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RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat célja az elektronikus hírközlés jelenlegi európai szabályozási kereteinek, 
azaz a hozzáférésről és az engedélyezésről szóló irányelvek és a keretirányelv módosítása a 
távközlés valódi belső piacának megvalósítása érdekében. A javaslat alapvető célja az 
elektronikus hírközlés hatékonyságának javítása, a szabályozás hatékonyságának és 
egyszerűségének szavatolása mind az üzemeltetők, mind a nemzeti szabályozó hatóságok 
számára, valamint a közösségi előírások harmonizációja a befektetések, az innováció és a 
fogyasztók érdekeinek előmozdítására. A keretirányelvek, a engedélyezési irányelv és a 
hozzáférési irányelv főbb módosításai a frekvenciagazdálkodás reformját, a funkcionális 
szétválasztása bevezetését és a Bizottság tagállamokkal kapcsolatos hatásköreinek 
megerősítését érintik.

A javaslat tekintetében az előadó az alábbi módosításokat javasolja:

A) Keretirányelv:

 A 6. cikk utolsó bekezdésében, a nemzeti szabályozó hatóságok által folytatott 
konzultációs eljárás eredményeinek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, nagyobb 
mértékben kellene biztosítani a vállalatok által szolgáltatott információk 
bizalmasságát.

 A 9. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében, az egy adott sávban nyújtott 
szolgáltatásra vonatkozó korlátozások tekintetében meg kellene határozni, hogy az 
ilyen korlátozások indokolásául szolgáló közérdekbe beletartozik a szervezett bűnözés 
megelőzése és a szervezett bűnözés ellen folytatott küzdelem. 

 A 19. cikk (1) bekezdésében, a Bizottság által akkor elfogadandó harmonizációs 
intézkedések tekintetében, amikor eltérés tapasztalható a nemzeti szabályozó 
hatóságok keretirányelvben és egyedi irányelvekben meghatározott szabályozási 
feladatainak ellátása között, a Bizottság mérlegelheti, hogy „ajánlást” vagy az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást előíró „határozatot” fogalmaz-e 
meg; e rendelkezés célszerűsége kétséges, mivel a Parlament bevonásának mértéke 
végső soron a Bizottság döntésétől függne.  

 A 21. cikk (2) és (3) bekezdésében, a különböző tagállamokban székhellyel 
rendelkező felek közötti, határon átnyúló jogvita tekintetében meg kellene határozni, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságok jogvita megoldására irányuló törekvéseinek 
összehangolása akár közös határozat elfogadásához is vezethet.

B) Engedélyezési irányelv

 Az 5. cikk (2) bekezdésében, a rádiófrekvencia- és számhasználati jogok tagállamok 
általi megadása tekintetében előnyösebb lenne a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban a közérdek miatt 
indokolt korlátozásokra hivatkozni.



PE404.684v01-00 4/11 PA\717407HU.doc

HU

 A 10. cikkben, az általános felhatalmazáshoz vagy a használati jogokhoz és egyedi 
kötelezettségekhez fűzött feltételek teljesítése tekintetében a (6a) bekezdést (új) 
kellene beiktatni, amely előírja, hogy a tagállamok a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban az (5) és (6) bekezdésben meghatározott szankciókat bármikor bírósági 
felülvizsgálatnak vethetik alá.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Pontosabb jogalap hiányában az EK-
Szerződés 95. cikkét kell alkalmazni, 
amely a Parlament és a Tanács 
együttdöntése nyomán lehetővé teszi olyan 
általános intézkedések elfogadását, 
amelyek célja a tagállamok belső piac 
működésére és létrehozására irányuló 
jogszabályainak közelítése. A hivatkozott 
cikk a jelen javaslattal módosított 
jogszabályok jogalapja is, és a javaslat 
horizontális jellege is igazolja e választást.  
Mindazonáltal egy európai szintű 
szabályozó hatóság létrehozásához 
általános rendelkezésként az EK-
Szerződés 308. cikkének alkalmazása is 
szükségessé válhat, bár e rendelkezés 
értelmében az Európai Parlament nem 
rendelkezik együttdöntési jogkörrel.   

Or. es



PA\717407HU.doc 5/11 PE404.684v01-00

HU

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60a) ha a 2002/21/EK irányelv 19. cikke 
esetében a Bizottság megállapítja, hogy az 
ezen irányelvben és a különös 
irányelvekben meghatározott szabályozási 
feladatok nemzeti szabályozó hatóságok 
általi végrehajtásában meglévő eltérések 
az egységes piac akadályát képezhetik, 
akkor a Bizottságot a 8. cikkben foglalt 
célok elérésének előmozdítása érdekében 
– a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe véve a Hatóság esetleges 
véleményét – fel kellene ruházni a 
harmonizációs intézkedések 
elfogadásához szükséges jogkörrel. Ezek 
az intézkedések csak akkor lehetnek 
valóban hatékonyak, ha megfelelő jogi 
formát öltenek, pontosabban a 
2006/512/EK határozat 5. cikkének a) 
pontjában meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
elfogadott határozatokét, kizárva ezáltal 
az ajánlásokat vagy más nem kötelező 
érvényű intézkedéseket.  

Or. es

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
60 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60b) A Bizottság hatásköre 
megerősítésének és a Hatóság 
létrehozásának célja az ésszerűbb és 
hatékonyabb frekvenciagazdálkodás. A 
Bizottságnak és a Hatóságnak a lehető 
legnagyobb gondossággal kell ellátnia
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szerepét, mindig szem előtt tartva a 
vállalkozások és felhasználók igényeit. 
Másrészről világos, hogy egy európai 
szintű szabályozó hatóság létrehozása 
nem akadályozhatja az Európai 
Parlamentet a Bizottság feletti közvetlen 
ellenőrzés gyakorlásában, és ezért a 
Hatóság felállítása megkívánja, hogy az 
Európai Parlament folyamatos és 
kimerítő tájékoztatást kapjon jelen 
irányelv végrehajtásáról. 

Or. es

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
6 cikk – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a 
konzultációs eljárás eredményeit – az üzleti 
titokra vonatkozó közösségi és nemzeti 
jogi rendelkezések szerint bizalmasnak 
minősülő információk kivételével –
nyilvánosan elérhetővé teszi.

A nemzeti szabályozó hatóság a 
konzultációs eljárás eredményeit – az üzleti 
titokra vonatkozó közösségi és nemzeti 
jogi rendelkezések szerint bizalmasnak 
minősülő információk kivételével –
nyilvánosan elérhetővé teszi. Bizalmas 
információk indokolatlan közzététele 
esetén a nemzeti szabályozó hatóságok az 
érintett vállalkozások kérése alapján 
gondoskodnak a megfelelő intézkedések 
lehető leghamarabbi foganatosításáról.

Or. es

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a közösségi jognak megfelelő közérdekű 
célok, például az életbiztonság, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása. 

a közösségi jognak megfelelő közérdekű 
célok, például az életbiztonság – különös 
tekintettel a szervezett bűnözés és a 
terrorizmus megelőzésére és az ellenük 
folytatott küzdelemre –, a társadalmi, a 
regionális vagy a területi kohézió, a 
rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása. 

Or. es

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül, ha a 
Bizottság megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott szabályozási feladatok 
nemzeti szabályozó hatóságok általi 
végrehajtásában meglévő eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetik, akkor 
a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság esetleges véleményét –
ajánlást adhat ki vagy határozatot fogadhat 
el ezen irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek harmonizált 
alkalmazásáról.

1. Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. és 8. cikkében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül, ha a 
Bizottság megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott szabályozási feladatok 
nemzeti szabályozó hatóságok általi 
végrehajtásában meglévő eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetnék, 
akkor a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság esetleges véleményét –
határozatot fogadhat el ezen irányelv és a 
különös irányelvek rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásáról.
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Or. es

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerint 
ajánlást ad ki, akkor köteles a 22. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással 
összhangban eljárni. 

törölve

A tagállamok biztosítják, hogy feladataik 
elvégzése során a nemzeti szabályozó 
hatóságok a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe vegyék ezeket az ajánlásokat. 
Ha egy nemzeti szabályozó hatóság úgy 
dönt, hogy nem követ egy ajánlást, erről 
tájékoztatja a Bizottságot, és megindokolja 
álláspontját.

Or. es

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Bármely fél az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságok elé utalhatja a 
jogvitát. A hatáskörrel rendelkező nemzeti 
szabályozó hatóságok összehangolják 
erőfeszítéseiket – amennyiben lehetséges, 
közös határozat elfogadásával – a 
jogvitának a 8. cikkben meghatározott 
célokkal összhangban történő megoldása 
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érdekében. 

Or. es

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 22 pont
2002/21/EK irányelv
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság erről 
haladéktalanul tájékoztatja a feleket. Ha a 
jogvita rendezése négy hónap elteltével 
nem történt meg, ha a jogvita megoldása 
érdekében a sérelmet szenvedett fél nem 
fordult bírósághoz, valamint bármelyik fél 
kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok –
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság által a(z) […/…/EK] 
rendelet 18. cikke szerint kiadott ajánlást –
összehangolják erőfeszítéseiket a 
jogvitának a 8. cikk rendelkezéseivel 
összhangban történő megoldása érdekében.

A nemzeti szabályozó hatóság erről 
haladéktalanul tájékoztatja a feleket. Ha a 
jogvita rendezése négy hónap elteltével 
nem történt meg, ha a jogvita megoldása 
érdekében a sérelmet szenvedett fél nem 
fordult bírósághoz, valamint bármelyik fél 
kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok –
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a Hatóság által a(z) […/…/EK] 
rendelet 18. cikke szerint kiadott ajánlást –
összehangolják erőfeszítéseiket –
amennyiben lehetséges, közös határozat 
elfogadásával – a jogvitának a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban történő 
megoldása érdekében.

Or. es

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha egyedi rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogok megadása szükséges, 
a tagállamok – kérelemre, figyelemmel az 
ezen irányelv 6., 6a. és 7. cikkében és 11. 

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

cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
rendelkezésekre, továbbá a szóban forgó 
erőforrások hatékony felhasználását a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9. 
cikke (4) bekezdése második 
albekezdésének megfelelően biztosító 
bármely más szabályra – minden olyan 
vállalkozásnak megadják ezt a jogot, amely 
az általános felhatalmazás alapján 
hálózatokat vagy szolgáltatásokat 
szolgáltat vagy vesz igénybe.

Or. es

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PA\717407HU.doc 11/11 PE404.684v01-00

HU

Or. es

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d a) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A tagállamoknak a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban 
biztosítaniuk kell az (5) és (6) bekezdésben 
foglalt szankciók bírósági 
felülvizsgálatát.”   

Or. es
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