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a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz 
kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosítására irányuló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról
(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

A vélemény előadója: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE402.737v02-00 2/8 PA\715106HU.doc

HU

PA_Legam



PA\715106HU.doc 3/8 PE402.737v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

1. A Bizottság javaslatának hatóköre 

E jogalkotási reformjavaslat célja a keretszabályozás kiigazítása a fogyasztók és a 
felhasználók egyes jogainak megerősítése révén (különösen a hozzáférhetőség javítása és a 
mindenki előtt nyitott információs társadalom előmozdítása céljából), valamint gondoskodva 
arról, hogy az elektronikus hírközlés megbízható és biztonságos legyen és biztosítsa a 
magánélet és a személyes adatok magas szintű védelmét.

2. Az előadó álláspontja

Az elektronikus hírközlés az EU gazdaságának alapja, míg a megfizethető és biztonságos 
szélessávú hírközlési hálózatok alapvető feltételek az EU növekedési és munkahely-teremtési 
lehetőségeinek megvalósításához.

Az EK-Szerződés 95. cikke szolgál megfelelő jogalapul és az irányelvre irányuló javaslat 
megfelel a szubszidiaritás és arányosság elveinek. Az előadó általában véve egyetért a 
bizottsági javaslat céljaival. A legfontosabb célok közé tartozik bizonyos fogyasztói és 
felhasználói jogok megerősítése, az elektronikus hírközlés biztonságának és 
megbízhatóságának biztosítása, valamint az egyének magánéletének és személyes adatainak 
védelme. Az előadó továbbá úgy véli, hogy a nagyobb piaci kínálat fényében fontos annak 
biztosítása, hogy a fogyasztók több információval rendelkezzenek a szolgáltatási feltételekről 
és díjakról, és könnyen tudjanak szolgáltatót váltani. Az előadó tehát egyetért a Bizottsággal 
abban, hogy az egyetemes szolgáltatási irányelvet, illetve a magánéletről és az elektronikus 
kommunikációról szóló irányelvet a következők szerint kell módosítani:
– a végfelhasználók számára nyújtott információk átláthatóságának és közzétételének 

javítása;
– a fogyatékkal élő felhasználók számára az elektronikus hírközlés használatának és az 

ahhoz való hozzáférésnek a megkönnyítése;
– a fogyasztók szolgáltató-váltásának megkönnyítése többek között az alábbiak szerint; a 

számhordozhatóság megerősített biztosítása;
– a segélyhívó szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségek javítása;
– az alapvető összekapcsolhatóság és a szolgáltatás minőségének biztosítása; 
– kötelező értesítés bevezetése a biztonság megsértésére vonatkozóan, amennyiben az a 

felhasználók személyes adatainak elvesztését vagy veszélyeztetését eredményezi;
– a hálózati és informatikai biztonsággal kapcsolatos, a létrehozandó hatósággal konzultálva 

elfogadandó végrehajtási rendelkezések megerősítése;
– a végrehajtási és érvényesítési rendelkezések megerősítése annak biztosítása érdekében, 

hogy a tagállamoknak saját szintjükön elégséges intézkedések állnak rendelkezésükre a 
kéretlen elektronikus levelek (spam) elleni küzdelemhez;

– az irányelvek egyes rendelkezéseinek korszerűsítése annak érdekében, hogy azok 
összhangba kerüljenek a technológiai és a piaci fejleményekkel, beleértve számos elavult 
vagy felesleges rendelkezés törlését.

Az előadó azonban néhány, a fenti javaslat javítását célzó módosítást javasolni, különös 
tekintettel egyes jogi és társadalmi vonatkozások további megfontolására.
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Pontosabban, az egyetemes szolgáltatási irányelv bizottsági javaslat által módosított 
7.cikkéhez hasonlóan – amely kötelezi a tagállamokat, hogy a fogyatékkal élő felhasználók 
számára különleges intézkedéseket fogadjanak el – az előadó ezen irányelv 9. cikkéhez is 
módosítást javasol, amely a fenti rendelet tel azonos eredményt biztosít és kellően figyelembe 
veszi az alacsony jövedelműként, a fogyatékkal élőként és a különleges szociális helyzetűként 
meghatározott fogyasztókat.
Másodsorban létfontosságú az előfizetők személyes adatainak legmagasabb szintű védelme. 
Az érintett vállalkozások által esetleg megtehető nem kötelező jellegű intézkedések 
bevezetése nem elegendő.  Ennek megfelelő az egyetemes szolgáltatási irányelv 20. cikkébe 
vezetett módosítás.
Harmadsorban, amennyiben a költségek felhasználók általi független felmérését lehetővé tevő 
útmutatók vagy technikák nem elérhetők a piacon, az előadó ellentmondásosnak tartja 
előirányozni ezek nemzeti szabályozási hatóságok általi (feltehetőleg díjmentes) 
megjelentetését és ugyanakkor harmadik feleknek megengedni, hogy értékesítsék ezeket az 
útmutatókat vagy technikákat. Az egyetemes szolgáltatási irányelv 21. cikkét és a módosítás 
15. preambulumbekezdését ezért módosítani kell.
Végül, ugyanezen irányelv 28. cikkét oly módon kell módosítani, hogy a nemzeti hatóságok 
döntéseit – különösen amennyiben a vállalkozások piaci pozíciókhoz való hozzáférését 
korlátozzák – mindig bírói felülvizsgálat alá lehessen vetni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosítás
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az átlátható, naprakész és 
összehasonlítható díjszabások megléte a 
több szolgáltató versenyén alapuló 
piacokon alapvetően fontos a fogyasztók 
számára. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások fogyasztóinak a 
díjszabásokra vonatkozó, hozzáférhető 
formában közzétett információk alapján 
könnyen össze kell tudniuk hasonlítani a 
piacon kínált különféle szolgáltatások árait. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyen össze tudják hasonlítani az árakat, 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
jogkörrel kell rendelkezniük arra, hogy 

(15) Az átlátható, naprakész és 
összehasonlítható díjszabások megléte a 
több szolgáltató versenyén alapuló 
piacokon alapvetően fontos a fogyasztók 
számára. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások fogyasztóinak a 
díjszabásokra vonatkozó, hozzáférhető 
formában közzétett információk alapján 
könnyen össze kell tudniuk hasonlítani a 
piacon kínált különféle szolgáltatások árait. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyen össze tudják hasonlítani az árakat, 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
jogkörrel kell rendelkezniük arra, hogy 
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jobb átláthatóságot követeljenek meg az 
üzemeltetőktől. Az árakra vonatkozó 
útmutatókat is elérhetővé kell tenniük, 
amennyiben a piac nem biztosítja azokat. 
Az üzemeltetők nem szedhetnek díjat a 
már közzétett és ezért nyilvánossá vált 
díjszabások ilyen jellegű felhasználásáért. 
A felhasználókat emellett már a 
szolgáltatás megvásárlása előtt 
megfelelően tájékoztatni kell a kínált 
szolgáltatás áráról illetve típusáról, 
különösen, ha egy díjmentes telefonszámra 
esetleg egyéb díjakat szabnak ki. A 
Bizottságot műszaki végrehajtási 
intézkedések elfogadásának jogkörével kell 
felruházni annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók élvezhessék a díjak 
átláthatósága céljából alkalmazott 
következetes közösségi megközelítés 
előnyeit.

jobb átláthatóságot követeljenek meg az 
üzemeltetőktől. Az árakra vonatkozó 
útmutatókat is elérhetővé kell tenniük, 
amennyiben a piac nem biztosítja azokat. 
Az üzemeltetők nem szedhetnek díjat a 
már közzétett és ezért nyilvánossá vált 
díjszabások ilyen jellegű felhasználásáért. 
A felhasználókat emellett már a 
szolgáltatás megvásárlása előtt 
megfelelően tájékoztatni kell a kínált 
szolgáltatás áráról illetve típusáról, 
különösen, ha egy díjmentes telefonszámra 
esetleg egyéb díjakat szabnak ki. A 
Bizottságot műszaki végrehajtási 
intézkedések elfogadásának jogkörével kell 
felruházni annak érdekében, hogy a 
végfelhasználók élvezhessék a díjak 
átláthatósága céljából alkalmazott 
következetes közösségi megközelítés 
előnyeit.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a fogyasztók számára a költségek független összehasonlítását megkönnyítő 
útmutatók és technikák nem érhetők el a piacon, úgy fontos inkább a nemzeti szabályozó 
hatóságok szerepét kiemelni, mint a profitszerzés céljából működő harmadik felekét.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosítás
1 cikk – 7 pont
2002/22/EK irányelv
9 cikk – 2 és 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti feltételek tükrében a
tagállamok előírhatják, hogy a kijelölt 
vállalkozások olyan díjszabást vagy 
díjcsomagokat kínáljanak a fogyasztóknak, 
amelyek eltérnek a szokásos kereskedelmi 
feltételek szerint biztosítottaktól, 
különösen annak biztosítása érdekében, 
hogy az alacsony jövedelmű, illetve a 

(2) A nemzeti feltételek tükrében a 
tagállamok előírják, hogy a kijelölt 
vállalkozások olyan díjszabást vagy 
díjcsomagokat kínáljanak a fogyasztóknak, 
amelyek eltérnek a szokásos kereskedelmi 
feltételek szerint biztosítottaktól, 
különösen annak biztosítása érdekében, 
hogy az alacsony jövedelmű, illetve a 
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különleges szociális helyzetű fogyasztók is 
hozzáférjenek a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett hálózatokhoz, illetőleg a 4. cikk 
(3) bekezdésében, az 5. cikkben, a 6. 
cikkben és a 7. cikkben az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségek körébe 
tartozóként meghatározott, a kijelölt 
vállalkozások által nyújtott 
szolgáltatásokhoz, illetve használhassák 
azokat.

különleges szociális helyzetű fogyasztók is 
hozzáférjenek a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett hálózatokhoz, illetőleg a 4. cikk 
(3) bekezdésében, az 5. cikkben, a 6. 
cikkben és a 7. cikkben az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségek körébe 
tartozóként meghatározott, a kijelölt 
vállalkozások által nyújtott 
szolgáltatásokhoz, illetve használhassák 
azokat.

(3) Az olyan rendelkezések mellett, 
amelyek szerint a kijelölt vállalkozásoknak 
különleges díjszabást kell biztosítaniuk 
vagy maximálárakhoz, földrajzi átlagolási 
szabályokhoz vagy más hasonló 
mechanizmusokhoz kell igazodniuk, a 
tagállamok gondoskodhatnak arról, hogy 
az alacsony jövedelműként, a fogyatékkal 
élőként és a különleges szociális 
helyzetűként meghatározott fogyasztók 
támogatásban részesüljenek.

(3) Az olyan rendelkezések mellett, 
amelyek szerint a kijelölt vállalkozásoknak 
különleges díjszabást kell biztosítaniuk 
vagy maximálárakhoz, földrajzi átlagolási 
szabályokhoz vagy más hasonló 
mechanizmusokhoz kell igazodniuk, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
alacsony jövedelműként, a fogyatékkal 
élőként és a különleges szociális 
helyzetűként meghatározott fogyasztók 
támogatásban részesüljenek.

Or. en

Indokolás

Az egyetemes szolgáltatási irányelv Bizottság által módosított 7. cikke kötelezi a 
tagállamokat, hogy a fogyatékkal élő felhasználók számára különleges intézkedéseket 
fogadjanak el. A javasolt módosítás a fenti intézkedés céljait kívánja biztosítani.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosítás
1 cikk – 12 pont
2002/22/EK irányelv
20 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) a biztonságot és az integritást 
befolyásoló eseményekkel és 
fenyegetésekkel, valamint a sebezhető 
pontokkal kapcsolatban megtehető 
intézkedések, illetve az előfizetők 
személyes adatai magánjellegének 
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intézkedéseket. megőrzése érdekében a csatlakozást 
szolgáltató és/vagy a szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozás által megteendő
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az előfizetők személyes adatainak legmagasabb szintű védelme létfontosságú. A nem kötelező 
jellegű tevékenységek nem szolgálják ezt a célt. *

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosítás
1 cikk – 12 pont
2002/22/EK irányelv
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok 
ösztönzik, hogy a végfelhasználók és a 
fogyasztók – interaktív útmutatók vagy 
hasonló technikák révén – információkhoz 
juthassanak az alternatív használati minták 
költségeinek értékeléséhez. A tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben ilyen 
útmutatókhoz, illetőleg technikákhoz a 
piacon nem lehet hozzáférni, a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendelkezésre 
bocsássák őket. Ilyen interaktív útmutatók 
vagy hasonló technikák értékesítése vagy 
rendelkezésre bocsátása céljából 
harmadik felek díjmentesen használhatják 
az elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és/vagy az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások által közzétett díjakat.

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok 
ösztönzik, hogy a végfelhasználók és a 
fogyasztók – interaktív útmutatók vagy 
hasonló technikák révén – információkhoz 
juthassanak az alternatív használati minták 
költségeinek értékeléséhez. A tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben ilyen 
útmutatókhoz, illetőleg technikákhoz a 
piacon nem lehet hozzáférni, a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendelkezésre 
bocsássák őket.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a költségek felhasználók általi független felmérését lehetővé tevő útmutatók vagy 
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technikák nem elérhetők a piacon, ellentmondásos előirányozni ezek nemzeti szabályozási 
hatóságok általi (feltehetőleg díjmentes) megjelentetését és ugyanakkor harmadik feleknek 
megengedni, hogy értékesítsék ezeket az útmutatókat vagy technikákat. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosítás
1 cikk – 16 pont
2002/22/EK irányelv
28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak eseti 
alapon meg kell tudniuk gátolni a 
számokhoz, illetve a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést, amennyiben ezt csalás 
vagy rendeltetésellenes felhasználás 
indokolttá teszi.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak eseti 
alapon meg kell tudniuk gátolni a 
számokhoz, illetve a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést, amennyiben ezt csalás 
vagy rendeltetésellenes felhasználás 
indokolttá teszi. Az egyes számokhoz való 
hozzáférés meggátolásáról bírói 
felülvizsgálat mellett a tagállamok 
döntenek.

Or. en

Indokolás

A nemzeti hatóságok döntéseit – különösen amennyiben a vállalkozások piaci pozíciókhoz 
való hozzáférését korlátozzák – mindig bírói felülvizsgálat alá kell vetni. 
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