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RÖVID INDOKOLÁS

A hatékony, egységes távközlési piac létrehozása rendkívül fontos politikai prioritás az EU-
ban. A Bizottság első, 2006 júniusában kiadott jelentése rögzítette a keretirányelv 
módosítására vonatkozó javaslatokat. Ez a széles körű és átfogó felülvizsgálati folyamat 
számos fontos, megoldandó problémára derített fényt.

Ezen akadályok leküzdésének támogatása céljából a Bizottság egy új, független Hatóság 
felállítását javasolja, amely szorosan együttműködne a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
Bizottsággal. Az új Hatóságnak, amelynek az Európai Parlament felé kell elszámolnia, részét 
képezi egy szabályozói tanács, amelynek tagjait az összes uniós tagállam nemzeti szabályozó 
hatóságainak vezetői adják, és amely felváltja az Európai Szabályozók Csoportját (ERG). A 
Hatóság különösen a következő kulcsfeladatokat látja el: 

 szaktanácsokkal látja el a Bizottságot az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében

 szabályozói felügyeletet biztosít a piacok meghatározásában, a piacelemzésében és a 

korrekciós intézkedések alkalmazásában

 transznacionális piacok meghatározása

 tanácsadást biztosít a rádióspektrum-használat harmonizációjával kapcsolatosan, és 

döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik a számozással kapcsolatos igazgatásban 

  elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások tekintetében uniós szintű 

szakértői tudásközpontként működik 

 biztosítja a hálózat- és információbiztonságot (azaz átveszi az Európai Hálózat- és 

Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) feladatait)

A Bizottság ezen javaslatát a Tanács egyértelműen elutasítja. Az alábbiakban a nemzeti 
szabályozó hatóságok közös testülete alternatív modelljének (hálózatának) létrehozására 
teszünk javaslatot. A hálózat a nemzeti szabályozó hatóságok jogi személyiséggel nem 
rendelkező szövetsége, azaz konkrétan nem része a közvetett vagy közvetlen közösségi 
igazgatásnak A Bizottság javaslatától eltérően a hangsúly azon van, hogy létrehozzunk egy 
közös döntéshozatali eljárást a nemzeti jogszabályok hatálya alá eső nemzeti szabályozó 
hatóságok számára. A nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának kialakításával nem jönne 
létre sem EK-szintű hatóság, sem nem delegálnának a közösségi intézmények bizonyos 
döntéshozatali hatásköröket. A hálózat szabályozási hatásköreit e rendeleten túlmenően meg 
kell határozni és rögzíteni kell a keretirányelvben.

Saját kezdeményezés alapján, vagy – amennyiben az erre vonatkozó irányelvek ezt 
kifejezetten tartalmazzák –, a hálózat állásfoglalásokat és közös álláspontokat fogad el 
hatáskörének azon a területein, melyeket a keretirányelv a nemzeti szabályozó hatóságok 
számára kijelöl. Ezzel kapcsolatosan a közös álláspontoknak ugyanolyan kötelező erővel kell 
rendelkezniük a szabályozó hatóságok számára, mint a bizottsági ajánlásnak, azaz azokat a
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mindenkori döntéshozatal során a legmesszebbmenőkig figyelembe kell venni. A hálózatnak 
olyan többségi döntéshozatali eljárással kellene határozatokat hoznia, amely során minden 
egyes nemzeti szabályozó hatóság egy szavazattal rendelkezne. A hálózatot a bizottsági 
javaslatban kidolgozottaknak megfelelő fő feladatokkal kell megbízni. A hálózat éves 
beszámolási kötelezettséggel tartozna az Európai Parlament felé.

Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának 
függetlensége a tagállamok pénzügyi és anyagi forrásaitól, lehetővé kell tenni a hálózat 
közösségi finanszírozását. A hálózat nem rendelkezik jogi személyiséggel, ami kizárja az 
eszközök bármiféle közvetlen kiutalását. Éppen ezért a Közösségnek „közvetett” 
finanszírozást kell alkalmaznia elsősorban az anyagi eszközök megfelelő igazgatási források 
formájában történő rendelkezésre bocsátása révén. Az igazgatási feladatok jogi személyiség 
nélküli biztosítása a Nemzeti Szabályozó Hatóságok Titkárságának (Office of the Network of 
National Regulatory Authorities) létrehozása formájában történne. 

A nemzeti szabályozó hatóságok eljárásközpontú szabályozási megközelítéshez kapcsolódó 
széleskörű döntéshozatali mozgástere alapján szükségvan a piaci szabályozási eljárások 
minimális koordinációs szintjére. A belső piacra való bejutás akadályainak leépítésére 
vonatkozó feladathoz olyan hatékony, alulról felfelé építkező szabályozási megközelítésre 
van szükség, amely hatékony, informatív módon foglalkozik a piacra való bejutás tényleges 
akadályaival, és erre építve összehangolja a nemzeti szabályozó hatóságok közötti 
segítségnyújtási intézkedéseket.  A belső piaci akadályok esetleges okait leghatékonyabban a 
helyi nemzeti szabályozó hatóságok tudják megszüntetni, melyek kötelessége ezután, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok hálózatának javasolt, közösségi szinten meghatározott eljárása 
keretében összehangolják a problémák megoldását.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság
létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az európai elektronikus 
hírközlési piac felügyeletéért felelős 
nemzeti hatóságok hálózatának
létrehozásáról

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
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vonatkozik. A módosító javaslat 
elfogadása a szöveg egészében 
változtatásokat tesz szükségessé.)

Or. de

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezért egy olyan testület létrehozásához, 
amely egyesíti a nemzeti szabályozó 
hatóságok képviselte szakértelmet és 
tapasztalatot, és egyértelműen 
meghatározott kompetenciákkal 
rendelkezik, egy szilárdabb intézményi 
alapra van szükség, mivel e testületnek a 
tagjai által is elismert valós hatáskörrel kell 
rendelkeznie, és mivel teljesítményének 
minősége meghatározó a szabályozott 
ágazat szempontjából is.

(7) Ezért egy olyan testület létrehozásához, 
amely egyesíti a nemzeti szabályozó 
hatóságok képviselte szakértelmet és 
tapasztalatot, és egyértelműen 
meghatározott kompetenciákkal 
rendelkezik, egy szilárdabb intézményi 
alapra van szükség az Európai 
Szabályozók Csoportjának 
továbbfejlesztéséből kiindulva, mivel e 
testületnek a tagjai által is elismert valós 
hatáskörrel kell rendelkeznie, és mivel 
teljesítményének minősége meghatározó a 
szabályozott ágazat szempontjából is.

Or. de

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Bevált az az eddig a belső piacon az 
egységes jogalkalmazás biztosítása 
érdekében követett megközelítés, amely a 
szabályozó hatóságok közötti információ-
és tapasztalatcserén alapul.  Ennek 
megfelelően e rendelet 25. cikkében 
meghatározott közös döntéshozatali 
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eljárás célja a nemzeti szabályozó 
hatóságok közötti együttműködés 
elmélyítése. Tekintettel a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára felvetődő 
problémák sokféleségére és az egyes 
tagállamokban gyakorta eltérő piaci 
feltételekre, csak olyan megoldás lehet 
alkalmas, arányos és a szubszidiaritás 
elvével összhangban álló, amely a 
decentralizáltan rendelkezésre álló 
szakértelmen alapul.

Or. de

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ugyanakkor a szakértői jelentés 
rámutatott több problémára is, ideértve 
különösen az ENISA szervezeti 
felépítésével kapcsolatos kérdéseket, 
operatív munkatársainak szakmai 
összetételét és számát, valamint bizonyos 
logisztikai nehézségeket is. Az ENISA
főbb feladatainak be kell épülniük a 
Hatóság alaptevékenységébe, amely a 
célok és feladatok pontosabb 
meghatározása alapján biztosítja az adott 
célok és feladatok hatékonyabb, 
célratörőbb és költségtakarékosabb, a jobb 
szabályozás elveivel összeegyeztethető 
teljesítését egyetlen, az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások közösségi 
keretszabályozása hatálya alá tartozó 
ügyekben megfelelő hatáskörrel bíró
hatóság által.

(11) Ugyanakkor a szakértői jelentés 
rámutatott több problémára is, ideértve 
különösen az ENISA szervezeti 
felépítésével kapcsolatos kérdéseket, 
operatív munkatársainak szakmai 
összetételét és számát, valamint bizonyos 
logisztikai nehézségeket is. Az ENISA 
főbb feladatainak be kell épülniük az új 
testület alaptevékenységébe, amely a célok 
és feladatok pontosabb meghatározása 
alapján biztosítja az adott célok és 
feladatok hatékonyabb, célratörőbb és 
költségtakarékosabb, a jobb szabályozás 
elveivel összeegyeztethető teljesítését 
egyetlen, az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások közösségi keretszabályozása 
hatálya alá tartozó ügyekben megfelelő 
hatáskörrel bíró testület által.

Or. de
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) 12. Ez szükségessé teszi egy új 
közösségi testület, az Európai 
Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti 
Hatóság (a továbbiakban a „Hatóság”) 
létrehozását, amely a Bizottságnak és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak nyújtott 
támogatásával hatékonyan hozzájárul a 
belső piac kiépítésének befejezéséhez. A
Hatóság referenciapontként működik, és 
függetlensége, az általa nyújtott tanácsok 
és az általa terjesztett információk 
színvonala, eljárásainak és működési 
módszereinek átláthatósága, valamint a 
számára kijelölt feladatok ellátásában 
tanúsított gondossága bizalmat kelt.

(12) 12. Ez szükségessé teszi egy új 
közösségi testület, a nemzeti szabályozó 
hatóságok európai elektronikus hírközlési 
piacfelügyeleti hálózata (a továbbiakban a
„hálózat”) létrehozását, amely a 
Bizottságnak és a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak nyújtott támogatásával 
hatékonyan hozzájárul a belső piac 
kiépítésének befejezéséhez. A hálózat
referenciapontként működik, és 
függetlensége, az általa nyújtott tanácsok 
és az általa terjesztett információk 
színvonala, eljárásainak és működési 
módszereinek átláthatósága, valamint a 
számára kijelölt feladatok ellátásában 
tanúsított gondossága bizalmat kelt.

Or. de

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Hatóságot oly módon kell 
létrehozni, hogy illeszkedjen a Közösség 
meglévő intézményi rendszerébe és a 
hatáskörök jelenlegi megosztásába.
Technikai kérdésekben függetlenséget kell 
élveznie, és megfelelő jogi, igazgatási és 
pénzügyi autonómiával kell rendelkeznie.
E célból szükséges és célszerű olyan jogi 
személyiséggel rendelkező közösségi 
testületként létrehozni, amelynek 
megbízatása az e rendelet által rá ruházott 
feladatok végrehajtása.

(15) A Hatóságot oly módon kell 
létrehozni, hogy illeszkedjen a Közösség 
meglévő intézményi rendszerébe és a 
hatáskörök jelenlegi megosztásába.
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Or. de

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Hatóság támogatja a Bizottságot a 
számhordozhatóságra vonatkozó közösségi 
kötelezettségek bármely kibővítése 
tekintetében. A kibővítés különösen 
vonatkozhat a hordozandó információk 
körére vagy azoknak a hálózatoknak a 
fajtájára (vezetékes vagy mobil), amelyek 
között a számok és az információk 
hordozása történik. Az e kötelezettségre 
vonatkozó módosítások során figyelembe 
kell venni a felhasználóknál jelentkező 
költségvonzatot és a vállalkozások 
átállítással kapcsolatos költségeit, valamint 
a tagállamok e téren felhalmozódott 
tapasztalatait.

(19) A Hatóság támogatja a Bizottságot és
a tagállamokat a számhordozhatóságra 
vonatkozó közösségi kötelezettségek 
bármely kibővítése tekintetében. A 
kibővítés különösen vonatkozhat a 
hordozandó információk körére vagy 
azoknak a hálózatoknak a fajtájára
(vezetékes vagy mobil), amelyek között a 
számok és az információk hordozása 
történik. Az e kötelezettségre vonatkozó 
módosítások során figyelembe kell venni a 
felhasználóknál jelentkező költségvonzatot 
és a vállalkozások átállítással kapcsolatos 
költségeit, valamint a tagállamok e téren 
felhalmozódott tapasztalatait.

Or. de

Módosítás 8

Vorschlag für eine Verordnung
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Hatóság számára lehetővé kell 
tenni, hogy a feladatai végrehajtásához 
szükséges tanulmányok elkészítését 
megrendelhesse, ugyanakkor azonban 
biztosítani kell, hogy a Hatóság által a 
Bizottsággal és a tagállamokkal kialakított 
kapcsolat révén megakadályozható legyen 
a párhuzamos munkavégzés.

törölve

Or. de
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Hatóság szervezeti felépítésének 
alkalmasnak kell lennie feladatai 
végrehajtására. Bár a hasonló közösségi 
hatóságok tekintetében szerzett 
tapasztalatok e téren szolgálnak némi 
iránymutatással, a Hatóság szervezeti 
felépítését úgy kell kialakítani, hogy az 
megfeleljen az elektronikus hírközlés 
szabályozására szolgáló közösségi 
rendszer sajátos igényeinek. Így 
különösen messzemenően tekintettel kell 
lenni a nemzeti szabályozó hatóságok 
sajátos szerepére és függetlenségére.

törölve

Or. de

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Hatóságnak indokolt rendelkeznie a 
megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy 
szabályozói feladatait hatékonyan, és 
mindenekelőtt függetlenül végezhesse.
Ezért, miként országos szinten, a 
szabályozói tanáccsal szemben is 
követelmény, hogy minden piaci érdektől 
függetlenül járjon el, így tehát nem kérhet 
és nem fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.

(33) A Hatóságnak indokolt rendelkeznie a 
megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy 
szabályozói feladatait hatékonyan 
végezhesse.

Or. de
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A Hatóság zökkenőmentes működése 
megkívánja, hogy annak igazgatóját 
érdemei, illetve igazolt ügyintézői és 
vezetői képességei, továbbá az elektronikus 
hírközlő hálózatokkal, elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokkal és piacokkal 
kapcsolatos hozzáértése és tapasztalatai 
alapján jelöljék ki, valamint, hogy 
feladatait a Hatóság belső működésének 
szervezését illetően teljes függetlenséggel 
és rugalmassággal végezze. Az 
igazgatónak biztosítania kell a Hatóság 
feladatainak hatékony, független módon 
való végrehajtását.

(34) A Hatóság zökkenőmentes működése 
megkívánja, hogy annak igazgatóját 
érdemei, illetve igazolt ügyintézői és 
vezetői képességei, továbbá az elektronikus 
hírközlő hálózatokkal, elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokkal és piacokkal 
kapcsolatos hozzáértése és tapasztalatai 
alapján jelöljék ki, valamint, hogy 
feladatait a Hatóság belső működésének 
szervezését illetően rugalmassággal 
végezze. Az igazgatónak biztosítania kell a 
Hatóság feladatainak hatékony 
végrehajtását.

Or. de

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Gondoskodni kell arról, hogy a 
Hatóság határozatai által érintett felek 
élhessenek a szükséges jogorvoslatokkal.
Megfelelő fellebbezési mechanizmust kell 
kialakítani ahhoz, hogy a Hatóság 
határozatai ellen egy kifejezetten e célra 
létrehozott fellebbezési tanácshoz lehessen 
jogorvoslatért fordulni, amelynek 
határozatai ellen ugyanakkor keresetet 
lehessen indítani a Bíróság előtt.

törölve

Or. de
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Biztosítani kell a Hatósághoz való 
zökkenőmentes áthelyezését az ENISA 
azon folyó tevékenységeinek, amelyek a 
Hatóság megbízatási körébe tartoznak.

törölve

Or. de

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság feladatait a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal és a Bizottsággal 
együttműködve az elektronikus hírközlés 
európai szabályozási rendszerének 
keretében végzi.

3. A Hatóság feladatait a Bizottsággal 
együttműködve az elektronikus hírközlés 
európai szabályozási rendszerének 
keretében végzi.

Or. de

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
 3 cikk –  - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tanácsokkal látja el a piaci szereplőket és 
a nemzeti szabályozó hatóságokat
szabályozási kérdéseket illetően;

c) tanácsokkal látja el a piaci szereplőket 
szabályozási kérdéseket illetően;

Or. de
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tevékenységeihez kapcsolódó 
területekre vonatkozó információkat gyűjti, 
terjeszti és gondoskodik azok cseréjéről, 
továbbá tanulmányokat készít;

d) a tevékenységeihez kapcsolódó 
területekre vonatkozó információkat gyűjti, 
terjeszti és gondoskodik azok cseréjéről;

Or. de

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – -i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) ajánlásokat ad a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára határokon átnyúló 
jogvitákkal kapcsolatban, valamint az 
elektronikus szolgáltatások 
hozzáférhetőségét érintő kérdésekben.

törölve

Or. de

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Abban az esetben, amikor a Bizottság 
megállapította egy tagországok közötti piac 
meglétét a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 15. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban, a Hatóság 
elvégzi a piacelemzést a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal együttműködve a
keretirányelv 16. cikkének (5) 
bekezdésével összhangban, és véleményt 

2. Abban az esetben, amikor a Bizottság 
megállapította egy tagországok közötti piac 
meglétét a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 15. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban, a Hatóság 
elvégzi a piacelemzést a keretirányelv 16. 
cikkének (5) bekezdésével összhangban, és 
véleményt bocsát ki a Bizottság számára az 
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bocsát ki a Bizottság számára az elemzés 
eredményeiről.

elemzés eredményeiről.

Or. de

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A fenti 1. bekezdés szerinti véleménye 
kiadását megelőzően a Hatóság konzultál 
a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
nemzeti versenyhatóságokkal, továbbá 
nyilvános konzultációt folytat e rendelet 
42. cikkével összhangban.

törölve

Or. de

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság együttműködik a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal a számozási 
erőforrásokkal kapcsolatos csalás vagy a 
számozási erőforrások különösen a 
Közösségen belüli határokon átnyúló 
szolgáltatások esetében való 
rendeltetésellenes felhasználásával 
kapcsolatos kérdésekben. Véleményt adhat 
ki a számozás terén előforduló csalás és 
rendeltetésellenes felhasználás leküzdését 
vagy a fogyasztókat aggasztó egyéb 
számozási problémák kezelését célzó 
közösségi vagy nemzeti szintű 
intézkedéseket illetően.

3. A Hatóság együttműködik a számozási 
erőforrásokkal kapcsolatos csalás vagy a 
számozási erőforrások különösen a 
Közösségen belüli határokon átnyúló 
szolgáltatások esetében való 
rendeltetésellenes felhasználásával 
kapcsolatos kérdésekben. Véleményt adhat 
ki a számozás terén előforduló csalás és 
rendeltetésellenes felhasználás leküzdését 
vagy a fogyasztókat aggasztó egyéb
számozási problémák kezelését célzó 
közösségi vagy nemzeti szintű 
intézkedéseket illetően.

Or. de
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Hatóság kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság számára, és tanulmányokat, 
valamint felülvizsgálatokat végez az 
elektronikus hírközlés céljára a 
Közösségben használt rádiófrekvenciákról, 
különösen azoknak műszaki és gazdasági 
vetületeiről.

1. A Hatóság kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság számára, és felülvizsgálatokat 
végez az elektronikus hírközlés céljára a 
Közösségben használt rádiófrekvenciákról, 
különösen azoknak műszaki és gazdasági 
vetületeiről.

Or. de

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság testületei A Hatóság szervezeti felépítése

A Hatóságot a következők alkotják: A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata 
igazgatót nevez ki, létrehozza a
titkárságát, költségvetést állít fel, és 
meghatározza saját székhelyét.

a) Igazgatási tanács;
b) szabályozói tanács;
c) igazgató;
d) hálózatbiztonsági főtisztviselő;
e) érdekeltek állandó csoportja;
f) fellebbezési tanács.

Or. de
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Igazgatási tanács A nemzeti szabályozó hatóságok közös 
határozatai során követendő eljárás

Or. de

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az igazgatási tanács tizenkét tagból áll.
Hatot a Bizottság, hatot pedig a
Tanács nevez ki. Az igazgatási tanács 
tagjait úgy kell kiválasztani, hogy 
biztosítva legyen a legmagasabb szintű 
hatáskör és függetlenség, valamint széles 
körre kiterjedő vonatkozó szakértelem. A 
tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer 
megújítható.

1. A nemzeti szabályozó hatóságok 
hálózata az információcserét és a nemzeti 
szabályozó hatóságok egységes 
döntéshozatalát szolgálja. A hálózat 
szervezési keretet jelent a közös 
határozathozatalhoz a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára, közös álláspontokat 
és véleményeket alakít ki, valamint 
tanácsadással szolgál a Bizottság és a 
nemzeti szabályozó hatóságok számára 
minden olyan kérdésben, amely a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe 
tartozik.

Or. de

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az igazgatási tanács elnököt és 
elnökhelyettest jelöl ki saját tagjai közül.

2. A közös álláspontok a nemzeti 
szabályozó hatóságok hálózatának olyan 
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Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az 
elnököt, ha az akadályoztatva van 
feladatai ellátásában. Az elnök és az 
alelnök megbízatása két és fél évre szól, és 
megújítható. Az elnök, illetőleg az alelnök 
megbízatása azonban minden esetben 
véget ér az igazgatási tanácsban betöltött 
tagság megszűnésével.

határozatai, amelyek irányvonalat 
biztosítanak a nemzeti szabályozó 
hatóságok szabályozási intézkedései 
számára. A vélemények a nemzeti 
szabályozó hatóságok hálózata által,
meghatározott eljárások keretében 
kialakított vélemények.

Or. de

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az igazgatási tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az igazgatási tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken részt vesz
a Hatóság igazgatója. Az igazgatási 
tanács évente legalább kétszer rendes 
ülést tart. Ezenkívül elnöke 
kezdeményezésére, a Bizottság kérésére
vagy saját tagjai legalább 
egyharmadának kérésére is összeül. Az 
igazgatási tanács bárkit felkérhet, akinek
az álláspontja érdeklődésre tarthat 
számot, hogy ülésein megfigyelőként részt 
vegyen. Az igazgatási tanács tagjai – az 
eljárási szabályzatra is figyelemmel –
tanácsadók és szakértők segítségét is 
igénybe vehetik. Az igazgatási tanács 
titkársági feladatait a Hatóság látja el.

3. Amennyiben a jogi keret azt előírja
vagy saját kezdeményezésre a nemzeti 
szabályozó hatóságok hálózata a 
Bizottsággal együttműködésben közös 
álláspontokat és véleményeket hozhat 
minden olyan területen, amely a jogi keret 
szerint a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozik. A nemzeti 
szabályozási hatóságok hálózatának a 
közösségi jogszabályokkal és különösen a 
jogi keretrendszerrel összhangban lévő 
közös álláspontokon keresztül kell 
biztosítaniuk a közösségi jogszabályok 
egységes alkalmazását saját hatáskörükön 
belül. A nemzeti szabályozási hatóságok 
hálózata ennek során figyelembe veszi a 
nemzeti sajátosságokat. Amennyiben egy 
nemzeti szabályozási hatóság egyedi 
esetben eltér a közös állásponttól, köteles 
igazolni ezt az eltérést a nemzeti 
szabályozási hatóságok hálózata felé.

Or. de



PA\718683HU.doc 17/37 PE404.779v01-00

HU

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az igazgatási tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz.

4. A nemzeti szabályozási hatóságok 
hálózatának a 25. cikk (3) bekezdése 
értelmében vett határozatai során minden 
egyes nemzeti szabályozási hatóság egy 
szavazattal rendelkezik. 

Or. de

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Minden tag egy szavazattal 
rendelkezik. Az eljárási szabályzat 
részletesebben meghatározza a szavazás 
rendjét, így különösen azt, hogy egy tag 
milyen feltételek szerint járhat el egy 
másik tag nevében, valamint azt, hogy 
adott esetben milyen szabályok 
vonatkoznak a határozatképességre.

5. E cikk (6) és (7) bekezdése vonatkozik 
azokra az esetekre, amikor a jogi keret a 
nemzeti szabályozó hatóságok egységes 
döntéshozatalát írja elő. Ha a nemzeti 
szabályozó hatóságok véleményére van 
szükség, azonban nincsen utalás a (6) 
vagy a (7) bekezdésre, úgy a (6) bekezdés 
szerinti eljárás van érvényben.

Or. de

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Ha a jogi keret a nemzeti szabályozó 
hatóságok egységes döntéshozatalának 
előírásakor e bekezdésre tesz utalást, 
akkor a nemzeti szabályozó hatóságok 
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hálózata egyszerű többséggel határoz.

Or. de

Módosítás30

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. Ha a jogi keret a nemzeti szabályozó 
hatóságok egységes döntéshozatalának 
előírásakor e bekezdésre tesz utalást, 
akkor a nemzeti szabályozó hatóságok 
hálózata egyhangúlag határoz.

Or. de

Módosítás31

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. A nemzeti szabályozó hatóságok 
hálózatának indokolással ellátott 
határozatát közzé kell tenni a nemzeti 
szabályozó hatóságokra érvényes üzleti 
titoktartási kötelezettségre vonatkozó 
előírások betartása mellett.

Or. de
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5d. A nemzeti szabályozó hatóságok a (6) 
bekezdésben említett eljárás során 
eljárásrendet határoznak meg, amelyben 
szabályozzák a határozathozatalra, 
valamint a nemzeti szabályozó hatóságok 
hálózatán belüli együttműködésre 
vonatkozó részleteket. Az (5) bekezdés 
szerinti határozat csak akkor érvényes, ha 
azt ezen eljárásrendnek megfelelően 
hozták meg. Az eljárásrend szabályokat 
állapít meg a Bizottsággal való 
együttműködésre vonatkozóan is.

Or. de

Módosítás33

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk
Az igazgatási tanács feladatai

törölve

1. Az igazgatási tanács a szabályozói 
tanáccsal folytatott egyeztetést követően, a 
29. cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót.
2. Az igazgatási tanács a 31. cikk (2) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
hálózatbiztonsági főtisztviselőt.
3. Az igazgatási tanács a 27. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
szabályozói tanács tagjait.
4. Az igazgatási tanács a 33. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
fellebbezési tanács tagjait.
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5. Az igazgatási tanács minden évben 
szeptember 30-a előtt, a Bizottsággal 
folytatott egyeztetést követően és – a 28. 
cikk (3) bekezdésével összhangban – a 
szabályozói tanács előzetes 
jóváhagyásával elfogadja és eljuttatja az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz a Hatóság következő évi 
munkaprogramját. A munkaprogramot az 
éves költségvetési eljárás sérelme nélkül 
kell elfogadni.
6. Az igazgatási tanács a 36–38. cikkel 
összhangban gyakorolja költségvetési 
hatáskörét.
7. Az igazgatási tanács, miután ehhez 
megszerezte a Bizottság beleegyezését, 
határoz arról, hogy elfogad-e akár 
hagyatékot, adományt vagy más közösségi 
forrásból származó támogatást.
8. Az igazgatási tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató és a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő felett.
9. Az igazgatási tanács szükség esetén a 
49. cikk (2) bekezdése szerint megállapítja 
a Hatóság személyzeti politikáját.
10. Az igazgatási tanács a 47. cikkel 
összhangban elfogadja a Hatóság 
irataihoz való hozzáférésre vonatkozó 
külön rendelkezéseket.
11. Az igazgatási tanács elfogadja, majd 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a 
Számvevőszéknek legkésőbb június 15-ig 
továbbítja a Hatóság tevékenységéről 
szóló éves jelentést. A jelentésben a 28. 
cikk (4) bekezdésével összhangban a 
szabályozói tanács által jóváhagyott külön 
szakaszban kell kitérni a Hatóság tárgyévi 
szabályozási tevékenységeire.
12. Az igazgatási tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.
13. Az igazgatási tanács véleményt terjeszt 
a Bizottság elé a Hatóság által a 16. 



PA\718683HU.doc 21/37 PE404.779v01-00

HU

cikkben meghatározott feladatai végzése 
során a vállalkozásokra kivethető 
igazgatási díjakról.

Or. de

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk
A szabályozói tanács

törölve

1. A szabályozói tanácsot a szabályozási 
keret mindennapi alkalmazásáért az egyes 
tagállamokban felelős független nemzeti 
szabályozó hatóság vezetője 
(tagállamonként egy-egy tag), az igazgató, 
valamint a Bizottság képviseletében egy 
szavazati joggal nem rendelkező tag 
alkotja. A nemzeti szabályozó hatóságok 
tagállamonként egy-egy helyettes tagot is 
kijelölnek.
2. A szabályozói tanács elnöki tisztét az 
igazgató tölti be.
3. A szabályozói tanács saját tagjai közül 
elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes 
helyettesíti az elnököt, ha az 
akadályoztatva van feladatai ellátásában.
Az elnökhelyettes megbízatása két és fél 
évre szól, és megújítható. Az 
elnökhelyettes megbízatása azonban 
minden esetben véget ér a szabályozói 
tanácsban betöltött tagsága 
megszűnésével.
4. A szabályozói tanács tagjainak egyszerű 
többségével dönt. Minden tag, illetve 
helyettes tag (az igazgató kivételével), 
valamint a Bizottság képviselője egy 
szavazattal rendelkezik.
5. A szabályozói tanács saját eljárási 
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szabályzatot fogad el.
6. Az e rendelettel rá ruházott feladatok 
ellátásában a szabályozói tanács 
függetlenül jár el, így nem kérhet és nem 
fogadhat el utasítást sem tagállam 
kormányától, sem köz- vagy 
magánérdekeltségtől.
7. A szabályozói tanács titkársági 
feladatait a Hatóság látja el.

Or. de

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk
A szabályozói tanács feladatai

törölve

1. A 4–23. cikkben említett vélemények, 
ajánlások és határozatok elfogadása előtt 
a szabályozói tanács – hatáskörén belül –
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozói tanács ezenkívül 
iránymutatást ad az igazgatónak az 
igazgatói feladatok végrehajtásához.
2. A szabályozói tanács véleményt bocsát 
ki a 26. cikk (1) bekezdésével és a 29. cikk 
(2) bekezdésével összhangban igazgatóvá 
kinevezendő jelöltről. A szabályozói 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz. Az igazgató e 
vélemény elkészítésében, illetve az erre 
vonatkozó szavazásban nem vesz részt.
3. A szabályozói tanács – összhangban a 
26. cikk (5) bekezdésével és a 30. cikk (4) 
bekezdésével és igazodva a 37. cikk szerint 
megállapított költségvetés-tervezethez –
jóváhagyja a Hatóság következő évi 
tevékenységeit meghatározó munkatervét.
4. A szabályozói tanács jóváhagyja az éves 
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jelentés szabályozási tevékenységekről 
szóló külön szakaszát, amelyről a 26. cikk 
(11) bekezdése és a 30. cikk (9) bekezdése 
rendelkezik.

Or. de

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk
Az igazgató

törölve

A Hatóságot annak igazgatója vezeti, aki 
feladatait függetlenül látja el. Az igazgató 
– a Bizottságot, az igazgatási tanácsot, 
illetőleg a szabályozói tanácsot megillető 
hatáskör sérelme nélkül – nem kérhet, és 
nem fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.
2. Az igazgatót – az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások terén elért érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – a 
szabályozói tanáccsal való egyeztetést 
követően az igazgatási tanács nevezi ki, a 
Bizottság által előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül.
Kinevezése előtt az igazgatási tanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.
3. Az igazgató megbízatása öt évre szól. A 
megbízatás leteltét megelőző kilenc hónap 
folyamán a Bizottság értékelést készít. Az 
értékelésben a Bizottság különösen az 
alábbiakat méri fel:
(a) az igazgató teljesítménye;
(b) a következő években a Hatóságra váró 
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feladatok és követelmények.
4. Az igazgatási tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt a Hatóságra váró feladatok és 
követelmények indokolják – a szabályozói 
tanáccsal való egyeztetést követően az 
igazgató megbízatását egyetlen 
alkalommal, legfeljebb további három 
évre megújíthatja. Ha az igazgatási 
tanácsnak szándékában áll megújítani az 
igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia 
kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb 
egy hónappal megbízatásának megújítása 
előtt az igazgató felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai 
jelenlétében válaszoljon a feltett 
kérdésekre. Ha megbízatását nem 
újították meg, az igazgató mindaddig 
hivatalban marad, amíg utódját ki nem 
nevezik.
5. Az igazgató csak az igazgatási tanács 
által hozott határozat útján, a szabályozói 
tanáccsal folytatott egyeztetést követően 
menthető fel tisztségéből. Az igazgatási 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.
6. Az Európai Parlament és a Tanács 
felszólíthatja az igazgatót, hogy feladatai 
ellátásáról nyújtson be jelentést.

Or. de

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk
Az igazgató feladatai

törölve
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1. Az igazgató felelős a Hatóság 
képviseletéért, és az ő feladata annak 
igazgatása.
2. Az igazgató előkészíti az igazgatási 
tanács tevékenységét. Az igazgató részt 
vesz – szavazati jog nélkül – az igazgatási 
tanács munkájában.
3. Az igazgató – a szabályozói tanács 
jóváhagyásának függvényében – elfogadja 
a 4-23. cikkben említett véleményeket, 
ajánlásokat és határozatokat.
4. Az igazgató minden évben elkészíti, 
majd az adott év június 30-ig a 
szabályozói tanács és a Bizottság elé 
terjeszti a Hatóság következő évi 
munkaprogramjának tervezetét. Az 
igazgató elfogadás céljából szeptember 1-
je előtt az igazgatási tanács elé terjeszti a 
munkaprogramot.
5. Az igazgató felel azért, hogy a 
szabályozói tanács és adott esetben a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő 
iránymutatásával, az igazgatási tanács 
adminisztratív ellenőrzése alatt 
megvalósuljon a Hatóság éves 
munkaprogramja.
6. Az igazgató megfelelő intézkedésekkel –
különösen belső ügyviteli utasítások 
elfogadásával és közlemények 
közzétételével – gondoskodik arról, hogy a 
Hatóság e rendelettel összhangban 
működjék.
7. Az igazgató a 37. cikk értelmében 
becslést készít a Hatóság bevételeiről és 
kiadásairól, és a 38. cikk értelmében 
végrehajtja a Hatóság költségvetését
8. Az igazgató minden évben elkészíti a 
Hatóság tevékenységéről szóló éves 
jelentés tervezetét, külön-külön 
szakaszban kitérve a Hatóság szabályozási 
tevékenységeire, illetőleg a pénzügyi és az 
igazgatási kérdésekre.
9. A Hatóság alkalmazottai tekintetében 
az igazgató gyakorolja a 49. cikk (3) 
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bekezdése szerinti hatáskört.

Or. de

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk
A hálózatbiztonsági főtisztviselő

törölve

1. A hálózatbiztonsági főtisztviselő felelős 
a Hatóság hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
feladatainak koordinálásáért. A 
hálózatbiztonsági főtisztviselő az igazgató 
hatáskörében dolgozik, és az igazgatónak 
tartozik beszámolással. A 
hálózatbiztonsági főtisztviselő elkészíti a 
hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó 
évi munkaprogram tervezetét.
2. A hálózatbiztonsági főtisztviselőt az 
igazgatási tanács nevezi ki öt éves 
időtartamra, érdemei, szakértelme, illetve 
a hálózat- és információbiztonság terén 
szerzett szakmai tapasztalatai alapján, a 
Bizottság által előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül.
3. A hálózatbiztonsági főtisztviselő csak az 
igazgatási tanács által hozott határozat 
útján, az igazgatóval folytatott egyeztetést 
követően menthető fel tisztségéből. Az 
igazgatási tanács erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz. 4. Az 
igazgatási tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, 
ha ezt a Hatóságra váró feladatok és 
követelmények indokolják – az 
igazgatóval folytatott egyeztetést követően 
a hálózatbiztonsági főtisztviselő 
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megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Or. de

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk
Érdekeltek állandó csoportja

törölve

1. A hálózatbiztonsági főtisztviselő 
létrehozza az érdekeltek állandó 
csoportját, amely az érdekelt feleket, 
különösen az információs és 
kommunikációs technológiai ágazatot, 
fogyasztói csoportokat és a hálózat- és 
információbiztonsággal foglalkozó 
tudományos köröket képviselő 
szakértőkből tevődik össze. A 
hálózatbiztonsági főtisztviselő az 
igazgatóval folytatott egyeztetést követően 
meghatározza a csoport eljárásrendjét, 
különös tekintettel a tagok számára, a 
csoport összetételére, a tagok kijelölésére 
és a csoport működésére vonatkozó 
eljárásokra.
2. A csoport elnöki tisztét a 
hálózatbiztonsági főtisztviselő tölti be. A 
csoport elnöki tisztét a hálózatbiztonsági 
főtisztviselő tölti be. A csoport tagjai nem 
lehetnek az igazgatási tanács vagy a 
szabályozói tanács tagjai.
3. A Bizottság képviselői jelen lehetnek a 
csoport ülésein, és részt vehetnek a 
csoport munkájában.
4. A csoport tanáccsal láthatja el a 
hálózatbiztonsági főtisztviselőt annak az e 
rendeletben meghatározott feladatai 
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ellátása során, a Hatóság 
munkaprogramja adott részeire vonatkozó 
javaslata elkészítésében, továbbá annak 
érdekében, hogy az érdekeltek és a 
Hatóság között biztosítva legyen a 
kommunikáció a munkaprogrammal 
kapcsolatos mindennemű kérdésben.

Or. de

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk
A fellebbezési tanács

törölve

1. A fellebbezési tanács hat tagból és hat 
helyettesből áll, akiket a nemzeti 
szabályozó hatóságoknál, a 
versenyhatóságoknál vagy más nemzeti 
vagy közösségi intézményeknél vezető 
beosztást betöltő vagy betöltött, az 
elektronikus hírközlési ágazatban kellő 
tapasztalattal rendelkező munkatársak 
közül kell kiválasztani. A fellebbezési 
tanács tagjai közül elnököt jelöl ki.
2. A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást 
követően, a szabályozói tanáccsal 
folytatott egyeztetést követően – az 
igazgatási tanács nevezi ki.
3. A fellebbezési tanács tagjainak 
megbízatása öt évre szól. A megbízatás 
megújítható. A fellebbezési tanács tagjai 
függetlenül hozzák meg döntéseiket, 
semmilyen utasítás nem kötheti őket. A 
fellebbezési tanács tagjai a Hatóságnález , 
annak igazgatási tanácsában vagy a 
szabályozói tanácsban más feladatot nem 
láthatnak el. A fellebbezési tanács tagja 
megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 
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nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos 
hivatali mulasztást követett el, és az 
igazgatási tanács – miután egyeztetett a 
szabályozói tanáccsal – ilyen értelmű 
határozatot hoz.
4. Nem vehet részt a fellebbezési 
eljárásban a fellebbezési tanács olyan 
tagja, akinek bármely személyes érdeke 
fűződik az eljáráshoz, aki korábban az 
eljárás egyik felének képviseletét ellátta, 
illetőleg aki részt vett a fellebbezés alatt 
álló határozat meghozatalában. A 
fellebbezési tanács minden tagja köteles 
értesíteni a fellebbezési tanácsot, ha 
valamely tagtársáról – az (1) bekezdésben 
említett okok egyike vagy bármely más ok 
miatt – úgy véli, hogy nem helyénvaló 
részt vennie egy adott fellebbezési 
eljárásban. A fellebbezési eljárás feleinek 
bármelyike az (1) bekezdésben szereplő 
bármely indokra hivatkozva, illetőleg 
elfogultság gyanúja esetén a fellebbezési 
tanács bármely tagja ellen kifogással 
élhet. A tagok állampolgársága nem 
szolgálhat kifogás alapjául, továbbá nincs 
helye kifogásnak a fellebbezési eljárás 
olyan fele részéről, aki a kifogást 
megalapozó tény ismeretében további 
eljárási cselekményt tett.
5. A fellebbezési tanács a (4) bekezdésben 
meghatározott esetekben teendő 
intézkedésekről az érintett tag részvétele 
nélkül határoz. A szóban forgó határozat 
meghozatala céljából a fellebbezési tanács 
az érintett tag helyett annak helyettese 
részvételével ülésezik, kivéve akkor, ha a 
helyettes is hasonló helyzetben találja 
magát. Ez esetben az elnök a 
rendelkezésre álló helyettes tagok közül 
jelöl ki helyettest.

Or. de
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk
Jogorvoslat

törölve

1. A fellebbezési tanács felelős a 8. cikk 
(1) bekezdésében leírt területeket illetően 
a Hatóság által hozott határozatok vagy 
intézkedések ellen benyújtott fellebbezések 
ügyében való határozathozatalért.
2. A fellebbezési tanács határozatait hat 
tagja közül legalább négy tagjának 
minősített többségével hozza. A 
fellebbezési tanács szükség esetén 
bármikor összehívható.
3. Az (1) bekezdés szerint benyújtott 
fellebbezés nincs felfüggesztő hatállyal. A 
fellebbezési tanács azonban 
felfüggesztheti a kifogásolt határozat 
alkalmazását, ha megítélése szerint a 
körülmények ezt megkövetelik.
4. A fellebbezést annak indokolásával 
együtt írásban kell eljuttatni a Hatósághoz 
két hónapon belül attól számítva, hogy az 
érintett vállalkozást értesítették a szóban 
forgó határozatról vagy intézkedésről, 
illetőleg – ha erre nem került sor – attól 
számítva, hogy a Hatóság közzétette 
intézkedését vagy határozatát. A 
fellebbezési tanács a benyújtástól számítva 
két hónapon belül határoz a 
fellebbezésről.
5. Ha a fellebbezés elfogadható, a 
fellebbezési tanács megvizsgálja, hogy 
alapos-e. A fellebbezési tanács a feleket 
felkérheti – valahányszor a fellebbezési 
eljáráshoz szükséges –, hogy az általa 
kibocsátott értesítésekről vagy a 
fellebbezési eljárás többi fele által tett 
nyilatkozatokról meghatározott határidőn 
belül nyújtsák be észrevételeiket. A 



PA\718683HU.doc 31/37 PE404.779v01-00

HU

fellebbezési eljárásban érintett felek 
jogosultak álláspontjukat szóban előadni.
6. A fellebbezési tanács e cikk 
alkalmazása során a Hatóság valamennyi 
hatáskörét gyakorolhatja, vagy a illetékes 
testületéhez utalhatja az ügyet. Ez 
utóbbira nézve a fellebbezési tanács 
határozata kötelező.
7. A fellebbezési tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

Or. de

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk
Kereset benyújtása az Elsőfokú 

Bírósághoz és a Bírósághoz

törölve

1. A fellebbezési tanács határozatai, 
illetőleg – ha a fellebbezési tanács nem 
jogosult jogorvoslatot gyakorolni – a 
Hatóság határozatai a Szerződés 230. 
cikkével összhangban indított keresettel 
megtámadhatók az Elsőfokú Bíróság vagy 
a Bíróság előtt.
2. Ha a Hatóság elmulasztja a 
döntéshozatalt, a Szerződés 232. cikkével 
összhangban mulasztás miatti kereset 
indítható az Elsőfokú Bíróságnál vagy a 
Bíróságnál.
3. A Hatóság köteles meghozni az 
Elsőfokú Bíróság, illetőleg a Bíróság 
ítéletének végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket.

Or. de
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az Igazgatási Tanács véleményezi a 
Hatóság végleges elszámolását.

törölve

Or. de

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóságra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően az igazgatási tanács
fogadja el. A szóban forgó szabályok 
eltérhetnek a 2343/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelettől, ha a Hatóság sajátos 
működési igényei úgy kívánják, ehhez 
azonban a Bizottság előzetes 
hozzájárulására van szükség.

A Hatóságra vonatkozó pénzügyi 
szabályokat a Bizottsággal folytatott 
konzultációt követően a nemzeti 
szabályozó hatóságok hálózata fogadja el. 
A szóban forgó szabályok eltérhetnek a 
2343/2002/EK, Euratom bizottsági 
rendelettől, ha a hálózat sajátos működési
feltételei úgy kívánják, ehhez azonban a 
Bizottság előzetes hozzájárulására van 
szükség.

Or. de

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. cikk
Csalás elleni intézkedések

törölve

1. Csalás, vesztegetés és egyéb jogellenes 
cselekmények elleni fellépés céljából az 
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)34 
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által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 
1999. május 25-i 1073/1999/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet előírásai 
megszorítás nélkül alkalmazandók a 
Hatóságra.
2. A Hatóság köteles csatlakozni az 
Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa és az Európai Közösségek 
Bizottsága között létrejött, az Európai 
Csaláselleni Hivatal (OLAF)34  belső 
vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i 
intézményközi megállapodáshoz, és 
haladéktalanul elfogadni a Hatóság 
összes alkalmazottjára vonatkozó 
megfelelő rendelkezéseket.
3. A finanszírozási határozatokban és a 
megállapodásokban, valamint a belőlük 
következő végrehajtási aktusokban 
kifejezetten ki kell kötni, hogy a 
Számvevőszék és az OLAF szükség esetén 
helyszíni ellenőrzésnek vetheti alá a 
Hatóság által kifizetett pénzösszegek 
kedvezményezettjeit, valamint a Hatóság 
azon munkatársait, akik az említett 
pénzösszegek allokációjáért felelnek.

Or. de

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozói tanács, az igazgató 
javaslata alapján engedélyezheti az 
érdekelt felek számára, hogy a Hatóság 
egyes tevékenységeiben megfigyelőként 
részt vegyenek.

törölve

Or. de
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Hatóság által az 1049/2001/EK 
rendelet 8. cikke értelmében hozott 
határozatok tárgyában panasz nyújtható 
be az ombudsmanhoz vagy eljárás 
indítható a Bíróság előtt, a Szerződés 195., 
illetve 230. cikkében megállapított 
feltételekkel összhangban.

törölve

Or. de

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. cikk
Jogállás

törölve

1. A Hatóság jogi személyiséggel 
rendelkező közösségi szerv.
2. A Hatóságot valamennyi tagállamban 
az a legteljesebb jogképesség illeti meg, 
amellyel a nemzeti jog szerint jogi személy 
rendelkezhet. Az Ügynökség jogosult 
különösen ingó és ingatlan vagyont 
szerezni, illetőleg azt elidegeníteni, 
valamint bírósági eljárásban félként részt 
venni.
3. A Hatóságot igazgatója képviseli.
4. A Hatóság székhelye: […]. Végleges 
elhelyezéséig a Hatóság a Bizottság 
helyiségeiben működik.

Or. de
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. cikk
Személyzet

törölve

1. A Hatóság alkalmazottaira, az igazgatót 
és a hálózatbiztonsági főtisztviselőt is 
beleértve, az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata, az 
Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételek, valamint az Európai 
Közösségek intézményei által az említett 
szabályzat, illetve feltételek alkalmazása 
céljából közösen elfogadott szabályok 
alkalmazandók.
2. Az igazgatási tanács – a Bizottsággal 
egyetértésben, az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 110. 
cikkében foglaltaknak megfelelően –
elfogadja a szükséges végrehajtó 
intézkedéseket.
3. Alkalmazottai tekintetében a Hatóság 
gyakorolja az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzata 
által a kinevezésre jogosult hatóságra 
ruházott hatáskört, valamint az Európai 
Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételek által a 
szerződéskötésre jogosult hatóságra 
ruházott hatáskört.
4. Az igazgatási tanács elfogadhat olyan 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy kirendelt tagállami szakértőket 
alkalmazzanak a Hatóságnál.

Or. de
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. cikk
Kiváltságok és mentességek

törölve

A Hatóságra alkalmazni kell az Európai 
Közösségek kiváltságairól és 
mentességeiről szóló jegyzőkönyvet. 

Or. de

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51. cikk
A Hatóság felelőssége

törölve

1. Szerződésen kívüli felelősség alapján a 
Hatóság – a tagállamok jogában meglévő 
közös általános jogelveknek megfelelően –
megtéríti az általa okozott, illetőleg az 
alkalmazottai által feladataik ellátása 
során okozott összes kárt. Az ilyen károk 
megtérítésével kapcsolatos jogviták az 
Európai Közösségek Bíróságának 
joghatósága alá tartoznak.
2. A Hatóság alkalmazottainak a 
Hatósággal szembeni személyes pénzügyi 
és fegyelmi felelőssége tekintetében a 
Hatóság munkatársaira alkalmazandó 
vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Or. de
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
54 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Artikel 54a
A nemzeti szabályozó hatóságok hálózata 
tevékenységéről éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek.

Or. de
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