
alkalmazások elemzésén és felkutatásán 
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alapuló különleges szolgáltatásokat és 
jellegzetességeket.”  

Or. en

Módosítás 91
Nicolae Vlad Popa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont – a b pont (új)
2002/58/EK irányelv
22 cikk – 1 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) A szöveg a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1b) Az internetes hozzáférés olyan 
szolgáltatásra utal, amely használóit 
képessé teszi az átvitt adatok – ideértve a 
hangok, a képek, a szöveg, az információ 
és egyéb tartalmak - továbbítására és 
fogadására olyan internetes protokoll 
felhasználásával, amely a csomag 
átvitelének természete, forrása vagy célja 
szempontjából lényegtelen.”

Or. en

Módosítás 92
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont
2002/22/EK irányelv
30 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Bármely minimális szerződéses (6) Bármely minimális szerződéses 
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időtartam sérelme nélkül a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
szerződés felmondására vonatkozó 
feltételek és eljárások ne tartsák vissza a 
fogyasztókat a szolgáltatóváltástól.

időtartam sérelme nélkül a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
szerződés felmondására vonatkozó 
feltételek és eljárások ne tartsák vissza a 
fogyasztókat a szolgáltatóváltástól. Az 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
egyértelmű különbséget tesznek a kezdeti 
szerződéses időtartamra, valamint a 
szerződés megújítását követő további 
szerződéses időszakokra vonatkozó 
szerződésbontási feltételek között.  

Or. ro

Indokolás

A minimális kezdeti szerződéses időtartam lejártával, amennyiben nem kívánják tovább 
igénybe venni a szerződés tárgyát képező elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, az 
előfizetőket nem lehet szerződésbontási díj fizetésére kötelezni.

Módosítás 93
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – A rész – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A tagállamok engedélyeznek bizonyos, a 
8. cikkel összhangban kijelölt üzemeltetők 
számláinak meg nem fizetésével 
kapcsolatos intézkedéseket, amelyeknek 
arányos, megkülönböztetéstől mentes és 
közzétett intézkedéseknek kell lenniük. 
Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk 
kell, hogy az előfizető előzetesen 
megfelelő figyelmeztetést kapjon a 
szolgáltatásnak a nem fizetésből következő 
bármilyen megszakításáról vagy a 
hálózatról történő lekapcsolásról. Rendes 
esetben a szolgáltatás bármely 
megszakítása az érintett szolgáltatásra 
korlátozódik. Kivételesen – csalás, tartós 
késedelmes fizetés vagy nem fizetés esetén 
– a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

e) A tagállamok engedélyeznek bizonyos, a 
8. cikkel összhangban kijelölt üzemeltetők 
számláinak meg nem fizetésével 
kapcsolatos intézkedéseket, amelyeknek 
arányos, megkülönböztetéstől mentes és 
közzétett intézkedéseknek kell lenniük. 
Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk 
kell, hogy az előfizető előzetesen 
megfelelő figyelmeztetést kapjon a 
szolgáltatásnak a nem fizetésből következő 
bármilyen megszakításáról vagy a 
hálózatról történő lekapcsolásról. Ezt a 
figyelmeztetést a rendelkezésre álló 
kommunikációs módok valamelyike 
(posta, e-mail, telefon, fax, SMS stb.) 
segítségével lehet eljuttatni az 
előfizetőhöz. Rendes esetben a szolgáltatás 
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szabályozó hatóságok engedélyezhessék a 
hálózatról való lekapcsolást a hálózaton 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 
számlák meg nem fizetése miatt. A 
hálózatról a számlák nem fizetése miatt 
történő lekapcsolásra csak az előfizető 
megfelelő figyelmeztetését követően 
kerülhet sor. A tagállamok a teljes 
lekapcsolás előtt engedélyezhetnek 
korlátozott szolgáltatást bizonyos 
időtartamra, amely időtartam alatt csak az 
olyan hívások (pl. „112” hívása) 
megengedettek, amelyek az előfizető 
számára nem járnak díjfizetési 
kötelezettséggel.

bármely megszakítása az érintett 
szolgáltatásra korlátozódik. A nemzeti 
szabályozó hatóságok közös, minden 
elektronikus hírközlési szolgáltatóra 
érvényes szabályokat fogalmaznak meg az 
előfizetők csalás, késedelmes fizetés vagy 
ismétlődő nem fizetés miatt történő 
lekapcsolására vonatkozólag. Az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
díjának meg nem fizetésére, vagy az ez 
okból végrehajtott lekapcsolásra 
vonatkozó információk személyes adatnak 
minősülnek, és az előfizető írásos 
hozzájárulása nélkül nem lehet azokat 
harmadik fél (természetes vagy jogi 
személy) részére átadni. A hálózatról a 
számlák nem fizetése miatt történő 
lekapcsolásra csak az előfizető megfelelő 
figyelmeztetését, illetve a helyzet 
rendezését és a számlák kifizetését 
lehetővé tevő méltányos hosszúságú 
időszak elteltét követően kerülhet sor. A 
tagállamok a teljes lekapcsolás előtt 
engedélyezhetnek korlátozott szolgáltatást 
bizonyos időtartamra, amely időtartam alatt 
csak az olyan hívások (pl. „112” hívása) 
megengedettek, amelyek az előfizető 
számára nem járnak díjfizetési 
kötelezettséggel.

Or. ro

Indokolás

Ezekre a rendelkezésekre a fogyasztók védelme érdekében van szükség.
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