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Módosítás 111
Gunnar Hökmark

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) Az eltérő versenyfeltételekhez való 
arányos és megfelelő hozzáállás érdekében 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
lehetőségük nyílik a piacok szubnacionális 
alapú meghatározására és/vagy a 
szabályozási kötelezettségek eltörlésére 
azokon a piacokon és/vagy földrajzi 
területeken, ahol tényleges 
infrastrukturális verseny tapasztalható.

(5) A nemzeti szabályozó hatóságoknak a 
piacelemzések végzése során arra kell 
törekedniük, hogy a szabályozás 
megkönnyítse az infrastruktúra széles 
körben történő telepítését, amennyiben az 
gazdaságilag megvalósítható és 
valamennyi földrajzi területen élő 
fogyasztó számára biztosítja a hatékony 
versenyből származó előnyöket. Az eltérő 
versenyfeltételekhez való arányos és 
megfelelő hozzáállás érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak lehetőségük 
nyílik a piacok szubnacionális alapú 
meghatározására és a szabályozási 
kötelezettségek eltörlésére azokon a 
földrajzi piacokon, ahol tényleges 
infrastrukturális verseny tapasztalható.

Annak értékelése során, hogy milyen 
hozzáférés-biztosítási kötelezettség 
előírása a legmegfelelőbb a beruházások 
és a verseny hatékonyságának biztosítása 
érdekében, a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak – amennyiben kivitelezhető 
– figyelembe kell venniük az adott 
tagállam különböző földrajzi területei 
közötti különbségeket, miközben óvniuk 
kell a fogyasztók – beleértve a falusi 
közösségeket is – és az egységes piac 
érdekeit is.

Or. en

Indokolás

E módosítás kompromisszumra törekszik a földrajzi különbségek kérdése és azon versenyjogi 
alapelvek között, amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságoknak piacelemzési eljárásaik során 
követniük kell.
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Módosítás 112
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) Az eltérő versenyfeltételekhez való 
arányos és megfelelő hozzáállás érdekében 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
lehetőségük nyílik a piacok szubnacionális 
alapú meghatározására és/vagy a 
szabályozási kötelezettségek eltörlésére 
azokon a piacokon és/vagy földrajzi 
területeken, ahol tényleges 
infrastrukturális verseny tapasztalható.

(5) A nemzeti szabályozó hatóságoknak a 
piacelemzések végzése során arra kell 
törekedniük, hogy a szabályozás 
megkönnyítse az infrastruktúra általános 
fejlődését, amennyiben az gazdaságilag 
megvalósítható és minden földrajzi terület 
fogyasztója számára biztosítja a hatékony 
versenyből származó előnyöket. Az eltérő 
versenyfeltételekhez való arányos és 
megfelelő hozzáállás érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak lehetőségük 
nyílik a piacok szubnacionális alapú 
meghatározására és a szabályozási 
kötelezettségek eltörlésére azokon a 
földrajzi piacokon, ahol tényleges 
infrastrukturális verseny tapasztalható.

Annak értékelése során, hogy milyen 
hozzáférés-biztosítási kötelezettség 
előírása a legmegfelelőbb a beruházások 
és a verseny hatékonyságának biztosítása 
érdekében, a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak figyelembe kell venniük az 
adott tagállam különböző földrajzi piacai 
közötti különbségeket, miközben óvniuk 
kell a fogyasztók – beleértve a falusi 
közösségeket is – és az egységes piac 
érdekeit is.

Or. en

Indokolás

E módosítás kompromisszumra törekszik a földrajzi különbségek kérdése és azon versenyjogi 
alapelvek között, amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságoknak piacelemzési eljárásaik során 
követniük kell.
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Módosítás 113
Amalia Sartori

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) Az eltérő versenyfeltételekhez való 
arányos és megfelelő hozzáállás érdekében 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
lehetőségük nyílik a piacok szubnacionális 
alapú meghatározására és/vagy a 
szabályozási kötelezettségek eltörlésére 
azokon a piacokon és/vagy földrajzi 
területeken, ahol tényleges 
infrastrukturális verseny tapasztalható.

(5) A nemzeti szabályozó hatóságoknak a 
piacelemzések végzése során arra kell 
törekedniük, hogy a szabályozás 
megkönnyítse az infrastruktúra általános 
fejlődését, amennyiben az gazdaságilag 
megvalósítható és minden földrajzi terület 
fogyasztója számára biztosítja a hatékony 
versenyből származó előnyöket. Az eltérő 
versenyfeltételekhez való arányos és 
megfelelő hozzáállás érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak lehetőségük 
nyílik a piacok szubnacionális alapú 
meghatározására és a szabályozási 
kötelezettségek eltörlésére azokon a 
földrajzi piacokon, ahol tényleges 
infrastrukturális verseny tapasztalható.

Or. en

Indokolás

E módosítás kompromisszumra törekszik a földrajzi különbségek kérdése és azon versenyjogi 
alapelvek között, amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságoknak piacelemzési eljárásaik során 
követniük kell.

Módosítás 114
Erika Mann

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14a)Az új és továbbfejlesztett hozzáférést 
biztosító infrastruktúrákba való 
beruházást gyakran jelentős tőkeigény, a 
kereslet bizonytalansága és hosszú 
gazdasági ciklus jellemzi, ami nagy 
beruházási kockázatot okoz. A 
2002/21/EK és a 2002/19/EK 
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irányelveknek támogatniuk kell azt a 
szabályozói megközelítést, amely ösztönzi 
az ilyen infrastruktúrákba való 
beruházást és lehetővé teszi a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára, hogy az 
újonnan épült infrastruktúrákhoz való 
hozzáférés feltételeit több, egymást követő 
felülvizsgálati időszak során is 
meghatározzák, mindaddig, amíg jelentős 
piaci erő van jelen a piacon, ezzel 
tervezési biztonságot nyújtva valamennyi 
piaci résztvevő számára, és lehetővé téve, 
hogy a beruházók és a hozzáférést 
igénylők között kockázatmegosztási 
megállapodások születhessenek, egyenlő 
feltételeket biztosítva az eredeti 
beruházónak és az új infrastruktúrákhoz 
való hozzáférésből hasznot húzó piaci 
szereplőknek, továbbá a piacorientált 
árazási mechanizmusok támogatását, 
amelyek elég rugalmasak ahhoz, hogy a 
különböző termékeknek és a különböző 
minőségű termékeknek eltérő árakat 
szabjanak meg, tükrözve a termék és/vagy 
szolgáltatás értékét a fogyasztó számára.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdés iránymutatást ad a nemzeti szabályozó hatóságok számára a 
keretirányelv 8. cikke (4a) bekezdésében szereplő szabályozási elvek alkalmazása során.

Módosítás 115
Dominique Vlasto

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14b) Az új és továbbfejlesztett 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés 
biztosításának előírása során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a hozzáférési feltételek 
tükrözzék a beruházási döntést 
alátámasztó körülményeket, figyelembe 



AM\775029HU.doc 7/53 PE421.390v01-00

HU

véve többek között a kiépítés költségeit, az 
új termékek és szolgáltatások 
elindításának kihasználtsági mutatóit és a 
várható kiskereskedelmi árszintet. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak adott 
esetben lehetőségük kell legyen a 
hozzáférés feltételeinek meghatározására 
hosszú távon is, hogy tervezési biztonságot 
nyújtsanak a beruházók számára. E 
feltételek magukban foglalhatnak a 
szerződések tartalmától és időtartamától 
függő árazási rendelkezéseket is, 
amennyiben azok összhangban vannak a 
közösségi jogszabályokkal. Árazási 
rendelkezések alkalmazására azonban 
nincs lehetőség, amennyiben azok 
megkülönböztető hatást gyakorolnak a 
jelentős piaci erővel bíró piaci szereplő 
javára, például árprés vagy belépési 
korlátok létrehozása révén vagy más 
módon akadályozva a fogyasztókat és a 
gazdasági szereplőket szolgáló hatékony 
verseny kialakulását.
Tekintve az új és továbbfejlesztett 
infrastruktúrához szükséges beruházások 
mértékét, a piaci szereplők közti 
együttműködési megállapodások 
meggyorsíthatják és erősíthetik a 
következő generációs hálózatok létrejöttét, 
amennyiben megóvják a versenyt, többek 
között szükség esetén a hozzáférési 
kötelezettségek előírásán keresztül is.

Or. en

Indokolás

A módosítás kompromisszumra törekszik a Parlament és a Tanács között a keretirányelv 8. 
cikkéhez és a hozzáférési irányelv 13. cikkéhez fűzött módosítás pontosításával; mindkettő a 
következő generációs hálózatokhoz való hozzáférésbe történő befektetések tisztességes 
megtérülését és a verseny védelmét igyekszik lehetővé tenni.
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Módosítás 116
Amalia Sartori

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14b) Az új és továbbfejlesztett 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés 
biztosításának előírása során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a hozzáférési feltételek 
tükrözzék a beruházási döntést 
alátámasztó körülményeket, figyelembe 
véve többek között a kiépítés költségeit, az 
új termékek és szolgáltatások 
elindításának kihasználtsági mutatóit és a 
várható kiskereskedelmi árszintet. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak adott 
esetben lehetőségük kell legyen a 
hozzáférés feltételeinek meghatározására 
hosszú távon is, hogy tervezési biztonságot 
nyújtsanak a beruházók számára, a 
feltételezések helyességének rendszeres 
felülvizsgálatával. 

Or. en

Indokolás

A módosítás kompromisszumra törekszik a Parlament és a Tanács között a következő 
generációs hozzáféréssel kapcsolatos szabályozó célkitűzésekről szóló 8. cikk (4a) 
bekezdéséhez fűzött módosítások pontosításával.

Módosítás 117
Anne Laperrouze, Fiona Hall

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14b) Az új és továbbfejlesztett 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés 
biztosításának előírása során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a hozzáférési feltételek 
tükrözzék a beruházási döntést 
alátámasztó körülményeket, figyelembe 
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véve többek között a kiépítés költségeit, az 
új termékek és szolgáltatások 
elindításának kihasználtsági mutatóit és a 
várható kiskereskedelmi árszintet. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak adott 
esetben lehetőségük kell legyen a 
hozzáférés feltételeinek meghatározására 
hosszú távon is, hogy tervezési biztonságot 
nyújtsanak a beruházók számára. E 
feltételek magukban foglalhatnak a 
szerződések tartalmától és időtartamától 
függő árazási rendelkezéseket is, 
amennyiben azok összhangban vannak a 
közösségi jogszabályokkal. Árazási 
rendelkezések alkalmazására azonban 
nincs lehetőség, amennyiben azok 
megkülönböztető hatást gyakorolnak a 
jelentős piaci erővel bíró piaci szereplő 
javára, például árprés vagy belépési 
korlátok létrehozása révén vagy más 
módon akadályozva a fogyasztókat és a 
gazdasági szereplőket szolgáló hatékony 
verseny kialakulását.
Tekintve az új és továbbfejlesztett 
infrastruktúrához szükséges beruházások 
mértékét, a piaci szereplők közti 
együttműködési megállapodások 
meggyorsíthatják és erősíthetik a 
következő generációs hálózatok létrejöttét, 
amennyiben megóvják a versenyt, többek 
között szükség esetén a hozzáférési 
kötelezettségek előírásán keresztül is.

Or. en

Indokolás

A módosítás kompromisszumra törekszik a Parlament és a Tanács között a keretirányelv 8. 
cikkéhez és a hozzáférési irányelv 13. cikkéhez fűzött módosítás pontosításával; mindkettő a 
következő generációs hálózatokhoz való hozzáférésbe történő befektetések tisztességes 
megtérülését és a verseny védelmét igyekszik lehetővé tenni.
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Módosítás 118
Gunnar Hökmark

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14b) Az új és továbbfejlesztett 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés 
biztosításának előírása során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a hozzáférési feltételek 
tükrözzék a beruházási döntést 
alátámasztó körülményeket, figyelembe 
véve többek között a kiépítés költségeit, az 
új termékek és szolgáltatások 
elindításának kihasználtsági mutatóit és a 
várható kiskereskedelmi árszintet. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak adott 
esetben lehetőségük kell legyen a 
hozzáférés feltételeinek meghatározására 
hosszú távon is, hogy tervezési biztonságot 
nyújtsanak a beruházók számára. E 
feltételek magukban foglalhatnak a 
szerződések tartalmától és időtartamától 
függő árazási rendelkezéseket is, 
amennyiben azok összhangban vannak a 
közösségi jogszabályokkal. Árazási 
rendelkezések alkalmazására azonban 
nincs lehetőség, amennyiben azok 
megkülönböztető hatást gyakorolnak a 
jelentős piaci erővel bíró piaci szereplő 
javára, például árprés vagy belépési 
korlátok létrehozása révén vagy más 
módon akadályozva a fogyasztókat és a 
gazdasági szereplőket szolgáló hatékony 
verseny kialakulását.
Tekintve az új és továbbfejlesztett 
infrastruktúrához szükséges beruházások 
mértékét, a piaci szereplők közti 
együttműködési megállapodások 
meggyorsíthatják és erősíthetik a 
következő generációs hálózatok létrejöttét, 
amennyiben megóvják a versenyt, többek 
között szükség esetén a hozzáférési 
kötelezettségek előírásán keresztül is.

Or. en
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Indokolás

A módosítás kompromisszumra törekszik a Parlament és a Tanács között a keretirányelv 8. 
cikkéhez és a hozzáférési irányelv 13. cikkéhez fűzött módosítás pontosításával, egyaránt 
biztosítva a következő generációs hálózatokhoz való hozzáférésbe történő befektetések 
tisztességes megtérülését és a verseny védelmét.

Módosítás 119
Erika Mann

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14b) Az új és továbbfejlesztett 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés 
biztosításának előírása és az árak 
jogorvoslati eszközök révén történő 
ellenőrzése során a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
hozzáférési feltételek tükrözzék a 
beruházási döntést alátámasztó 
körülményeket, figyelembe véve többek 
között a kiépítés költségeit, az új termékek 
és szolgáltatások elindításának 
kihasználtsági mutatóit és a várható 
kiskereskedelmi árszintet. A piaci 
szereplők számára lehetővé kell tenni, 
hogy figyelembe vegyék a hozzáférést 
igénylő arra vonatkozó 
kötelezettségvállalását, hogy milyen 
mértékben hajlandó osztozni a beruházás 
kockázatán, például hosszú távú 
hozzáférési szerződések és/vagy minimális 
mennyiségek meghatározása révén a 
hozzáférési feltételekben, beleértve az 
árakat is. Támogatni kell, hogy a 
különböző termékeknek és a különböző 
minőségű termékeknek eltérő 
nagykereskedelmi árakat szabjanak meg, 
például eltérő sávszélességek támogatása 
révén, hiszen ez lehetővé teszi, hogy a 
termék és/vagy szolgáltatás értékét 
tükrözze a hozzáférés ára. Egy ilyen piaci 
alapú árazási megközelítés növeli a 
jólétet, figyelembe veszi a fogyasztói 
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keresletet és teret nyit az alacsonyabb árú 
belépő termékek és a drágább 
prémiumtermékek piaci megjelenése előtt, 
továbbá felgyorsíthatja az új termékek és 
szolgáltatások megjelenését és 
elterjedését. Az új tömegszolgáltatások 
gyors elterjedését elősegítő vonzó árú 
kiskereskedelmi termékek gyors 
megtérülést biztosítanak az új hálózatok 
számára, amit nem szabad 
megakadályozni az árprésteszt túl szűk 
értelmezésével és nem megfelelő 
alkalmazásával.  A kockázatos hosszú 
távú beruházásokat vállaló 
hálózatüzemeltetők és szolgáltatók 
számára nem szabad megtiltani, hogy 
vonzó, de még nyereséget biztosító 
ajánlatokkal álljanak elő a fogyasztók 
számára, ameddig egy ugyanolyan 
mértékű beruházás és kockázat 
vállalására hajlandó hasonló üzemeltető 
vagy szolgáltatató gazdaságilag képes az 
ajánlat megismétlésére.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdés iránymutatást ad a nemzeti szabályozó hatóságok számára a 
hozzáférési irányelv 13. cikke szerinti árszabályozás alkalmazása során.

Módosítás 120
Amalia Sartori

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14c) Amikor a nemzeti szabályozó 
hatóságok az árszabályozás érdekében 
hoznak intézkedéseket, lehetővé kell 
tenniük a beruházó számára a tisztességes 
megtérülést, amely adott esetben 
kiigazítható az adott beruházási 
projekthez kapcsolódó egyedi kockázatok 
figyelembevétele érdekében. A feltételek 
magukban foglalhatnak a szerződések 
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tartalmától és időtartamától függő árazási 
rendelkezéseket is, amennyiben azok 
összhangban vannak a közösségi 
jogszabályokkal. Árazási rendelkezések 
alkalmazására azonban nincs lehetőség, 
amennyiben azok megkülönböztető hatást 
gyakorolnak a jelentős piaci erővel bíró 
piaci szereplő javára, például árprés vagy 
belépési korlátok létrehozása révén vagy 
más módon akadályozva a fogyasztókat és 
a gazdasági szereplőket szolgáló hatékony 
verseny kialakulását.

Or. en

Indokolás

A módosítás kompromisszumra törekszik a Parlament és a Tanács között a hozzáférési 
irányelv 13. cikkéhez fűzött módosítás pontosításával, egyaránt figyelembe véve a 
beruházások tisztességes megtérülését és a verseny védelmét.

Módosítás 121
Amalia Sartori

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 d preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14d) Tekintve az új és továbbfejlesztett 
infrastruktúrához szükséges beruházások 
mértékét, a piaci szereplők közti 
együttműködési megállapodások –
amennyiben összhangban vannak a 
közösségi jogszabályokkal –
meggyorsíthatják és erősíthetik a 
következő generációs hálózatok létrejöttét, 
amennyiben megóvják a versenyt, többek 
között a hozzáférési kötelezettségek 
előírásán keresztül is, amennyiben a 
piacelemzési eljárások alapján arra 
szükség van.

Or. en
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Indokolás

A módosítás kompromisszumra törekszik a Parlament és a Tanács között a keretirányelv 
létesítmények, kockázatok és beruházások megosztásáról szóló 12. cikkéhez fűzött módosítás 
pontosításával, és a 12. cikk és az irányelvek alapján előírt hozzáférési kötelezettségek közötti 
kapcsolat tisztázásával.

Módosítás 122
Amalia Sartori

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
14 e preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(14e) A jelentős piaci erővel bíró 
üzemeltetők számára előírt hozzáférési 
szabályok meghatározása során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak ösztönözniük 
kell a tartós és a harmadik felek könnyű 
hozzáférését és innovációját biztosító 
létesítményekbe történő beruházást.  A 
létesítményeket kiépítő, de könnyű 
hozzáférést nem engedélyező, jelentős 
piaci erővel bíró üzemeltetőket a 
szabályozási rendszer nem jutalmazhatja, 
például az egyébként alkalmazottnál 
kevésbé szigorú követelmények előírásával 
vagy a hozzáférés lehetővé tétele 
érdekében történő későbbi hálózati 
módosítások költségeinek harmadik 
felekre testálásával.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak kifejtése, hogy a szabályozók miként teljesítheti a 8. cikkben szereplő 
célkitűzéseket a beruházások támogatásával, amennyiben az nem korlátozza a versenyt.
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Módosítás 123
Mary Honeyball

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
19 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(19b) A 2002/21/EK irányelv 
(Keretirányelv) 8a. cikkében megállapított 
célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulás érdekében 2010-ben a 
rádióspektrummal foglalkozó 
csúcstalálkozót kell összehívni a 
tagállamok irányításával és az Európai 
Parlament, az Európai Bizottság és az 
összes érdekelt fél részvételével. A 
csúcstalálkozónak hozzá kell járulnia az 
uniós spektrumpolitika fokozottabb 
következetességéhez. 

Or. en

Indokolás

A spektrum-csúcstalálkozó fontos és hasznos fórumot biztosít a spektrumpolitika döntéshozói 
számára a fontos napi kérdések megvitatásához. Tekintettel azonban a 2010-es időkeretre, 
sajnos már túl késő lesz megvitatni a digitális áttéréssel és a frekvenciatöbblettel kapcsolatos 
kérdéseket, hiszen a legtöbb tagállam addigra már el fogja készíteni terveit.

Módosítás 124
Erna Hennicot-Schoepges

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(22) Ezen irányelv spektrumgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseinek összhangban 
kell állniuk a rádióspektrum-
gazdálkodásért felelős nemzetközi és 
regionális szervezetek, így a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU) és a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezletének (CEPT) munkájával, 
annak érdekében, hogy az egész 
Közösségben és világszerte biztosított 

(22) Ezen irányelv spektrumgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása 
során a tagállamoknak a rádióspektrum-
gazdálkodásért felelős nemzetközi és 
regionális szervezetek – a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU) és a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezletének (CEPT) – jogi keretével 
összhangban kell cselekedniük, hogy az 
egész Közösségben, valamint a 
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legyen a frekvenciahasználat 
összehangolása és hatékony irányítása.

tagállamok és az ITU egyéb tagjai között
biztosított legyen a frekvenciahasználat 
összehangolása és hatékony irányítása.

Or. en

Indokolás

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)). The AM clarifies that the observation of the ITU RR is most important with regard 
to the relations amongst Member States of the European Union. When applying the neutrality 
principles (technology neutrality and service neutrality), EU Member States and the 
Commission have to act in conformity with ITU Radio Regulations (RR). Such reference does 
not prevent EU Member States from applying different – or more flexible – rules at 
Community level, as long as they do not cause harmful interferences with other countries. 
Hence, the ITU RR reference is necessary in order to preserve radiocommunications 
compatibility amongst EU Member States, maintain their protection and to provide legal 
procedures to solve problems.

Módosítás 125
Rebecca Harms, Helga Trüpel

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(22) Ezen irányelv spektrumgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseinek összhangban 
kell állniuk a rádióspektrum-
gazdálkodásért felelős nemzetközi és 
regionális szervezetek, így a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU) és a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezletének (CEPT) munkájával, annak 
érdekében, hogy az egész Közösségben és 
világszerte biztosított legyen a 
frekvenciahasználat összehangolása és
hatékony irányítása.

(22) Ezen irányelv spektrumgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása 
során a tagállamoknak a rádióspektrum-
gazdálkodásért felelős nemzetközi és 
regionális szervezetek – a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU) és a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezletének (CEPT) – jogi keretének 
megfelelően kell cselekedniük, annak 
érdekében, hogy az egész Közösségben és 
világszerte biztosított legyen a 
frekvenciahasználat hatékony irányítása és 
adott esetben összehangolása.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása a 
nemzetközi szerződések tiszteletben tartásának egyértelművé tételével.
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Módosítás 126
Herbert Reul

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(22) Ezen irányelv spektrumgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseinek összhangban 
kell állniuk a rádióspektrum-
gazdálkodásért felelős nemzetközi és 
regionális szervezetek, így a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU) és a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezletének (CEPT) munkájával, annak 
érdekében, hogy az egész Közösségben és 
világszerte biztosított legyen a 
frekvenciahasználat összehangolása és 
hatékony irányítása.

(22) Ezen irányelv spektrumgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása 
során a tagállamoknak a rádióspektrum-
gazdálkodásért felelős nemzetközi és 
regionális szervezetek – a Nemzetközi 
Távközlési Unió (ITU) és a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezletének (CEPT) – jogi keretének 
megfelelően kell cselekedniük, annak 
érdekében, hogy az egész Közösségben és 
világszerte biztosított legyen a 
frekvenciahasználat hatékony irányítása és 
adott esetben összehangolása.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása a 
nemzetközi szerződések tiszteletben tartásának egyértelművé tételével.

Módosítás 127
Mary Honeyball

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(26) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára rendelkezésre álló, 
a nemzeti rádiófrekvencia-felosztási 
táblázatokban és a Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) rádiószabályzatában 

(26) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk választhassák 
meg az adott frekvenciasávban
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
jutás rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
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meghatározott frekvenciasávokban
alkalmazandó legjobb technológiákat és 
szolgáltatásokat („technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elve”) – keresztül 
fokozni kell a spektrumgazdálkodás és a 
spektrumhoz való hozzáférés 
rugalmasságát. El kell érni, hogy a 
technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak akkor kerüljön sor, ha 
közérdekű célokról van szó, és rendszeres 
időközönként felül kelljen vizsgálni.

technológiák és a szolgáltatások állami 
előírására csak akkor kerüljön sor, ha 
közérdekű célokról van szó, és rendszeres 
időközönként felül kelljen vizsgálni.

Or. en

Indokolás

Miközben az EP javasolta e preambulumbekezdés törlését a 9. cikk (3) és (4) bekezdésében 
javasoltakkal való összhang érdekében, úgy véljük, hogy egyes részei hasznosak és meg kell 
őrizni azokat.  

Módosítás 128
Rebecca Harms, Helga Trüpel

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(28) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Az említett céloknak 
magukban kell foglalniuk – a közösségi 
joggal összhangban a tagállamok által 

(28) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Másrészt 
lehetővé kell tenni, hogy a szükségesnek 
ítélt körben és az arányosság szem előtt 
tartásával engedélyezhetők legyenek olyan 
intézkedések, amelyek egyértelműen 
meghatározott közérdekű célból, így 
például az életbiztonság fenntartásához, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió elősegítéshez vagy a spektrum 
elégtelen kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Az említett céloknak 
magukban kell foglalniuk – a közösségi 
joggal összhangban a tagállamok által 
meghatározott – kulturális és a nyelvi 
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meghatározott – kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság védelmét 
vagy más közérdekű célok megvalósítását 
igénylő eseteket kivéve a kivételek nem 
eredményezhetik bizonyos szolgáltatások 
kizárólagos használatát, hanem oly módon 
kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.

sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság védelmét 
vagy kivételesen más közérdekű célok 
megvalósítását igénylő eseteket kivéve az 
intézkedések nem eredményezhetik 
bizonyos szolgáltatások kizárólagos 
használatát, hanem oly módon kell 
elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása, és a 
keretirányelv 9. cikke (4) bekezdésének szövegezésével való összhang biztosítása.

Módosítás 129
Herbert Reul

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(28) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Az említett céloknak 
magukban kell foglalniuk – a közösségi 
joggal összhangban a tagállamok által 
meghatározott – kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 

(28) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Másrészt 
lehetővé kell tenni, hogy a szükségesnek 
ítélt körben és az arányosság szem előtt 
tartásával engedélyezhetők legyenek olyan 
intézkedések, amelyek egyértelműen 
meghatározott közérdekű célból, így 
például az életbiztonság fenntartásához, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió elősegítéshez vagy a spektrum 
elégtelen kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Az említett céloknak 
magukban kell foglalniuk – a közösségi 
joggal összhangban a tagállamok által 
meghatározott – kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság védelmét 
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előmozdítását. Az életbiztonság védelmét 
vagy más közérdekű célok megvalósítását 
igénylő eseteket kivéve a kivételek nem 
eredményezhetik bizonyos szolgáltatások 
kizárólagos használatát, hanem oly módon 
kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.

vagy kivételesen más közérdekű célok 
megvalósítását igénylő eseteket kivéve az 
intézkedések nem eredményezhetik 
bizonyos szolgáltatások kizárólagos 
használatát, hanem oly módon kell 
elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása, és a 
keretirányelv 9. cikke (4) bekezdésének szövegezésével való összhang biztosítása.

Módosítás 130
Rebecca Harms, Helga Trüpel

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(60) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy ajánlásokat és/vagy 
végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számokkal, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; az érintett 
termék- és szolgáltatáspiacok 
azonosításával; a transznacionális piacok 
meghatározásával; a 
szabványalkalmazással, valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni továbbá arra, hogy végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el a hozzáférési 
irányelv I. és II. mellékletének a piaci 
fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz való hozzáigazításával 
összefüggésben. Mivel ezek az 

(60) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy ajánlásokat és/vagy 
végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a 
számozás, valamint a spektrum 
felhasználására vonatkozó általános 
engedélyezések, továbbá a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával kapcsolatban; 
az érintett termék- és szolgáltatáspiacok 
azonosításával; a transznacionális piacok 
meghatározásával; a 
szabványalkalmazással, valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni továbbá arra, hogy végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el a hozzáférési 
irányelv I. és II. mellékletének a piaci 
fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz való hozzáigazításával 
összefüggésben. Mivel ezek az 
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intézkedések általános hatályúak és az 
említett irányelvek többek között új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésével azok nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

intézkedések általános hatályúak és az 
említett irányelvek többek között új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésével azok nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum kialakítása az első olvasat 
eredményeinek figyelembe vételével, amelynek értelmében a spektrum egyedi használatának 
harmonizációját jogalkotási aktusnak, nem pedig komitológiai eljárásnak kellene eldöntenie.

Módosítás 131
Herbert Reul

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(60) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy ajánlásokat és/vagy 
végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számozással, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; az érintett 
termék- és szolgáltatáspiacok 
azonosításával; a transznacionális piacok 
meghatározásával; a 
szabványalkalmazással, valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni továbbá arra, hogy végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el a hozzáférési 
irányelv I. és II. mellékletének a piaci 
fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz való hozzáigazításával 

(60) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy ajánlásokat és/vagy 
végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a 
számozás, valamint a spektrum 
felhasználására vonatkozó általános 
engedélyezések, továbbá a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával kapcsolatban; 
az érintett termék- és szolgáltatáspiacok 
azonosításával; a transznacionális piacok 
meghatározásával; a 
szabványalkalmazással, valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni továbbá arra, hogy végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el a hozzáférési 
irányelv I. és II. mellékletének a piaci 
fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz való hozzáigazításával 
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összefüggésben. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak és az 
említett irányelvek többek között új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésével azok nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

összefüggésben. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak és az 
említett irányelvek többek között új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésével azok nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum kialakítása az első olvasat 
eredményeinek figyelembe vételével, amelynek értelmében a spektrum egyedi használatának 
harmonizációját jogalkotási aktusnak, nem pedig komitológiai eljárásnak kellene eldöntenie.

Módosítás 132
Robert Goebbels, Andres Tarand

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ba) a (2) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
esetében, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás, az elektronikus 
hírközlés és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
nyújtása és az ezekhez valamennyi 
hálózaton keresztül való hozzáférés 
vonatkozásában ne legyen versenytorzulás 
vagy versenykorlátozás.”

Or. en
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Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott ((T6/0449/2008) 58. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont), figyelembe véve 
ugyanakor a nyílt hálózatok elvét annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi felhasználó 
teljes mértékben részesülhessen az információs társadalom és újításainak előnyeiből.

Módosítás 133
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ba) a (2) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
esetében, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás, az elektronikus 
hírközlés és az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
nyújtása és az ezekhez valamennyi 
hálózaton keresztül való hozzáférés 
vonatkozásában ne legyen versenytorzulás 
vagy versenykorlátozás.”

Or. en

Módosítás 134
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – f a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

fa) a (4) bekezdés a következő fa) ponttal 
egészül ki:
„fa) alkalmazzák azt az elvet, hogy a 
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végfelhasználók számára lehetővé kell 
tenni, hogy bármilyen tartalomhoz 
hozzáférjenek és azt egymásnak átadják, 
valamint hogy bármely, általuk választott 
alkalmazást és/vagy szolgáltatást 
használjanak;”

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 61. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 135
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – f b pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés – f b pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

fb) a (4) bekezdés a következő fb) ponttal 
egészül ki:
„fb) alkalmazzák azt az elvet, amely 
szerint – különösen az Európai Unió 
alapjogi chartájának szólásszabadságról 
és a tájékoztatás szabadságáról szóló 11. 
cikkével összhangban – semmilyen, a 
végfelhasználók jogaira és szabadságaira 
vonatkozó korlátozás nem érvényesíthető 
az igazságügyi hatóság előzetes 
határozata nélkül, kivéve a közbiztonság 
fenyegetettsége esetén, amely esetben a 
határozat utólag is meghozható.”

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott 138. módosítás.
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Módosítás 136
Fiona Hall, Mary Honeyball

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

a) a szabályozás kiszámíthatóságának 
elősegítése;

a) a szabályozás kiszámíthatóságának 
elősegítése annak biztosítása révén, hogy 
a szabályozási feltételeket elégséges ideig 
alkalmazzák;

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament módosítása megkívánta volna a nemzeti szabályozó hatóságoktól 
annak biztosítását, hogy következetes szabályozási megközelítést alkalmazzanak az egymást 
követő piac-felülvizsgálati időszakokban, ami ezáltal jogbizonytalanságot eredményezett 
volna, mivel a nemzeti szabályozó hatóságoknak felül kellett volna vizsgálniuk minden egyes 
piaci felülvizsgálatkor hozott szabályozói döntéseiket (így nem képesek szavatolni a 
megközelítés folytonosságát). A javasolt új kompromisszum megfogalmazásának célja 
egyrészt a szabályozás kiszámíthatósága, másrészt a jogi kerettel való összeegyeztethetőség 
biztosítása. 

Módosítás 137
Erika Mann

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(a) a szabályozás kiszámíthatóságának 
elősegítése;

(a) a szabályozás kiszámíthatóságának 
elősegítése a folyamatos korrekciós 
intézkedések által, adott esetben több piac-
felülvizsgálaton keresztül;

Or. en

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy korrekciós 
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intézkedésekre, azaz a hozzáférésre vonatkozó tényleges feltételekre vállalhassanak 
kötelezettséget, ami különösen fontos az új és továbbfejlesztett  infrastruktúrákba történő 
beruházási döntéseknél. A piac rendszeres felülvizsgálatát természetesen ekkor is el kellene 
végezni.

Módosítás 138
Angelika Niebler

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

a) a szabályozás kiszámíthatóságának 
elősegítése; 

a) a szabályozás előreláthatóságának 
elősegítése a folyamatos korrekciós 
intézkedések által, adott esetben több piac-
felülvizsgálaton keresztül;

Or. en

Indokolás

Az első olvasat újbóli előterjesztése. Az új és továbbfejlesztett infrastruktúrákba történő 
beruházásokra vonatkozó döntéseket már most meg kell hozni, ami következetes szabályozói 
megközelítést tesz szükségessé.

Módosítás 139
Erika Mann

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(d) a hatékony befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, ideértve a 
beruházási kockázatok figyelembevételét 
is;

(d) a hatékony befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, többek között 
biztosítva azt, hogy az eszközökhöz történő 
hozzáférésre vonatkozó feltételek 
megfelelően figyelembe vegyék a 
beruházó által vállalt kockázatokat, 
ösztönözve – ahol és amennyiben 
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lehetséges – a beruházó és a hozzáférést 
kérők közötti kockázatmegosztást, 
valamint lehetővé téve az árképzési 
rugalmasságát;

Or. en

Indokolás

A kompromisszumos módosítás célja, hogy rugalmas eszközöket biztosítson a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak az új és továbbfejlesztett hozzáférési hálózatokba történő 
beruházások ösztönzésére. A kockázatok igazságos megosztása a hozzáférési feltételekben és 
a különböző termékekre vonatkozó árképzési rugalmasság serkentheti az új hálózatok 
létrehozását, ugyanakkor a végfelhasználóknak kínált vonzó ajánlatok ösztönzésével elősegíti 
a versenyt.

Módosítás 140
Angelika Niebler

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(d) a hatékony befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, ideértve a 
beruházási kockázatok figyelembevételét 
is;

d) a hatékony befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, például a 
befektetések megosztásának előmozdítása 
és a beruházó, valamint az új eszközökhöz 
hozzáférő vállalkozások közötti megfelelő 
kockázatmegosztás biztosítása révén;

Or. en

Indokolás

Az első olvasat újbóli előterjesztése. Az új és továbbfejlesztett infrastruktúrákba történő 
beruházásokra vonatkozó döntéseket már most meg kell hozni, ami következetes szabályozói 
megközelítést tesz szükségessé.
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Módosítás 141
Gunnar Hökmark

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(d) a hatékony befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, ideértve a beruházási 
kockázatok figyelembevételét is; 

(d) a hatékony befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, többek között annak 
biztosításával, hogy bármely hozzáférési 
kötelezettség megfelelő módon figyelembe 
veszi a beruházó által vállalt 
kockázatokat;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy kompromisszumot alakítson ki a Parlament és a Tanács között a 
következő generációs hálózatokhoz történő hozzáférés és az azokra vonatkozó árképzési 
feltételek kérdésében.

Módosítás 142
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(d) a hatékony befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, ideértve a beruházási 
kockázatok figyelembevételét is;

(d) a hatékony befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, többek között annak 
biztosításával, hogy bármely hozzáférési 
kötelezettség megfelelő módon figyelembe 
veszi a beruházó által vállalt 
kockázatokat;

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy kompromisszumot alakítson ki a Parlament és a Tanács között a 
következő generációs hálózatokhoz történő hozzáférés és az azokra vonatkozó árképzési 
feltételek kérdésében.

Módosítás 143
Herbert Reul

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
8a. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A rádióspektrum-politika stratégiai 
tervezése és összehangolása az Európai 
Unióban

A rádióspektrum-politika stratégiai 
tervezése és összehangolása

1. A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a 
rádióspektrum európai uniós
használatának stratégiai tervezése, 
összehangolása és harmonizációja során. E 
célból fontolóra veszik az uniós politikák 
többek között gazdasági, biztonsági, 
egészségügyi, közérdekkel, 
szólásszabadsággal kapcsolatos, kulturális, 
tudományos, szociális és technikai 
szempontjait, valamint a rádióspektrum-
felhasználó közösségek különböző érdekeit 
a rádióspektrum használatának 
optimalizálása és a káros interferencia 
elkerülése végett.

1. A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a 
rádióspektrum Európai Közösségben való
használatának stratégiai tervezése, 
összehangolása és harmonizációja során. E 
célból fontolóra veszik az uniós politikák 
többek között gazdasági, biztonsági, 
egészségügyi, közérdekkel, 
szólásszabadsággal kapcsolatos, kulturális, 
tudományos, szociális és technikai 
szempontjait, valamint a rádióspektrum-
felhasználó közösségek különböző érdekeit 
a rádióspektrum használatának 
optimalizálása és a káros interferencia 
elkerülése végett.

2. A tagállamok előmozdítják a 
rádióspektrum-politikai megközelítések 
összehangolását az Európai Unióban és 
adott esetben előmozdítják a harmonizált 
feltételeket a rádióspektrum rendelkezésre 
állása és hatékony használata tekintetében, 
mely az elektronikus távközlési belső piac 
létrehozásához és működéséhez szükséges.

2. A tagállamok az egymással és a 
Bizottsággal való együttműködés révén
előmozdítják a rádióspektrum-politikai 
megközelítések összehangolását az 
Európai Közösségben és adott esetben a 
harmonizált feltételeket az elektronikus 
távközlési belső piac létrehozásához és 
működéséhez szükséges rádióspektrum 
rendelkezésre állása és hatékony használata 
tekintetében.

3. A tagállamok előmozdítják az Európai 
Unió érdekeinek a rádióspektrummal 

3. Amennyiben a rádióspektrummal 
kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi 
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kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi 
szervezetekben való hatékony 
összehangolását. Ha a hatékony 
összehangolás előmozdításához szükség 
van erre, a Bizottság – a rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport 
létrehozásáról szóló, 2002. július 26-i 
bizottsági határozattal* létrehozott
rádióspektrum-politikai csoport (RSPG) 
véleményének lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele mellett – közös politikai 
célokat javasolhat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

szervezetekben a közösségi érdekek
hatékony összehangolásának biztosítása 
érdekében az szükséges, a Bizottság – a 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport (RSPG) véleményének lehető 
legnagyobb mértékű figyelembevétele 
mellett – közös politikai célokat javasolhat 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

4. A Bizottság – az RSPG véleményének 
lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele mellett – jogalkotási 
javaslatokat nyújthat be többéves 
rádióspektrum-politikai programok 
létrehozására vonatkozóan.

4. A Bizottság – az RSPG véleményének 
lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele mellett – jogalkotási 
javaslatokat nyújthat be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak többéves 
rádióspektrum-politikai programok 
létrehozására vonatkozóan. E programok 
ezen irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseivel összhangban 
meghatározzák a közösségi 
rádióspektrum-használat stratégiai 
tervezésének, koordinációjának és 
összehangolásának politikai irányvonalait 
és célkitűzéseit.

Or. en

Indokolás

A mósosítás célja a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum kialakítása annak 
figyelembevételével, hogy az irányelv és a különös irányelvek célja belső piac létrehozása az 
elektronikus kommunikáció terén.

Módosítás 144
Rebecca Harms, Helga Trüpel

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
8a. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A rádióspektrum-politika stratégiai A rádióspektrum-politika stratégiai 
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tervezése és összehangolása az Európai 
Unióban

tervezése és összehangolása

1. A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a 
rádióspektrum európai uniós
használatának stratégiai tervezése, 
összehangolása és harmonizációja során. E 
célból fontolóra veszik az uniós politikák 
többek között gazdasági, biztonsági, 
egészségügyi, közérdekkel, 
szólásszabadsággal kapcsolatos, kulturális, 
tudományos, szociális és technikai 
szempontjait, valamint a rádióspektrum-
felhasználó közösségek különböző érdekeit 
a rádióspektrum használatának 
optimalizálása és a káros interferencia 
elkerülése végett.

1. A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a 
rádióspektrum Európai Közösségben való
használatának stratégiai tervezése, 
összehangolása és harmonizációja során. E 
célból fontolóra veszik az uniós politikák 
többek között gazdasági, biztonsági, 
egészségügyi, közérdekkel, 
szólásszabadsággal kapcsolatos, kulturális, 
tudományos, szociális és technikai 
szempontjait, valamint a rádióspektrum-
felhasználó közösségek különböző érdekeit 
a rádióspektrum használatának 
optimalizálása és a káros interferencia 
elkerülése végett.

2. A tagállamok előmozdítják a 
rádióspektrum-politikai megközelítések 
összehangolását az Európai Unióban és 
adott esetben előmozdítják a harmonizált 
feltételeket a rádióspektrum rendelkezésre 
állása és hatékony használata tekintetében, 
mely az elektronikus távközlési belső piac 
létrehozásához és működéséhez szükséges.

2. A tagállamok az egymással és a 
Bizottsággal való együttműködés révén
előmozdítják a rádióspektrum-politikai 
megközelítések összehangolását az 
Európai Közösségben és adott esetben a 
harmonizált feltételeket az elektronikus 
távközlési belső piac létrehozásához és 
működéséhez szükséges rádióspektrum 
rendelkezésre állása és hatékony használata 
tekintetében.

3. A tagállamok előmozdítják az Európai 
Unió érdekeinek a rádióspektrummal 
kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi 
szervezetekben való hatékony 
összehangolását. Ha a hatékony 
összehangolás előmozdításához szükség 
van erre, a Bizottság – a rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport 
létrehozásáról szóló, 2002. július 26-i 
bizottsági határozattal* létrehozott
rádióspektrum-politikai csoport (RSPG) 
véleményének lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele mellett – közös politikai 
célokat javasolhat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

3. Amennyiben a rádióspektrummal 
kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi 
szervezetekben a közösségi érdekek
hatékony összehangolásának biztosítása 
érdekében az szükséges, a Bizottság – a 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport (RSPG) véleményének lehető 
legnagyobb mértékű figyelembevétele 
mellett – közös politikai célokat javasolhat 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

4. A Bizottság – az RSPG véleményének 
lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele mellett – jogalkotási 
javaslatokat nyújthat be többéves 
rádióspektrum-politikai programok 

4. A Bizottság – az RSPG véleményének 
lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele mellett – jogalkotási 
javaslatokat nyújthat be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak többéves 
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létrehozására vonatkozóan. rádióspektrum-politikai programok 
létrehozására vonatkozóan. E programok 
ezen irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseivel összhangban 
meghatározzák a közösségi 
rádióspektrum-használat stratégiai 
tervezésének, koordinációjának és 
összehangolásának politikai irányvonalait 
és célkitűzéseit.

Or. en

Indokolás

A mósosítás célja a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum kialakítása annak 
figyelembevételével, hogy az irányelv és a különös irányelvek célja belső piac létrehozása az 
elektronikus kommunikáció terén.

Módosítás 145
Herbert Reul

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2002/21/EK irányelv
9b cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2a. A Bizottság megfelelő végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el azon sávok 
meghatározására, amelyekben a 
használati jogokat a vállalkozások 
egymásra átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják. Ezen intézkedések 
nem vonatkozhatnak a műsorszórásra 
használt frekvenciákra.
Ezek a technikai végrehajtási 
intézkedéseket, amelyek ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, a 22. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum kialakítása az ezen 
irányelv 8a. cikkében megállapított hatásköri hierarchia tiszteletben tartásával. Biztosítja 
továbbá, hogy ne szükségszerűen a jelenleg műsorszórásra használt teljes sávok legyenek 
kizárva, például a digitális frekvenciatöbblet tekintetében.

Módosítás 146
Rebecca Harms, Helga Trüpel

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2002/21/EK irányelv
9b cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2a. A Bizottság megfelelő végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el azon sávok 
meghatározására, amelyekben a 
használati jogokat a vállalkozások 
egymásra átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják. Ezen intézkedések 
nem vonatkozhatnak a műsorszórásra 
használt frekvenciákra.
Ezek a technikai végrehajtási 
intézkedéseket, amelyek ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, a 22. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum kialakítása az ezen 
irányelv 8a. cikkében megállapított hatásköri hierarchia tiszteletben tartásával. Biztosítja 
továbbá, hogy ne szükségszerűen a jelenleg műsorszórásra használt teljes sávok legyenek 
kizárva, például a digitális frekvenciatöbblet tekintetében.
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Módosítás 147
Herbert Reul, Werner Langen

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2002/21/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

3. Amennyiben egy vállalkozás egy 
konkrét piacon jelentős piaci erőfölénnyel 
rendelkezik, az is lehetséges, hogy egy 
ehhez a piachoz közel álló piacon is 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, amennyiben a két piac közötti 
kapcsolat lehetővé teszi az egyik piacon 
meglévő piaci befolyás átvitelét a másik
piacra, így erősítve a vállalkozás piaci 
erejét. Következésképpen a kapcsolódó
piacon alkalmazhatók a 2002/19/EK 
irányelv (a továbbiakban: a hozzáférési 
irányelv) 9., 10., 11. és 13. cikke szerinti, 
az ilyen átvitel megelőzését célzó 
korrekciós intézkedések, illetve ha ezek 
eredménytelennek bizonyulnak, akkor a 
2002/22/EK irányelv (az egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke szerinti 
korrekciós intézkedések.”.

3. Amennyiben egy vállalkozás egy 
konkrét piacon (az első piac) jelentős piaci 
erőfölénnyel rendelkezik, az is lehetséges, 
hogy egy ehhez a piachoz közel álló piacon 
(a második piac) is jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősül, amennyiben a két 
piac közötti kapcsolat lehetővé teszi az első
piacon meglévő piaci befolyás átvitelét a 
második piacra, így erősítve a vállalkozás 
piaci erejét. Következésképpen a második
piacon alkalmazhatók a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 8–13. cikke 
vagy a 2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke szerinti 
korrekciós intézkedések, amennyiben az 
ilyen korrekciós intézkedések az első 
piacon elégtelennek bizonyulnak az ilyen 
átvitel megakadályozására.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy egy kapcsolódó piacon történő beavatkozás csak akkor 
helyénvaló, ha a jelentős piaci erővel bíró vállalat eredeti piacán hozott korrekciós 
intézkedések nem elégségesek a piaci erő ún. „átvitelének” megakadályozására.

Módosítás 148
Robert Goebbels, Andres Tarand

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a a pont (új)
2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

aa) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) a végpontok közötti összeköttetés vagy 
harmadik fél által nyújtott 
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz 
tisztességes és ésszerű feltételekkel való 
hozzáférés biztosításához szükséges 
mértékben kötelezettségeket a 
végfelhasználók hozzáférését ellenőrző 
vállalkozások számára, beleértve indokolt 
esetben a kötelezettséget arra 
vonatkozóan, hogy kapcsolják össze 
hálózataikat, ha azok még nincsenek 
összekapcsolva, illetve hogy tisztességes, 
átlátható és ésszerű alapon tegyék 
szolgáltatásaikat interoperábilissá;”

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont), ugyanakkor a végberendezéstől végberendezésig megvalósuló 
összekapcsolhatóság jól megalapozott elvének megerősítése annak a szolgáltatások mellett az 
alkalmazásokra történő kiterjesztésével. 

Módosítás 149
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a a pont (új)
2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

aa) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) a végpontok közötti összeköttetés vagy 
harmadik fél által nyújtott 
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz 
tisztességes és ésszerű feltételekkel való 
hozzáférés biztosításához szükséges 
mértékben kötelezettségeket a 
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végfelhasználók hozzáférését ellenőrző 
vállalkozások számára, beleértve indokolt 
esetben a kötelezettséget arra 
vonatkozóan, hogy kapcsolják össze 
hálózataikat, ha azok még nincsenek 
összekapcsolva, illetve hogy tisztességes, 
átlátható és ésszerű alapon tegyék 
szolgáltatásaikat interoperábilissá;”

Or. en

Indokolás

Meg kell erősíteni a végberendezéstől végberendezésig megvalósuló összekapcsolhatóság jól 
megalapozott elvét alátámasztó, Parlament által javasolt rendelkezéseket azok 
kiszélesítésével, hogy azok ne csak a szolgáltatásokra, hanem az alkalmazásokra is 
kiterjedjenek.

Módosítás 150
Robert Goebbels, Andres Tarand

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
tekintetében átláthatósági kötelezettségeket 
állapíthatnak meg, megkövetelve az 
üzemeltetőktől, hogy meghatározott 
információkat tegyenek közzé, így 
számviteli információkat, műszaki 
előírásokat, hálózati jellemzőket, a 
szolgáltatás és a használat feltételeit, 
ideértve a forgalomirányítási politikákat is, 
valamint az árakat.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
tekintetében átláthatósági kötelezettségeket 
állapíthatnak meg, megkövetelve az 
üzemeltetőktől, hogy meghatározott 
információkat tegyenek közzé, így 
számviteli információkat, műszaki 
előírásokat, hálózati jellemzőket, a 
szolgáltatás és a használat feltételeit, 
ideértve a forgalomirányítási politikák 
célját és hatását is, valamint az árakat.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatásokra és alkalmazásokra vonatkozó felhasználói döntések nem korlátozhatók. A 
nagykereskedelmi hozzáférésen és az összekapcsolási rendelkezéseken keresztül megvalósuló 
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korlátozások bevezetését meg kell akadályozni. Ehelyett a forgalomirányítási politikák 
átláthatóságát lenne szükséges megerősíteni, mivel ez elengedhetetlen a végfelhasználó 
összekapcsolhatóságának megteremtése szempontjából. 

Módosítás 151
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
tekintetében átláthatósági kötelezettségeket 
állapíthatnak meg, megkövetelve az 
üzemeltetőktől, hogy meghatározott 
információkat tegyenek közzé, így 
számviteli információkat, műszaki 
előírásokat, hálózati jellemzőket, a 
szolgáltatás és a használat feltételeit, 
ideértve a forgalomirányítási politikákat is, 
valamint az árakat.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
tekintetében átláthatósági kötelezettségeket 
állapíthatnak meg, megkövetelve az 
üzemeltetőktől, hogy meghatározott 
információkat tegyenek közzé, így 
számviteli információkat, műszaki 
előírásokat, hálózati jellemzőket, a 
szolgáltatás és a használat feltételeit, 
ideértve a forgalomirányítási politikák 
célját és hatását is, valamint az árakat.

Or. en

Indokolás

There should be no restriction on users’ choice of services and applications (which this text 
would otherwise legitimise) and it should be prevented that restrictions are introduced 
through wholesale acess and interconnection arrangements, but rather transparency about 
traffice management policies. Traffic management that is essential to manage congestion and 
provide the end-user with connectivity should be jusified, as proposed by the Council 
Common Position wording. The Council text can be slighly improved to better describe the 
purpose and likely effect of the policies.  Mention of other types of restricions should 
therefore be removed.
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Módosítás 152
Angelika Niebler

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 
általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében, a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára a kockázatok 
figyelembevétele mellett.

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 
általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését azáltal, hogy 
lehetővé teszi számára a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését a 
kockázatok figyelembevétele mellett, és 
azáltal, hogy engedélyezi a kockázat 
megosztását célzó megfelelő 
intézkedéseket – többek között hosszú távú 
kockázatmegosztási szerződések révén – a 
befektető és az új és továbbfejlesztett 
hozzáférési infrastruktúrákhoz 
hozzáférést élvező vállalkozások között. A 
hozzáférési díjak meghatározásának 
megfelelő mértékben rugalmasnak kell 
lennie, figyelembe véve többek között a 
termékminőség különböző szintjeit.

Or. en
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Indokolás

A módosítás az ár és a hozzáférés szabályozásával összefüggő új eszközöket ad a nemzeti 
szabályozó hatóságok kezébe az új és továbbfejlesztett hozzáférési hálózatokba történő 
beruházások támogatása érdekében. A méltányos kockázatmegosztás és a különböző 
termékeket és minőségi szinteket figyelembe vevő árképzési rugalmasság előmozdíthatja az új 
hálózatok üzembe helyezését, miközben elősegítheti a versenyt. Az eredeti beruházó és a 
kockázat egy részét vállaló üzemeltetők versenyezni fognak, hogy szolgáltatásaikat vonzóvá 
tegyék a végfelhasználók számára.

Módosítás 153
Erika Mann

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 
általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében, a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára a kockázatok 
figyelembevétele mellett.

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 
általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését azáltal, hogy 
lehetővé teszi számára a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését a 
kockázatok figyelembevétele mellett, és 
azáltal, hogy engedélyezi a kockázat 
megosztását célzó megfelelő 
intézkedéseket – többek között hosszú távú 
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kockázatmegosztási szerződések révén – a 
befektető és az új és továbbfejlesztett 
hozzáférési infrastruktúrákhoz 
hozzáférést élvező vállalkozások között. A 
hozzáférési díjak meghatározásának 
megfelelő mértékben rugalmasnak kell 
lennie, figyelembe véve többek között a 
termékminőség különböző szintjeit.

Or. en

Indokolás

A módosítás az ár és a hozzáférés szabályozásával összefüggő új eszközöket ad a nemzeti 
szabályozó hatóságok kezébe az új és továbbfejlesztett hozzáférési hálózatokba történő 
beruházások támogatása érdekében. A méltányos kockázatmegosztás és a különböző 
termékeket és minőségi szinteket figyelembe vevő árképzési rugalmasság előmozdíthatja az új 
hálózatok üzembe helyezését, miközben elősegítheti a versenyt. Az eredeti beruházó és a 
kockázat egy részét vállaló üzemeltetők versenyezni fognak, hogy szolgáltatásaikat vonzóvá 
tegyék a végfelhasználók számára.

Módosítás 154
Gunnar Hökmark

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 
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általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében, a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára a kockázatok 
figyelembevétele mellett.

általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében, a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára, figyelembe véve az 
adott új hálózati beruházási projekthez 
szorosan kötődő mindennemű kockázatot, 
biztosítva ugyanakkor, hogy az árképzési 
mechanizmusok a hatékony verseny 
védelmével összeférhetők legyenek.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum kialakítása az új 
generációs hozzáférésről, egyensúlyt teremtve a beruházások és a verseny ösztönzésének 
szükségessége között.

Módosítás 155
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 
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általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében, a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára a kockázatok 
figyelembevétele mellett.

általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében, a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára, figyelembe véve az
adott új hálózati beruházási projekthez 
szorosan kötődő mindennemű kockázatot, 
biztosítva ugyanakkor, hogy az árképzési 
mechanizmusok a hatékony verseny 
védelmével összeférhetők legyenek.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum kialakítása az új 
generációs hozzáférésről, egyensúlyt teremtve a beruházások és a verseny ösztönzésének 
szükségessége között.

Módosítás 156
Dominique Vlasto

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása
tekintetében a költségmegtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg –
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket –
abban az esetben, ha a piacelemzés azt 
mutatja, hogy a tényleges verseny 
hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 
túlságosan magas szinten tarthatja az árakat 
vagy árprést alkalmazhat. Az üzemeltető 
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általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében, a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára a kockázatok 
figyelembevétele mellett.

általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében, a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára, figyelembe véve az 
adott új hálózati beruházási projekthez 
szorosan kötődő mindennemű kockázatot, 
biztosítva ugyanakkor, hogy az árképzési 
mechanizmusok a hatékony verseny 
védelmével összeférhetők legyenek.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum kialakítása az új 
generációs hozzáférésről, egyensúlyt teremtve a beruházások és a verseny ösztönzésének 
szükségessége között.

Módosítás 157
Erika Mann

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – a a pont (új)
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

aa) A szöveg a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„Az árpréstesztek alkalmazása nem 
akadályozhatja az új piacok és 
infrastruktúrák fejlesztését. Ennek 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok figyelembe veszik az 
infrastrukturális beruházások feltételeit, 
és a teszt alkalmazása során a hosszú távú 
kockázatmegosztási szerződések feltételeit 
veszik alapul.”

Or. en
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Indokolás

A módosítás kompromisszumot tükröz, a Parlamentben az első olvasat során kialakult szöveg 
alapján. Az árprésteszteket az új hálózatokra is alkalmazni kell, ugyanakkor azok nem 
veszélyeztethetik a hozzáférési megállapodásokat és a vonzó termékkínálat lehetőségét.

Módosítás 158
Gunnar Hökmark

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság megállapítja, hogy a 9–13. cikk 
alapján kirótt megfelelő kötelezettségekkel 
nem sikerült megvalósítani a tényleges 
versenyt, és egyes hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatása
tekintetében jelentős és tartós 
versenyproblémák és/vagy piaci 
hiányosságok állnak fenn, akkor a 8. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban –
kivételes intézkedésként – arra kötelezheti 
a vertikálisan integrált vállalkozásokat, 
hogy az említett hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

(1) Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság megállapítja, hogy a 9–13. cikk 
alapján kirótt megfelelő kötelezettségekkel 
nem sikerült megvalósítani a tényleges 
versenyt, és a hozzáférési termékek egyes 
piacai tekintetében jelentős és tartós 
versenyproblémák és/vagy piaci 
hiányosságok állnak fenn, akkor a 8. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban –
kivételes intézkedésként – arra kötelezheti 
a vertikálisan integrált vállalkozásokat, 
hogy az említett hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja kompromisszum kialakítása a funkcionális szétválasztás vonatkozásában, 
többek között azáltal, hogy a szabályozók által végrehajtott piacelemzési eljáráshoz igazítja a 
döntéshozatali folyamatot.
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Módosítás 159
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
2002/19/EK irányelv
13 a cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság megállapítja, hogy a 9–13. cikk 
alapján kirótt megfelelő kötelezettségekkel 
nem sikerült megvalósítani a tényleges 
versenyt, és egyes hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatása
tekintetében jelentős és tartós 
versenyproblémák és/vagy piaci 
hiányosságok állnak fenn, akkor a 8. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban –
kivételes intézkedésként – arra kötelezheti 
a vertikálisan integrált vállalkozásokat, 
hogy az említett hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

(1) Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság megállapítja, hogy a 9–13. cikk 
alapján kirótt megfelelő kötelezettségekkel 
nem sikerült megvalósítani a tényleges 
versenyt, és a hozzáférési termékek egyes 
piacai tekintetében jelentős és tartós 
versenyproblémák és/vagy piaci 
hiányosságok állnak fenn, akkor a 8. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban –
kivételes intézkedésként – arra kötelezheti 
a vertikálisan integrált vállalkozásokat, 
hogy az említett hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja kompromisszum kialakítása a funkcionális szétválasztás vonatkozásában, 
többek között azáltal, hogy a szabályozók által végrehajtott piacelemzési eljáráshoz igazítja a 
döntéshozatali folyamatot.

Módosítás 160
Anne Laperrouze, Fiona Hall, Lena Ek

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 12 pont – e pont
2002/19/EK irányelv
II. melléklet – A rész – 1 pont – c pont (új)
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) abban az esetben, ha az átengedés 
műszakilag vagy gazdaságilag nem 
megvalósítható, megfelelő kötelezettségek 
egyenértékű funkciók biztosítására.

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja az EP azon módosítását, amely megfelel a Tanács által 
benyújtott egyik preambulumbekezdésnek.

Módosítás 161
Gunnar Hökmark

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 12 pont – e pont
2002/19/EK irányelv
II. melléklet – A rész – 1 pont – c pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) abban az esetben, ha az átengedés 
műszakilag vagy gazdaságilag nem 
megvalósítható, megfelelő kötelezettségek 
egyenértékű funkciók biztosítására.

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja az EP azon módosítását, amely megfelel a Tanács által 
benyújtott egyik preambulumbekezdésnek.

Módosítás 162
Rebecca Harms, Helga Trüpel

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 1 pont
2002/20/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A következő fogalommeghatározást
szintén alkalmazni kell:

(2) A következő 
fogalommeghatározásokat szintén 
alkalmazni kell:

„általános felhatalmazás”: a tagállam által 
létrehozott jogi keretszabályozás, amely 
ennek az irányelvnek megfelelően 
biztosítja az elektronikus hírközlő 
hálózatok működtetésére és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jogokat, és az elektronikus 
hírközlő hálózatok, illetve az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások valamennyi 
típusára vagy egyes típusaira 
alkalmazandóan ágazatspecifikus 
kötelezettségeket állapít meg.

„általános felhatalmazás”: a tagállam által 
létrehozott jogi keretszabályozás, amely 
ennek az irányelvnek megfelelően 
biztosítja az elektronikus hírközlő 
hálózatok működtetésére és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jogokat, és az elektronikus 
hírközlő hálózatok, illetve az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások valamennyi 
típusára vagy egyes típusaira 
alkalmazandóan ágazatspecifikus 
kötelezettségeket állapít meg.

„páneurópai, vezeték nélküli elektronikus 
hírközlési hálózat vagy elektronikus 
hírközlési szolgáltatás”: a tagállamok 
többségében elérhető, vezeték nélküli 
elektronikus hírközlési hálózat vagy 
szolgáltatás.

Or. en

Indokolás

A módosítás a Tanács és a Parlament közötti kompromisszumra törekszik az egyszerű, 
határokon átnyúló dimenziótól megkülönböztethető és a páneurópai dimenziót tükröző 
páneurópai szolgáltatások fogalmának meghatározásával.

Módosítás 163
Herbert Reul

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 1 pont
2002/20/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A következő fogalommeghatározást
szintén alkalmazni kell:

(2) A következő 
fogalommeghatározásokat szintén 
alkalmazni kell:
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„általános felhatalmazás”: a tagállam által 
létrehozott jogi keretszabályozás, amely 
ennek az irányelvnek megfelelően 
biztosítja az elektronikus hírközlő 
hálózatok működtetésére és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jogokat, és az elektronikus 
hírközlő hálózatok, illetve az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások valamennyi 
típusára vagy egyes típusaira 
alkalmazandóan ágazatspecifikus 
kötelezettségeket állapít meg.

„általános felhatalmazás”: a tagállam által 
létrehozott jogi keretszabályozás, amely 
ennek az irányelvnek megfelelően 
biztosítja az elektronikus hírközlő 
hálózatok működtetésére és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jogokat, és az elektronikus 
hírközlő hálózatok, illetve az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások valamennyi 
típusára vagy egyes típusaira 
alkalmazandóan ágazatspecifikus 
kötelezettségeket állapít meg.

„páneurópai, vezeték nélküli elektronikus 
hírközlési hálózat vagy elektronikus 
hírközlési szolgáltatás”: a tagállamok 
többségében elérhető, vezeték nélküli 
elektronikus hírközlési hálózat vagy 
szolgáltatás.

Or. en

Indokolás

A módosítás a Tanács és a Parlament közötti kompromisszumra törekszik az egyszerű, 
határokon átnyúló dimenziótól megkülönböztethető és a páneurópai dimenziót tükröző 
páneurópai szolgáltatások fogalmának meghatározásával.

Módosítás 164
Herbert Reul

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 3 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
6 a cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3a) Az irányelv a következő 6a. cikkel 
egészül ki:
„6a. cikk
Harmonizációs intézkedések
(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9. cikkében foglalt rendelkezések, 
valamint az ezen irányelv 5. cikke (1) és 
(2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül a Bizottság végrehajtási 
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intézkedéseket fogadhat el:
a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazástól 
függ;
b) a számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások páneurópai hálózati vagy 
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
számára történő megadására szolgáló 
eljárások harmonizálása céljából;
c) a páneurópai hírközlő hálózatot vagy 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások számára történő általános 
felhatalmazások megadása tekintetében a 
II. mellékletben meghatározott feltételek 
harmonizálása céljából. 
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló fenti 
intézkedéseket a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 22. cikkének (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt 
intézkedésekkel kapcsolatban bizonyos 
esetekben szükségessé válhat, hogy a 
tagállamok indokolással ellátott 
kérelemben ezen intézkedések alól 
részleges mentesítést és/vagy átmeneti 
eltérést kérjenek.
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 
verseny vagy a szabályozási környezet 
vonatkozásában nem hoz létre 
indokolatlan különbségeket a tagállamok 
között.

Or. en



PE421.390v01-00 50/53 AM\775029HU.doc

HU

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása. A 
komitológiai eljárást a rádiófrekvencia-sávokra kell korlátozni, amelyek használata általános 
felhatalmazástól függ.

Módosítás 165
Rebecca Harms, Helga Trüpel

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 3 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
6 a cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4a) Az irányelv a következő 6a. cikkel 
egészül ki:
„6a. cikk
Harmonizációs intézkedések
(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9. cikkében foglalt rendelkezések, 
valamint az ezen irányelv 5. cikke (1) és 
(2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el:
a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazástól 
függ;
b) a számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások páneurópai hálózati vagy 
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
számára történő megadására szolgáló 
eljárások harmonizálása céljából;
c) a páneurópai hírközlő hálózatot vagy 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások számára történő általános 
felhatalmazások megadása tekintetében a 
II. mellékletben meghatározott feltételek 
harmonizálása céljából.  
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
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módosítására irányuló fenti 
intézkedéseket a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 22. cikkének (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt 
intézkedésekkel kapcsolatban bizonyos 
esetekben szükségessé válhat, hogy a 
tagállamok indokolással ellátott 
kérelemben ezen intézkedések alól 
részleges mentesítést és/vagy átmeneti 
eltérést kérjenek.
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 
verseny vagy a szabályozási környezet 
vonatkozásában nem hoz létre 
indokolatlan különbségeket a tagállamok 
között.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása. A 
komitológiai eljárást a rádiófrekvencia-sávokra kell korlátozni, amelyek használata általános 
felhatalmazástól függ.

Módosítás 166
Robert Goebbels, Andres Tarand

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
Melléklet – 2 pont – h pont
2002/21/EK irányelv
Melléklet – A rész – 19 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19. A nyilvánosság számára elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

19. A nyilvánosság számára elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 



PE421.390v01-00 52/53 AM\775029HU.doc

HU

nyújtó vállalkozásokra kirótt átláthatósági 
előírások a végberendezéstől 
végberendezésig megvalósuló 
összekapcsolhatóság biztosítása érdekében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 18. 
cikkében foglalt célokkal és elvekkel 
összhangban, a forgalomkezelési 
politikáknak a nyilvánosságra hozatala és –
amennyiben szükséges és arányos – a 
nemzeti szabályozó hatóságok hozzáférése 
a nyilvánosságra hozott adatok 
pontosságának ellenőrzéséhez szükséges 
információkhoz.

nyújtó vállalkozásokra kirótt átláthatósági 
előírások a végberendezéstől 
végberendezésig megvalósuló, a tartalom, 
a szolgáltatások és az alkalmazások 
korlátlan elérését és terjesztését is 
magában foglaló összekapcsolhatóság
biztosítása érdekében a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 18. cikkében 
foglalt célokkal és elvekkel összhangban, a 
forgalomkezelési politikáknak a 
nyilvánosságra hozatala és – amennyiben 
szükséges és arányos – a nemzeti 
szabályozó hatóságok hozzáférése a 
nyilvánosságra hozott adatok 
pontosságának ellenőrzéséhez szükséges 
információkhoz.

Or. en

Indokolás

Meg kell őrizni a végberendezéstől végberendezésig megvalósuló összekapcsolhatóság 
alapelvét, amely magában foglalja a végfelhasználó azon jogát, hogy az interneten az általa 
választott tartalmat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat elérje és terjessze. 

Módosítás 167
Rebecca Harms, Helga Trüpel, David Hammerstein

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
Melléklet – 2 pont – h pont
2002/21/EK irányelv
Melléklet – A rész – 19 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19. A nyilvánosság számára elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozásokra kirótt átláthatósági 
előírások a végberendezéstől 
végberendezésig megvalósuló 
összekapcsolhatóság biztosítása érdekében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 18. 
cikkében foglalt célokkal és elvekkel 
összhangban, a forgalomkezelési 
politikáknak a nyilvánosságra hozatala és –
amennyiben szükséges és arányos – a 
nemzeti szabályozó hatóságok hozzáférése 

19. A nyilvánosság számára elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozásokra kirótt átláthatósági 
előírások a végberendezéstől 
végberendezésig megvalósuló, a tartalom, 
a szolgáltatások és az alkalmazások 
korlátlan elérését és terjesztését is 
magában foglaló összekapcsolhatóság
biztosítása érdekében a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 18. cikkében 
foglalt célokkal és elvekkel összhangban, a 
forgalomkezelési politikáknak a 
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a nyilvánosságra hozott adatok 
pontosságának ellenőrzéséhez szükséges 
információkhoz.

nyilvánosságra hozatala és – amennyiben 
szükséges és arányos – a nemzeti 
szabályozó hatóságok hozzáférése a 
nyilvánosságra hozott adatok 
pontosságának ellenőrzéséhez szükséges 
információkhoz.

Or. en


