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MÓDOSÍTÁSOK

Az Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(14) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A versenyképes piacnak biztosítania 
kell, hogy a végfelhasználók – a 
2002/21/EK irányelv 8. cikkében 
meghatározottak szerint – bármely, 
választásuk szerinti jogszerű tartalomhoz 
hozzá tudjanak férni és azt terjeszteni 
tudja, valamint hogy bármely jogszerű 
alkalmazást és/vagy szolgáltatást használni 
tudjanak. Az elektronikus hírközlés mind a 
fogyasztók, mind a vállalkozások körében 
egyre növekvő jelentősége folytán, a 
felhasználókat minden esetben teljes 
mértékben tájékoztatni kell az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató 
és/vagy a hálózatszolgáltató által 
bevezetett felhasználásbeli 
megszorításokról és/vagy korlátozásokról. 
Amennyiben nincs tényleges verseny, a
nemzeti szabályozó hatóságoknak a 
2002/19/EK irányelvben meghatározott 
korrekciós intézkedésekhez kell 
folyamodniuk annak biztosítására, hogy a 
felhasználók egyes tartalomtípusokhoz 
vagy alkalmazásokhoz való hozzáférését 
nem korlátozzák ésszerűtlenül.

(14) A versenyképes piacnak biztosítania 
kell, hogy a végfelhasználók – a 
2002/21/EK irányelv 8. cikkében 
meghatározottak szerint – bármely, 
választásuk szerinti jogszerű tartalomhoz 
hozzá tudjanak férni és azt terjeszteni 
tudja, valamint hogy bármely jogszerű 
alkalmazást és/vagy szolgáltatást használni 
tudjanak. Az elektronikus hírközlés mind a 
fogyasztók, mind a vállalkozások körében 
egyre növekvő jelentősége folytán, a 
felhasználókat minden esetben teljes 
mértékben tájékoztatni kell az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató 
és/vagy a hálózatszolgáltató által 
bevezetett felhasználásbeli 
megszorításokról és/vagy korlátozásokról. 
Amennyiben nincs tényleges verseny, a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak a 
2002/19/EK irányelvben meghatározott 
korrekciós intézkedésekhez kell 
folyamodniuk annak biztosítására, hogy a 
felhasználók egyes jogszerű
tartalomtípusokhoz vagy alkalmazásokhoz 
való hozzáférését nem korlátozzák 
ésszerűtlenül.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdés első részével összhangban szükséges ez a kiegészítés különösen a 
témakör (piaci verseny) tekintetében, amely csak jogszerű szolgálatok, tartalom és 
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alkalmazások közötti versennyel foglalkozhat.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(28) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A technológiai fejlődés adatgyűjtő és 
azonosítóeszközökön alapuló új 
alkalmazások kifejlesztését teszi lehetővé, 
amelyek lehetnek rádiófrekvenciákat 
használó, vezeték nélküli eszközök. A 
rádiófrekvenciás azonosítók (RFID) 
például rádiófrekvenciákat használnak az 
egyedileg azonosított címkékről történő 
adatszerzéshez, amely adatok azután a már 
meglévő hírközlő hálózatokon 
továbbíthatók. Az ilyen technológiák 
széleskörű használata jelentős gazdasági és 
társadalmi előnyökkel járhat, és így 
hathatósan járulhat hozzá a belső piachoz, 
ha alkalmazásuk elfogadható a polgárok 
számára. Ennek elérése érdekében 
biztosítani kell az egyének alapvető 
jogainak – különösen a magánélet és az 
adatvédelem tiszteletben tartásához való 
jognak – a védelmét. Amennyiben ezeket 
az eszközöket nyilvánosan hozzáférhető 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz 
kapcsolják vagy azok alapvető 
infrastruktúraként elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat használnak, a 2002/58/EK 
irányelv vonatkozó rendelkezéseit –
beleértve a biztonságra, a forgalommal és 
az helymeghatározással kapcsolatos 
adatokra, valamint a titkosságra vonatkozó 
rendelkezéseket is – kell alkalmazni.

(28) A technológiai fejlődés adatgyűjtő és 
azonosítóeszközökön alapuló új 
alkalmazások kifejlesztését teszi lehetővé, 
amelyek lehetnek rádiófrekvenciákat 
használó, vezeték nélküli eszközök. A 
rádiófrekvenciás azonosítók (RFID) 
például rádiófrekvenciákat használnak az 
egyedileg azonosított címkékről történő 
adatszerzéshez, amely adatok azután a már 
meglévő hírközlő hálózatokon 
továbbíthatók. Az ilyen technológiák 
széleskörű használata jelentős gazdasági és 
társadalmi előnyökkel járhat, és így 
hathatósan járulhat hozzá a belső piachoz, 
ha alkalmazásuk elfogadható a polgárok 
számára. Ennek elérése érdekében 
biztosítani kell az egyének összes, az 
Európai Unió alapjogi chartája szerinti
alapvető jogainak a védelmét. Amennyiben 
ezeket az eszközöket nyilvánosan 
hozzáférhető elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz kapcsolják vagy azok 
alapvető infrastruktúraként elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat használnak, a 
2002/58/EK irányelv vonatkozó 
rendelkezéseit – beleértve a biztonságra, a 
forgalommal és az helymeghatározással 
kapcsolatos adatokra, valamint a 
titkosságra vonatkozó rendelkezéseket is –
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

E témakörben fontos megemlíteni az Európai Unió alapjogi chartáját. 
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Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás beépíti az Európai Bíróság Promusicae- Telefónica-ügyre vonatkozó döntését 
(2008. január 29.)  A Bíróságnak ez a döntése megerősíti azt, hogy ezen irányelv 
végrehajtásakor a tagállamoknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy olyan értelmezést 
követnek-e , amely nem áll ellentmondásban az alapvető jogokkal és a közösségi jog más 
általános elveivel. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(31) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Elő kell írni, hogy a végrehajtási 
intézkedések közös követelménykészletet 
állapítsanak meg a magánélet védelme, 
valamint a belső piacon az elektronikus 
hírközlő hálózatok felhasználásával 
továbbított vagy feldolgozott személyes 
adatok megfelelő szintű biztonságának 
megvalósítása érdekében.

(31) Elő kell írni, hogy a végrehajtási 
intézkedések közös követelménykészletet 
állapítsanak meg a magánélet védelme, 
valamint a belső piacon az elektronikus 
hírközlő hálózatok jogszerű
felhasználásával továbbított vagy 
feldolgozott személyes adatok megfelelő 
szintű biztonságának megvalósítása 
érdekében.
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Or. en

Indokolás

E rendelkezés hatáskörét korlátozni kell a jogszerű használatra, ezért nem vonatkozhat az 
elektronikus kommunikáció jogszerűtlen használataira. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(34) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

E rendelkezés hatáskörét korlátozni kell a felhasználó által történő jogszerű használatra, 
ezért nem vonatkozhat a felhasználó által történő jogszerűtlen használatara. 

Módosítás 6

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

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

(h) a biztonságot és az integritást 
befolyásoló eseményekkel és 
fenyegetésekkel, valamint a sebezhető 
pontokkal, illetve a szolgáltatás 
jogszerűtlen tevékenységek elkövetésére 
történő használatával kapcsolatban a 
csatlakozást szolgáltató és/vagy a 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás által 
megtehető intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A 20. cikk 2. pontjának célja, hogy magas színvonalú információt biztosítson az előfizetőnek.  
A jogszerűtlen tevékenységek csökkentésére és megakadályozására irányuló a csatlakozást 
szolgáltató és/vagy a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások közötti megerősített 
együttműködésen alapuló környezetben lényeges, hogy az előfizetők egyértelmű tájékoztatást 
kapjanak arról, hogy a szolgáltatók milyen intézkedéseket tehetnek, amennyiben az előfizetők 
ilyen fajta tevékenységben vesznek részt. Ha az előfizetők tudatában vannak annak, milyen 
intézkedéseket foganatosíthatnak a szolgáltatók, kétszer is meggondolják mielőtt ilyen 
jogszerűtlen intézkedésekbe kezdenének. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 12. pont
2002/22/EK irányelv
20. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az előfizetők és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozások 
között szerződés jön létre, az előfizetők – a 
szerződés megkötését megelőzően, majd 
ezt követően rendszeresen – egyértelmű 
tájékoztatást kapjanak a jogszerű 
tartalomhoz való tetszés szerinti 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az előfizetők és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozások 
között szerződés jön létre, az előfizetők – a 
szerződés megkötését megelőzően, majd 
ezt követően rendszeresen – egyértelmű 
tájékoztatást kapjanak a jogszerű 
tartalomhoz való tetszés szerinti 
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hozzáféréssel és a jogszerű tartalom tetszés 
szerinti terjesztésével kapcsolatban, 
valamint az alkalmazások és a 
szolgáltatások tetszés szerinti jogszerű
futtatásával kapcsolatban a szolgáltató által 
alkalmazott korlátozásokról.

hozzáféréssel és a tartalom tetszés szerinti 
terjesztésével kapcsolatban, valamint az 
alkalmazások és a szolgáltatások tetszés 
szerinti futtatásával kapcsolatban a 
szolgáltató által alkalmazott 
korlátozásokról.

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat minden a tartalomra, illetve szolgáltatásra vonatkozó hozzáférés valamint 
elosztás tekintetében –  függetlenül attól hogy jogszerű vagy nem –  tájékoztatni kell az összes 
korlátozásról. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 16. pont
2002/22/EK irányelv
28. cikk – (1) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a végfelhasználók hozzá tudjanak férni 
a Közösségen belül nyújtott 
szolgáltatásokhoz, beleértve az információs 
társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokat 
is, és használni tudják azokat; valamint

(a) a végfelhasználók hozzá tudjanak férni 
a Közösségen belül nyújtott jogszerű
szolgáltatásokhoz, beleértve az információs 
társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokat 
is, és használni tudják azokat; valamint

Or. en

Indokolás

A rendelkezés hatáskörét a jogszerű szolgáltatásokra kell korlátozni.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 16. pont
2002/22/EK irányelv
28. cikk – (1) bekezdés – 2. albekezdés
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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
jogszerűtlen és káros tevékenység vagy 
rendeltetésellenes felhasználás indokolttá 
teszi.

Or. en

Indokolás

Míg a Közösségen belül a végfelhasználóknak minden jogot biztosítani kell, hogy 
hozzáférjenek és használni tudják a jogszerű szolgáltatásokat, nincs ok arra, hogy ezt a jogot 
kiterjesszék a jogszerűtlen szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és használatra is.  A nemzeti 
szabályozási hatóságok a szolgáltatások letiltásának indokaként ne csak a rendeltetésellenes 
felhasználást, hanem bármely jogszerűtlen tevékenységet, beleértve a csalást is, felhozhassák. 
Ez növelni fogja a szabályozási hatóságok lehetőségeit, hogy már fennálló illetve jövőbeli 
jogszerűtlen tevékenységekkel szemben fellépjenek. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2. cikk –  3 a pont (új)
2002/58/EK irányelv
5. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 2002/58/EK irányelv 5. cikkének 
(1) bekezdése helyébe a következő szöveg 
lép: 
„1. A tagállamok nemzeti jogszabályok 
révén biztosítják a nyilvános hírközlő 
hálózatok és a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
segítségével történő közlések és az azokra 
vonatkozó forgalmi adatok titkosságát. 
Különösen megtiltják a közlések és az 
azokra vonatkozó forgalmi adatok 
felhasználókon kívüli személyek által 
történő, az érintett felhasználó 
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hozzájárulása nélküli meghallgatását, 
lehallgatását, tárolását vagy bármely más 
módon történő elfogását vagy 
megfigyelését, kivéve, ha az ilyen személy 
a 15. cikk (1) bekezdésével valamint az 
Európai Unió alapjogi chartájával 
összhangban jogszerűen jár el. Ez a 
bekezdés nem akadályozza a közlés 
továbbításához szükséges műszaki 
tárolást, a bizalmas adatkezelés elvének 
sérelme nélkül.” 

Or. en

Indokolás

Ezt az irányelvet az Európai Unió alapjogi chartájára való tekintettel is kell értelmezni. A 
charta hivatkozási pontként szolgál a bíróságok és a hatóságok számára. A Lisszaboni 
Szerződés az Európai Unió és tagállamai által tiszteletben tartandó jogok valódi 
katalógusaként hivatkozik a chartára.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk –  6 a pont (új)
2002/58/EK irányelv
15. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 2002/58/EK irányelv 15. cikkének 
(1) bekezdése helyébe a következő szöveg 
lép: 
A tagállamok jogszabályi intézkedéseket 
fogadhatnak el az ezen irányelv 5. és 6. 
cikkében, 8. cikkének (1), (2), (3) és (4) 
bekezdésében, valamint 9. cikkében előírt 
jogok és kötelezettségek hatályának 
korlátozására vonatkozóan, ha az ilyen 
jellegű korlátozás - a 95/46/EK irányelv 
13. cikkének (1) bekezdésében említettek 
szerint - egy demokratikus társadalomban 
szükséges, megfelelő és arányos 
intézkedésnek minősül a nemzetbiztonság 
(vagyis az állam biztonsága), a 
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nemzetvédelem és a közbiztonság védelme 
érdekében, valamint a bűncselekmények, 
illetve az elektronikus hírközlési rendszer 
jogosulatlan használata megelőzésének, 
kivizsgálásának, felderítésének és 
üldözésének valamint a mások jogainak és 
szabadságjogainak a biztosítása 
érdekében. E célból a tagállamok többek 
között jogszabályi intézkedéseket 
fogadhatnak el az adatoknak az e 
bekezdésben megállapított indokok 
alapján korlátozott ideig történő 
visszatartására vonatkozóan. Az e 
bekezdésben említett valamennyi 
intézkedésnek összhangban kell lennie a 
közösségi jog általános elveivel, beleértve 
az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében 
említetteket.”

Or. en

Indokolás

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