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RÖVID INDOKOLÁS

Az audiovizuális médiaszolgáltatási irányelvvel az EU határozott üzenetet küldött, amelynek 
az volt a célja, hogy a versenyképesség és jogbiztonság optimális feltételeit biztosítsa az 
európai IKT, illetve annak iparágai és szolgáltatásai részére, valamint hogy biztosítsa a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség tiszteletben tartását.A „távközlési csomag” jelenlegi 
felülvizsgálatát hasonló szellemben és politikai szándékkal kell olvasni és módosítani. Meg 
kell találni a lehető legjobb egyensúlyt az elektronikus hálózatok jelenlegi és jövőbeni 
használóinak szükségletei, jogszerű üzleti érdekeltségei, illetőleg a közérdekű politikai 
megfontolások között, valamint a fogyasztók jogai és érdekei között.

A rádiófrekvenciák szűkös, jelentős társadalmi és piaci értékű közjavak, ugyanakkor 
feltétlenül szükségesek néhány közérdekű társadalompolitikai célkitűzés megvalósításához. A 
spektrumot tehát nem csupán gazdasági, társadalmi és környezeti értelemben véve kell 
hatékonyan és takarékosan kezelni, de gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból 
figyelembe kell venni a közérdeket is. Ebben az értelemben be kell vezetni néhány korlátozást 
a szolgáltatássemlegesség elvei és azok a rádiófrekvencia-használat egyedi jogainak 
átadásában gyakorolt hatása tekintetében.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói – különösen az audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtói – káros zavarás elleni védelmének fontosságát nem szabad 
alábecsülni. Ehhez kisebb változtatásokra van szükség a szövegben, annak érdekében, hogy 
az európai spektrumrendeletet összhangba lehessen hozni egyéb nemzetközileg kötelező erejű 
határozatokkal és eszközökkel, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Végül pedig javaslat készül a nemzetközi szabályozó hatóságok által az elektronikus 
távközlési rendszerek és szolgáltatások jogszerű tartalmának előmozdításában játszott 
elengedhetetlen szerepe hangsúlyozása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási 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
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2007. december 11-i 2007/65/EK 
irányelv, az úgynevezett audiovizuális 
médiaszolgáltatási irányelv szerint 
felülvizsgálat történt az európai uniós 
információs technológiák, médiaágazatok 



PE404.775v01-00 4/19 PA\718636HU.doc

HU

és -szolgáltatások versenyképességéhez és 
jogbiztonságához szükséges optimális 
feltételek, illetve a kulturális és nyelvi 
sokféleség tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében; ebben az 
értelemben az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások tisztességes és 
kiegyensúlyozott keretszabályozása fontos 
alappillér az egész európai audiovizuális 
ágazat számára;

Or. en

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottságnak figyelembe kell 
vennie a nemzeti szabályozó hatóságok, az 
iparág érdekelt felei és az audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtóinak 
véleményét az ezen irányelv szerint – az 
átláthatóság és az arányosság érdekében 
hatékony konzultációt követően – hozott 
döntések során. A Bizottságnak részletes 
konzultációs dokumentumokat kell 
közzétennie, amelyben kifejti a cselekvés 
többféle lehetséges módját, és az érdekelt 
feleknek elegendő időt kell adni a 
válaszadásra. A válaszok megfontolása 
után a Bizottságnak a konzultációt követő 
közleményben indokolnnia kell a 
meghozott döntést, beleértve azt is, hogy 
mennyiben vették figyelembe a válaszadók 
véleményét.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok, az iparágban érdekelt felek és az audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtóinak véleményét a közösségi szintű döntéseknél figyelembe vegyék, 
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és hogy e döntések átláthatók és az elért eredménnyel arányosak legyenek. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell 
tekinteni. A gazdasági, társadalmi és 
környezeti értelemben vett lehető 
leghatékonyabb és legtakarékosabb 
spektrumgazdálkodás, valamint a 
hatékony spektrumhasználatot gátló 
akadályok fokozatos felszámolása 
közérdek.

(16) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékű közjavaknak kell 
tekinteni, amelyek feltétlenül szükségesek 
néhány közérdekű társadalompolitikai 
célkitűzés megvalósításához. A 
spektrumot tehát a közérdek megfelelő 
figyelembevétele mellett gazdasági,
társadalmi és környezeti értelemben 
hatékonyan és takarékosan kell kezelni, 
valamint a hatékony spektrumhasználatot 
gátló akadályok fokozatos 
felszámolásának közérdeknek kell lennie.

Or. en

Indokolás

A spektrumok valóban közjavak és nem tekinthetők senki magántulajdonának, 
hatékonyságukat azonban nem szabad puszta piaci kritériummá egyszerűsíteni. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádiófrekvenciákkal való 
gazdálkodás során gondoskodni kell a 
káros zavarás elkerüléséről. Ennek 
megfelelően, hogy a szabályozói 
beavatkozás a káros zavarás 
megelőzéséhez szükséges mértékre 
szorítkozhasson, pontos meghatározást kell 
adni a káros zavarás fogalmára. 

(17) A rádiófrekvenciákkal való 
gazdálkodás során gondoskodni kell a 
káros zavarás elkerüléséről. Ennek 
megfelelően, hogy a szabályozói 
beavatkozás a káros zavarás 
megelőzéséhez szükséges mértékre 
szorítkozhasson, a jelenleg nemzetközileg 
elfogadott frekvenciatervek 
figyelembevételével pontos meghatározást 
kell adni a káros zavarás fogalmára.
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Or. en

Indokolás

A nemzeti és nemzetközi frekvenciatervek létrehozásának egyik fő indoka a zavarás 
problémája. Mivel a frekvenciák átlépik az EU határait, ezért a zavarás elkerülése érdekében 
tiszteletben kell tartani a nemzetközileg kötelező erejű megegyezéseket.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) 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. Kívánatos, hogy az említett 
célok – a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság 
védelméhez szükséges kört 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.
Annak érdekében, hogy a rádiófrekvencia-

(22) 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 
azonban a spektrumhasználatot 
kifejezetten egy konkrét szolgáltatás 
nyújtásához lehet kapcsolni, vagy konkrét 
technológiával kiosztani a szükségesnek 
ítélt körben és az arányosság szem előtt 
tartásával, amennyiben egyértelműen 
meghatározott közérdekű célból, így 
például az életbiztonság fenntartásához, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió elősegítéshez vagy a spektrum 
elégtelen kihasználásának elkerüléséhez 
szükséges. Az említett célok – a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva –
magukban foglalják olyan kulturális és 
médiapolitikai célok mint, a kulturális és a 
nyelvi sokszínűség, valamint a 
médiapluralizmus előmozdítását. Az 
életbiztonság védelméhez szükséges kört 
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 
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használati engedély jogosultja szabadon 
megválaszthassa a rádiófrekvencián 
nyújtott tartalom szolgáltatásának 
leghatékonyabb módját, az engedély a 
tartalmat nem szabályozhatja.

alkalmazhatók legyenek. Annak érdekében, 
hogy a rádiófrekvencia-használati engedély 
jogosultja szabadon megválaszthassa a 
rádiófrekvencián nyújtott tartalom 
szolgáltatásának leghatékonyabb módját, 
az engedély a tartalmat nem 
szabályozhatja.

Or. en

Indokolás

A közérdek és a kereskedelmi érték közti egyensúly vizsgálata alapján kell eldönteni, hogy a 
spektrumot ki lehet-e szolgáltatássemleges módon osztani. A gyakorlatban a Bizottság ezt a 
megközelítést követi, például a digitális többletről szóló közleményében, amelyben a konkrét 
szolgáltatásoknak a konkrét spektrum-(al)sávokra való kiosztását javasolja.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

(23) Az olyan kulturális és médiapolitikai 
célok, mint a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos esetleges 
kivételek körének és természetének 
meghatározása tagállami hatáskör, korlátait 
az adott tagállam nemzeti joga szabja meg.

Or. en

Indokolás

A 2002/21/EK keretirányelv (6) preambulumbekezdése tulajdonképpen elsimeri, hogy „az 
audiovizuális politikát és a tartalom szabályozását általános érdekű célok – így a 
véleménynyilvánítás szabadsága, a médiapluralizmus, a pártatlanság, a kulturális és nyelvi 
sokszínűség, a társadalmi integráció, a fogyasztóvédelem és a kiskorúak védelme – érdekében 
alkalmazzák.” A „kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítására” való puszta utalás nem elég széleskörű, mivel nem tartalmazza az 
audiovizuális médiapolitika valamennyi közérdekű célkitűzését.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Kívánatos, hogy a kijelölésre és a 
kiosztásra vonatkozó döntések körében a 
szolgáltatás- és a technológiasemlegesség 
követelményeinek bevezetése, valamint a 
vállalkozások közötti jogátruházás 
lehetőségének bővülése nyomán megnőjön 
a nagyközönségnek szánt elektronikus 
hírközlési szolgáltatások és audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtásának 
szabadsága, és bővüljenek az erre 
rendelkezésre álló eszközök; ez egyben a 
közérdekű célok elérését is segíti. Ezért az
audiovizuális médiaszolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatban a 
műsorszolgáltatókra rótt egyes közérdekű 
kötelezettségek egyedi spektrumhasználati 
jogok biztosítása nélkül is egyre inkább 
teljesíthetők. A spektrum 
műsorszolgáltatók részére történő 
kijelölése során kizárólag akkor indokolt 
egyedi kritériumokat felállítani, ha ez 
alapvető fontosságú egy adott, a nemzeti 
jogban kitűzött közérdekű cél eléréséhez.
A közérdekű célok eléréséhez kapcsolódó 
eljárásoknak mindenkor átláthatónak, 
objektívnek, arányosnak és 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük.

(49) Kívánatos, hogy a kijelölésre és a 
kiosztásra vonatkozó döntések körében a 
szolgáltatás- és a technológiasemlegesség 
követelményeinek bevezetése, valamint a 
vállalkozások közötti jogátruházás 
lehetőségének bővülése nyomán megnőjön 
a nagyközönségnek szánt elektronikus 
hírközlési szolgáltatások és audiovizuális 
médiaszolgáltatások nyújtásának 
szabadsága, és bővüljenek az erre 
rendelkezésre álló eszközök; ez egyben a 
közérdekű célok elérését is segíti. Az 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatban a 
műsorszolgáltatókra rótt egyes közérdekű 
kötelezettségek tekintetében azonban 
indokolt lehet egyedi kritériumokat 
felállítani a spektrum kijelölése során, 
amennyiben úgy tűnik, hogy ez alapvető 
fontosságú egy konkrét, a nemzeti jogban 
kitűzött közérdekű cél eléréséhez. A 
közérdekű célok eléréséhez kapcsolódó 
eljárásoknak mindenkor átláthatónak, 
objektívnek, arányosnak és 
megkülönböztetésmentesnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A (49) preambulumbekezdés nincs összhangban az engedélyezési irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdésével. Fontos elismerni a nemzeti jogban rögzített kulturális és médiapolitikai célok 
figyelembevételének szükségességét. Az eredeti megfogalmazás ezenkívül a műsorszóró 
szolgáltatások használatára irányuló egyedi jogok tekintetében korlátozóbb is, mint az 
engedélyezési irányelv 5. cikkének (2) bekezdése.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az egyenlő bánásmód érdekében 
egyetlen spektrumfelhasználó sem 
mentesíthető a spektrumhasználat 
vonatkozásában megállapított rendes 
díjak megfizetésének kötelezettsége alól.

(50) A spektrumhasználat vonatkozásában 
megállapított díjak megfizetésének 
kötelezettsége alóli bármely teljes vagy 
részleges mentesítésnek objektívnek és 
átláthatónak kell lennie és a nemzeti jog 
által előírt egyéb általános érdekű 
kötelezettségek meglétén kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be, ahol a használati díj fizetésének kötelezettségét konkrét általános 
célkitűzésekre vonatkozó kötelezettségek váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak a 
szárazföldi műsorszóró frekvenciák esetében, ahol médiapluralisztikus célokat szolgálnak.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A keretirányelv, a hozzáférési irányelv 
és az engedélyezési irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozattal összhangban indokolt 
elfogadni.

(59) A keretirányelv, a hozzáférési irányelv 
és az engedélyezési irányelv 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozattal összhangban indokolt 
elfogadni. Az ilyen végrehajtási 
intézkedések nem sérthetik a tagállamok 
által a fenti irányelvek szerint 
meghatározott kulturális és médiapolitikai 
célkitűzéseket.

Or. en
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Indokolás

A javasolt – különösen a keretirányelv 9c. és 19. cikkében, a hozzáférési irányelv 6. cikkében, 
valamint az engedélyezési irányelv 6a. cikkében meghatározott – biztosítékok alapvető 
fontossággúak az Európai Bizottságra ruházott kiterjesztett végrehajtási hatáskörök 
tekintetében.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60a) Az ezen irányelv keretében folytatott 
tevékenységek során a hatékony kezelés és 
a spekrumhasználat Közösségen belüli 
harmonizálása érdekében figyelembe 
veszik a nemzetközi és nemzeti szervezetek 
– például a Nemzetközi Távközlési Unió 
(ITU) és a Postai és Távközlési 
Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) 
– rádióspektrum-kezeléssel kapcsolatos 
munkáját. A tagállamok és a Bizottság 
ezen irányelv végrehajtása során
elismerik az ITU rádiószabályzata alapján 
a tagállamok által kötött nemzetközi 
megállapodások tartalmát.

Or. en

Indokolás

Európa nem sziget. A spektrum- és földkörüli pálya-használatról szóló, a hatékony, racionális 
és költséghatékony hasznosításon alapuló, nemzetközileg kötelező erejű rendeletek 
létrehozásában az ITU által játszott fontos szerepet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az ITU 
szabályainak az ITU uniós és nem uniós tagállamaira nézve kötelező erejével és ezen 
irányelvnek e szabályokkal való kompatibilitásával külön kell foglalkozni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – s pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) „káros zavarás”: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek megfelelően működő 
rádiótávközlési szolgáltatást, illetőleg ilyen 
szolgáltatásban súlyos minőségromlást 
okoz.”

s) „káros zavarás”: olyan zavarás, amely 
veszélyezteti valamely rádiónavigáció-
szolgáltatás vagy más biztonsági 
szolgáltatások működését, valamint amely 
egyébként akadályoz vagy többször 
ismételten megszakít valamely, az 
alkalmazandó közösségi vagy nemzeti jogi 
rendelkezéseknek és a nemzetközileg 
elfogadott frekvenciaterveknek
megfelelően működő rádiótávközlési 
szolgáltatást, illetőleg ilyen szolgáltatásban 
súlyos minőségromlást okoz.”

Or. en

Indokolás

A műsorszóró és a kétirányú (fogadó és küldő) szolgáltatások közötti zavarás problémájának 
súlyossága miatt elengedhetetlen, hogy a digitális műsorszóró szolgáltatásokat a 
nemzetközileg elfogadott frekvenciatervek – és különösen az ITU genfi terve – értelmében 
megvédjék a káros zavarástól A káros zavarás fogalmát ennek megfelelően kell módosítani.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) alkalmazzák azt az elvet, hogy a 
végfelhasználók számára lehetővé kell 
tenni, hogy bármely általuk választott 
jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást 
használjanak és azt egymásnak átadják.

g) alkalmazzák azt az elvet, hogy a 
végfelhasználók számára lehetővé kell 
tenni, hogy bármely általuk választott 
jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást 
használjanak.

Or. en

Indokolás

Az egymásnak átadásra való utalás megtévesztő, hiszen úgy értelmezhető, hogy az irányelv új, 
a jogszerű tartalom nyilvános közlésére vonatkozó joggal ruházza fel a felhasználót, amely 
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jog a szellemi tulajdonról szóló jogszabály értelmében kizárólag a jogtulajdonost vagy egy 
általa megbízott harmadik felet illet.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e a pont (új) 
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 4 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) biztosítsák az elektronikus távközlési 
hálózatokat és szolgáltatásokat biztosító 
vállalatok együttműködését az 
elektronikus távközlési rendszerek és 
szolgáltatások jogszerű tartalmának 
védelmében és előmozdításában.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus távközlési rendszerek és szolgáltatások jogszerű tartalma védelmének és 
előmozdításának feladatát az Európai Unió polgárainak védelmében a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak kell vállalniuk. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban 
egy adott korlátozás betartásához.

d) az alábbi (4) bekezdéssel összhangban 
bármely szolgáltatási korlátozás 
betartásához.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (3) bekezdése d) pontjának módosítására van szükség a megfogalmazás 
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egyértelműsítése érdekében, amelyet enélkül nehéz értelmezni. A kulturális és 
médiapolitikával kapcsolatos hatáskörükkel összhangban a tagállamoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra, hogy elegendő spektrumot engedélyezzenek a műsorszóró szolgáltatások 
számára, és hogy e célból korlátozzák a szolgáltatássemlegesség és a technológiai 
semlegesség elveit.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára. Az egy bizonyos 
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja: 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. Olyan 
korlátozás, amely egy adott sávban más 
szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag akkor 
írható elő, ha azt életbiztonság védelmét 
szolgáló szolgáltatás iránti igény indokolja.

(4) Ha a második albekezdés vagy a 9c. 
cikk szerint elfogadott intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára. Az egy bizonyos 
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja: 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 az 
olyan kulturális és médiapolitikai célok, 
mint a kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
illetőleg a médiapluralizmus előmozdítása. 
Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag 
akkor írható elő, ha azt életbiztonság 
védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény 
indokolja.

Or. en
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Indokolás

A „kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus előmozdítására” való 
puszta utalás nem elég széleskörű, mivel nem tartalmazza az audiovizuális médiapolitika 
valamennyi közérdekű célkitűzését.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 5 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az olyan kulturális és médiapolitikai 
célok, mint a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdításával kapcsolatos korlátozások 
körének és időtartamának meghatározása 
tagállami hatáskör, korlátait az adott 
tagállam nemzeti joga szabja meg.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (5a) bekezdésének módosítása a módosító irányelv (23) preambulumbekezdésének 
fogalmazásán alapul az Európai Bizottság javaslata nyomán; e bekezdés fontosságát tekintve 
azonban szükséges azt módosítani és teljes törvényi erőt biztosítani számára azáltal, hogy 
magába a keretirányelv szövegébe illesztik. A kulturális és médiapolitikával kapcsolatos 
hatáskörükkel összhangban a tagállamoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy 
elgendő spektrumot engedélyezzenek a műsorszóró szolgáltatások számára, és hogy e célból 
korlátozzák a szolgáltatássemlegesség és a technológiai semlegesség elveit.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9b cikk –1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti szabályozó hatóság 
előzetes engedélyére van szükség azonban, 
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amennyiben az ilyen átruházás vagy 
haszonbérbe adás olyan frekvenciákra 
vonatkozna, amelyeket korlátozás alapján 
bocsátottak rendelkezésre a 9. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott közérdekű 
célkitűzések teljesítésének biztosítása 
érdekében. A tagállamoknak adott esetben 
jogukban áll engedélyt vagy véleményt 
kérni az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokért felelős nemzeti 
szabályozó hatóságtól.

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok hatáskörrel rendelkeznek a szolgáltatássemlegességre vonatkozó konkrét 
korlátozások bevezetésére, ezért logikus e frekvenciák átadására, vagyis a 
„spektrumkereskedelemre” korlátozásokat bevezetni. Ez különösen egyértelmű a kulturális és 
médiapolitikán alapuló korlátozások esetében. Amennyiben a területen mégis megengedett a 
spektrumkereskedelem, úgy a tagállamoknak meg kell őrizniük a jogot, hogy megfelelő 
biztosítékokat vezessenek be annak biztosítása érdekében, hogy audiovizuális politikájukat 
nem ássák alá.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a 
technológiasemlegesség elve alóli, a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint 
a médiapluralizmus biztosítását célzó 
kivételektől eltérő kivétel meghatározására, 
valamint e kivétel hatályának és jellegének 
a felsorolt elvekkel történő 
összehangolására.

(d) a 9. cikk (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően a szolgáltatás- vagy a 
technológiasemlegesség elve alóli, az 
olyan kulturális és médiapolitikai célok, 
mint a kulturális és a nyelvi sokszínűség, 
valamint a médiapluralizmus biztosítását 
célzó kivételektől eltérő kivétel 
meghatározására, valamint e kivétel 
hatályának és jellegének a felsorolt 
elvekkel történő összehangolására.

Or. en
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Indokolás

A „kulturális és a nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus előmozdítására” való 
puszta utalás nem elég széleskörű, mivel nem tartalmazza az audiovizuális médiapolitika 
valamennyi közérdekű célkitűzését.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9c a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9ca. cikk 

(1) A Bizottság figyelemmel kíséri a 
harmadik országokban és a nemzetközi 
szervezetek – beleértve az ITU-t –
keretében a rádióspektrummal 
kapcsolatos olyan fejleményeket, amelyek 
hatást gyakorolhatnak e határozat 
végrehajtására.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot 
minden olyan nehézségről, amelyet de 
jure vagy de facto a jelenlegi nemzetközi 
egyezmények, illetve a harmadik 
országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel – többek között az ITU-val 
– kötött egyezmények okoznak ezen 
irányelv végrehajtása tekintetében.

(3) A Bizottság rendszeresen beszámol a 
Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) és a 
(2) bekezdés alkalmazásának 
eredményeiről, és adott esetben 
intézkedéseket javasol az ezen irányelvben 
foglalt elvek és célok érvényesítésének 
biztosítása végett. A tagállamok közötti 
közösségi szintű koordináció biztosítása 
érdekében szükség esetén közös 
ágazatpolitikai célokról kell 
megállapodni.
(4) Az e cikk alapján elfogadott 
intézkedések nem sértik a Közösség és a 
tagállamok vonatkozó nemzetközi 
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szerződések alapján fennálló jogait és 
kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

Európa nem egy sziget. Az ITU szabályainak az ITU uniós és nem uniós tagállamaira nézve 
kötelező erejével és ezen irányelvnek e szabályokkal való kompatibilitásával külön kell 
foglalkozni. A hatékony spektrumhasználat biztosítása, illetve annak érdekében, hogy a 
hálózat vagy rendszer sikeresen koordinálható és működtethető legyen, elengedhetetlen, hogy 
a működtetők betartsák az ITU nemzetközlieg kötelező erejű szabályzatán alapuló 
dokumentálási és koordinációs eljárásokat, illetve számíthassanak azokra.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont
2002/21/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a káros zavarás súlyos kockázatának
elkerülése;

a) a káros zavarás kockázatainak
elkerülése;

Or. en

Indokolás

A „káros zavarás” kockázata minden esetben „súlyos kockázat”.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 

(5) A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott olyan egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat, 
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amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át és egymásnak nem adhatnak 
haszonbérbe, ötévente, első alkalommal öt
évvel a megadást követően, figyelemmel 
az (1) bekezdésben előírt kritériumokra, 
felül kell vizsgálni. Ha az egyedi használati 
jogok odaítélési kritériumai már nem 
alkalmazandók, az egyedi használati jogot 
vagy az adott rádiófrekvenciákra 
vonatkozó általános felhatalmazássá kell 
alakítani, a felülvizsgálat befejezésétől 
számítva legfeljebb öt éven belül a 
jogosultat előzetesen értesítve, vagy a 
vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá 
kell tenni.

amelyeket a keretirányelv 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át és egymásnak nem adhatnak 
haszonbérbe, tízévente, első alkalommal tíz
évvel a megadást követően, figyelemmel 
az (1) bekezdésben előírt kritériumokra, 
felül kell vizsgálni. Ha az egyedi használati 
jogok odaítélési kritériumai már nem 
alkalmazandók, az egyedi használati jogot 
vagy az adott rádiófrekvenciákra 
vonatkozó általános felhatalmazássá kell 
alakítani, a felülvizsgálat befejezésétől 
számítva legfeljebb tíz éven belül a 
jogosultat előzetesen értesítve, vagy a 
vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe adhatóvá 
kell tenni. E döntés során figyelembe kell 
venni, hogy a befektetésekre megfelelő 
amortizációs időszakot kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

Több új platform és szolgáltatás esetében a befektetést tíz évnél - de öt évnél feltétlenül –
hosszabb időszakban amortizálni kell. Nem kivételes esemény, hogy jelentős veszteséget 
kelljen elkönyvelni a működés első néhány éve alatt. Aránytalan lenne a nemzeti hatóságok 
számára arra vonatkozó szigorú követelményt bevezetni, hogy valamennyi műsorszóró 
spektrumengedély esetében ötévente tartsanak hivatalos felülvizsgálatot.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6b cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
szerinti műszaki végrehajtási intézkedés 
előírhatja, hogy a Hatóság a(z) […/…/EK] 
rendelet 12. cikkével összhangban 
javaslatot tegyen azon vállalkozások 
kiválasztására, amelyek számára egyedi 

(1) Amennyiben egy elektronikus 
távközlési szolgáltatás határokon átnyúló 
eleme a jellemző, és az olyan kulturális és 
médiapolitikai célok, mint a kulturális és 
a nyelvi sokszínűség, valamint a 
médiapluralizmus előmozdítására 



PA\718636HU.doc 19/19 PE404.775v01-00

HU

rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat kell adni.

vonatkozó tagállami hatáskör sérelme 
nélkül a 6a. cikk (1) bekezdésének f) 
pontja szerinti műszaki végrehajtási 
intézkedés előírhatja, hogy a Hatóság a(z) 
[…/…/EK] rendelet 12. cikkével 
összhangban javaslatot tegyen azon 
vállalkozások kiválasztására, amelyek 
számára egyedi rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogokat kell adni. 

Or. en

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a kulturális és médiapolitikára, különösen a műsorszóró és egyéb 
audiovizuális médiaszolgáltatások számára biztosított frekvenciákra vonatkozó tagállami 
hatásköröket ne ássák alá új uniós szintű centralizált eljárások.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
II. Melléklet
2002/20/EK irányelv
1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja,

d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja a tagállamok 
által meghatározott rendszerek sérelme 
nélkül, ahol a díjfizetési kötelezettséget a 
konkrét közérdekű célkitűzések 
megvalósításának kötelezettsége váltja fel;

Or. en

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy olyan rendszereket tartsanak fenn 
vagy vezessenek be, ahol a használati díj fizetésének kötelezettségét konkrét általános 
célkitűzésekre vonatkozó kötelezettségek váltják fel. Az ilyen rendszerek általánosak a 
szárazföldi műsorszóró frekvenciák esetében, ahol médiapluralisztikus célokat szolgálnak.
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