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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Együttöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0699),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0428/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi 
Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
 3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004. március 10-i, az Európai Hálózat-
és Információbiztonsági Ügynökség 
létrehozásáról szóló 460/2004/EK 
rendelete (a továbbiakban az „ENISA 
rendelet”) 2004-ben egy öt éves 
időtartamra felállította az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 

törölve
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Ügynökséget azzal a céllal, hogy biztosítsa 
a magas szintű és hatékony hálózat- és 
információbiztonság megteremtését a 
Közösségen belül, valamint, hogy 
kifejlessze a hálózat- és 
információbiztonság kultúráját az európai 
unióbeli polgárok, fogyasztók, 
vállalkozások és a közszektor szervezetei 
érdekében, elősegítve ezáltal a belső piac 
zavartalan működését.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság 2007. június 1-i, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
címzett közleménye „Az Európai Hálózat-
és Információbiztonsági Ügynökség 
(ENISA) értékeléséről” közreadott egy 
külső szakértői jelentésben szereplő 
értékelést az Ügynökség megalapítása óta 
nyújtott teljesítményéről, valamint az 
ENISA igazgatási tanácsának ajánlásait 
az ENISA-rendeletet illetően, és útjára 
indított egy nyilvános konzultációt. E 
szakértői jelentés legfontosabb 
megállapításai megerősítették az ENISA 
életre hívását indokló politikai alap és az 
eredeti célok érvényességét, és különösen 
a valódi belső piacként működő 
elektronikus hírközlési piac kiépítéséhez 
való hozzájárulása hasznosságát.

törölve

Or. en
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Módosítás 3

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 
telesítését egyetlen, az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások közösségi 
keretszabályozása hatálya alá tartozó 
ügyekben megfelelő hatáskörrel bíró 
hatóság által.

törölve

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
 12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(12) Ez szükségessé teszi egy új testület, az 
Európai Távközlési Szabályozók Testülete
(a továbbiakban: BERT) létrehozását, 
amely a Bizottságnak és a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak (a továbbiakban: 
NSZH-k) nyújtott támogatásával 
hatékonyan hozzájárul a belső piac 
kiépítésének befejezéséhez. A Hatóság 
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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.

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.
(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik. A módosítás elfogadása 
megfelelő változtatások végrehajtását teszi 
szükségessé a szöveg egészében.)

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendelet és az általa létrehozott 
Hatóság szerves részét kell képezze az 
elektronikus hírközlésre vonatkozó 
közösségi szabályozási keretnek. E 
tekintetben a Hatóság különösen fontos 
szereppel bír az elektronikus hírközlési 
belső piac megszilárdítására szolgáló 
tervezett mechanizmusok, valamint 
bizonyos körülmények közt a 
piacelemzések végrehajtása terén.

(17) A BERT fontos szereppel bír az 
elektronikus hírközlési belső piac 
megszilárdítására szolgáló tervezett 
mechanizmusok, valamint bizonyos 
körülmények közt a piacelemzések 
végrehajtása terén.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
 19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A Hatóság támogatja a Bizottságot a 
számhordozhatóságra vonatkozó 

törölve
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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. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
 20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Hatóság segíti a Bizottságot a 
polgárok számára az egységes európai 
’112’-es segélyhívó számra és annak 
használatára vonatkozó tájékoztatás 
biztosítására irányuló tagállami 
intézkedésekről való jelentés éves 
rendszerességgel való elkészítése révén. A 
Hatóság az éves felülvizsgálati jelentésben 
ismerteti az irányadó gyakorlatot és a 
továbbra is fennmaradó szűk 
keresztmetszeteket, és hozzájárul az 
Európai Unióban utazó polgárok 
védelmének és biztonságának javításához.

(20) A BERT az éves felülvizsgálati 
jelentésben ismerteti az irányadó 
gyakorlatot és a továbbra is fennmaradó 
szűk keresztmetszeteket, és hozzájárul az 
Európai Unióban utazó polgárok 
előnyeinek bővítéséhez.

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
 21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának szabályozásáról szóló 2002. 
március 7-i, 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban 
(rádióspektrum határozat) lefektetett célok 
megvalósítása érdekében a Bizottság 
független szakértői tanácsot kérhet a 
Hatóságtól a rádiófrekvenciák közösségi 
használatával kapcsolatban. E tanácsadás 
keretében sor kerülhet konkrét műszaki 
vizsgálatokra, valamint a 
frekvenciapolitikai intézkedésekkel 
kapcsolatos gazdasági és társadalmi 
hatásvizsgálat és elemzések elvégzésére. 
Ugyanakkor a tanácsadás kiterjedhet a 
676/2002/EK határozat 4. cikkében 
foglaltak végrehajtásával kapcsolatos 
kérdésekre is, mely esetben a Hatóság 
felkérhető a Bizottságnak való 
tanácsadásra a Bizottság által a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) számára adott 
megbízások teljesítésének eredményeivel 
kapcsolatosan.

(21) Az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának szabályozásáról szóló 2002. 
március 7-i, 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban 
(rádióspektrum határozat) lefektetett célok 
megvalósítása érdekében a Bizottság adott 
esetben független szakértői tanácsot kérhet 
a BERT-től a rádiófrekvenciák közösségi 
használatával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
 22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Bár a technológiai és piaci fejlődés 
lehetővé tette az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásoknak az egyes tagállamok 
földrajzi határaitól függetlenül való 

(22) Bár az elektronikus hírközlési ágazat
kulcsfontosságú egy fejlettebb európai 
tudásalapú gazdaság kialakítása 
tekintetében és a technológiai és piaci 
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nyújtását, fennáll a kockázata annak, hogy 
a nemzeti jogrendek e szolgáltatások 
biztosítására vonatkozó eltérő jogi és 
szabályozási feltételei egyre nagyobb 
mértékben akadályozzák az ilyen 
határokon átnyúló szolgáltatások 
elterjedését. A Hatóságnak ezért 
kimagasló szerepet kell betöltenie az e 
szolgáltatások engedélyezésére vonatkozó 
harmonizált feltételek kialakításában, 
legyenek azok általános engedélyezési 
feltételek vagy rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogok, valamint a 
Bizottság tanácsadással való 
támogatásában a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) értelmében az ezen 
összehangolt feltételek kialakítása 
érdekében teendő intézkedések részleteivel 
kapcsolatban.

fejlődés lehetővé tette az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásoknak az egyes 
tagállamok földrajzi határaitól függetlenül 
való nyújtását, fennáll a kockázata annak, 
hogy a nemzeti jogrendek e szolgáltatások 
biztosítására vonatkozó eltérő jogi és 
szabályozási feltételei egyre nagyobb 
mértékben akadályozzák az ilyen 
határokon átnyúló szolgáltatások 
elterjedését.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A Hatóságnak különösen értékelnie 
kell a közösségi szintű összehangolt 
feltételek alapján megadandó használati 
jogokra vonatkozó közös kiválasztási 
eljárás szükségességét, tanácsot adva a 
Bizottságnak az ilyen kiválasztási 
eljárások során alkalmazandó feltételeket 
és kritériumokat illetően, és be kell 
fogadnia és értékelnie kell a vállalkozások 
fent említett használati jogok megadására 
vonatkozó kérelmeit. A Hatóság 
ugyanakkor adott esetben tanáccsal látja 
el a Bizottságot a fenti használati jogok 
visszavonásával kapcsolatban.

törölve

Or. en



PE404.717v01-00 12/83 PR\717944HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
 24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Hatóságnak európai szintű 
szakértői központként kell működnie a 
hálózat- és információbiztonsági kérdések 
terén, iránymutatást és tanácsot adva az 
Európai Parlamentnek, a Bizottságnak 
vagy a tagállamok által kinevezett illetékes 
testületeknek. A hírközlési hálózatok és 
információs rendszerek biztonsága és 
rugalmassága továbbra is kulcsfontosságú 
társadalmi kérdés, és az elektronikus 
hírközlő hálózatokra és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 
uniós szabályozási keretrendszer alapvető 
eleme. A belső piac zökkenőmentes 
működését veszélyezteti a keretirányelvben 
és a különös irányelvekben a biztonsággal 
kapcsolatban rögzített rendelkezések 
heterogén alkalmazása. A Hatóság által a 
Bizottság és a tagállamok kérésére 
kiadott, műszaki tanácsot tartalmazó
vélemény elősegíti a keretirányelvek 
nemzeti szinten való következetes 
alkalmazását. 

törölve

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az engedélyezési rendszer kezeléséért 
és a használati jogok kiadásáért igazgatási 
díj róható ki az elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra. Az igazgatási díjon felül 

törölve
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használati díjak is kivethetők a 
frekvencia- és számhasználatért. A 
vállalkozások adminisztratív terheinek 
csökkentése érdekében a közös 
kiválasztási eljárás esetében a Hatóság 
beszedi, majd újra elosztja a tagállamok 
között az előírt használati díjakat.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
 27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nemzeti hatóságok közti 
információcsere elősegítésével és a 
megfelelő információknak a nyilvánosság 
számára könnyen hozzáférhető módon való 
rendelkezésre bocsátásával a Hatóságnak
hozzá kell járulnia az irányadó 
szabályozási gyakorlat kialakításához és az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
vonatkozó szabályozás következetes 
alkalmazásához. A Hatóságnak indokolt 
rendelkeznie a lehetőséggel arra, hogy 
megvizsgálhasson gazdasági és műszaki 
kérdéseket, és hozzáférjen a legfrissebb 
információkhoz annak érdekében, hogy 
képes legyen megfelelni a fejlődő 
információs társadalom által például a 
hálózat- és információbiztonság és a 
rádiófrekvenciás azonosító eszközök 
kapcsán felvetett gazdasági és műszaki 
kihívásoknak.

(27) Az elektronikus hírközlési ágazatban 
szorosan összekapcsolódik a befektetés és 
az innováció, a nemzeti hatóságok közti 
információcsere elősegítésével és a 
megfelelő információknak a nyilvánosság 
számára könnyen hozzáférhető módon való 
rendelkezésre bocsátásával a BERT-nek
hozzá kell járulnia az irányadó 
szabályozási gyakorlat kialakításához és az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
vonatkozó szabályozás következetes 
alkalmazásához. A BERT-nek indokolt 
rendelkeznie a lehetőséggel arra, hogy 
megvizsgálhasson gazdasági és műszaki 
kérdéseket, és hozzáférjen a legfrissebb 
információkhoz annak érdekében, hogy 
képes legyen megfelelni a fejlődő 
információs társadalom által felvetett 
gazdasági és műszaki kihívásoknak.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
 28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az e rendeletben rögzített feladatai 
teljesítése, valamint az elektronikus 
hírközlés területén felmerülő kihívások, 
ideértve a hálózat- és információbiztonság 
terén fennálló és jövőbeli kockázatokat is, 
jobb megértése érdekében a Hatóságnak 
képesnek kell lennie az aktuális és 
kialakulóban lévő helyzet elemzésére. E 
célból a Hatóság összegyűjtheti a 
megfelelő információkat, különösen a 
biztonság és sértetlenség olyan mértékű 
megszegése esetén, amely jelentős 
hatással bír a nemzeti szabályozó 
hatóságok által a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 13a cikke (3) bekezdésével 
összhangban működtetett hálózatra vagy 
nyújtott szolgáltatásokra nézve, valamint 
kérdőíveket is felhasználhat e célra.

törölve

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
 29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásoknak a Közösségben való 
szabályozására vonatkozó 
információmegosztás és -csere 
központjaként, és e szolgáltatások nyújtói 
és felhasználói adminisztratív terheinek 
csökkentése és az átláthatóság elősegítése 
érdekében a Hatóságnak indokolt 
fenntartania, és hozzáférhetővé tennie 
egy, a Közösségen belüli 

(29) A Közösségen belül a szabályozott 
roaming hívások indításáért és fogadásáért 
fizetendő kiskereskedelmi árak 
átláthatóságának javítása, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a roaming 
szolgáltatások igénybe vevői eldönthessék, 
hogy külföldi tartózkodásuk során 
kívánják-e használni mobiltelefonjukat, a 
BERT-nek gondoskodnia kell arról, hogy 
az érdekelt felek naprakész információkat 
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frekvenciahasználatra vonatkozó 
információkat tartalmazó jegyzéket, amely 
az egyes tagállamok által rendszeresen a 
Hatóság rendelkezésére bocsátott 
szabványos információkon alapul. A 
Közösségen belül a szabályozott roaming 
hívások indításáért és fogadásáért fizetendő 
kiskereskedelmi árak átláthatóságának 
javítása, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a roaming szolgáltatások 
igénybe vevői eldönthessék, hogy külföldi 
tartózkodásuk során kívánják-e használni 
mobiltelefonjukat, a Hatóságnak
gondoskodnia kell arról, hogy az érdekelt 
felek naprakész információkat kapjanak az 
Európai Parlament és a Tanács 2007. 
június 27-i, 717/2007/EK sz., a 
Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-
hálózatok közötti barangolásról (roaming), 
valamint a 2002/21/EK irányelv 
módosításáról szóló rendelete 
alkalmazásáról, és e monitoring 
eredményeit minden évben közzé kell 
tennie.

kapjanak az Európai Parlament és a Tanács 
2007. június 27-i, 717/2007/EK sz., a 
Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-
hálózatok közötti barangolásról (roaming), 
valamint a 2002/21/EK irányelv 
módosításáról szóló rendelete 
alkalmazásáról, és e monitoring 
eredményeit minden évben közzé kell 
tennie.

Or. en

Módosítás 16

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 

(32) A BERT szervezeti felépítésének 
alkalmasnak kell lennie feladatai 
végrehajtására. A szervezeti felépítést úgy 
kell kialakítani, hogy az megfeleljen az 
elektronikus hírközlés szabályozására 
szolgáló közösségi rendszer sajátos 
igényeinek. Így különösen messzemenően 
tekintettel kell lenni az NSZH-k sajátos 
szerepére és függetlenségére.
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nemzeti szabályozó hatóságok sajátos 
szerepére és függetlenségére.

Or. en

Módosítás 17

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 BERT-nek indokolt rendelkeznie a 
megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy 
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.

Or. en

Módosítás 18

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

(34) A BERT zökkenőmentes működése 
megkívánja, hogy annak ügyvezető
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 BERT belső 
működésének szervezését illetően teljes 
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és rugalmassággal végezze. Az 
igazgatónak biztosítania kell a Hatóság
feladatainak hatékony, független módon 
való végrehajtását.

függetlenséggel és rugalmassággal 
végezze. Az ügyvezető igazgatónak 
biztosítania kell a BERT feladatainak 
hatékony, független módon való 
végrehajtását.
(Ez a módosítás az „igazgató” szó 
„ügyvezető igazgató” kifejezéssel való 
helyettesítése tekintetében az egész 
szövegre vonatkozik. A módosítás 
elfogadása megfelelő változtatások 
végrehajtását teszi szükségessé a szöveg 
egészében.)

Or. en

Módosítás 19

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. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
 37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A függetlenségen és átláthatóságon törölve
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alapuló működési elvek betartásán felül a 
Hatóságnak nyitottnak kell lennie az 
ágazattal, a fogyasztókkal és más érdekelt 
felekkel való kapcsolatra. A Hatóságnak 
erősítenie kell a hálózat- és 
információbiztonság terén tevékenykedő 
különböző szereplők közti 
együttműködést, többek közt az ágazattal, 
kutatási központokkal, valamint más 
érintett érdekelt felekkel való rendszeres 
konzultációk szervezése révén, valamint 
kapcsolathálózatok kialakításával a 
közösségi szervek, a közszektor 
tagállamok által kijelölt szervei, a 
magánszektor és a fogyasztói szervezetek 
számára.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
 38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A Hatóság eljárásainak ezért 
biztosítaniuk kell azt, hogy a Hatóság
hozzáférhessen az elektronikus hírközlési 
szektorban rendelkezésre álló 
szakértelemhez és tapasztalatokhoz, 
különösen az olyan műszakilag összetett és 
gyorsan változó területeket illetően, mint a 
hálózat- és információbiztonság.

(38) A BERT eljárásainak ezért 
biztosítaniuk kell azt, hogy a BERT
hozzáférhessen az elektronikus hírközlési 
szektorban rendelkezésre álló 
szakértelemhez és tapasztalatokhoz, 
különösen a műszakilag összetett és 
gyorsan változó területeket illetően.

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
 39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Annak érdekében, hogy a Hatóság 
hálózat- és információbiztonság 
tekintetében fennálló feladatai 
végrehajtása során biztosított legyen a 
szükséges szakértelem és tapasztalat 
felhasználása, hálózatbiztonsági 
főtisztviselőt kell kinevezni. Indokolt az 
érdekeltek állandó csoportjának 
létrehozása, annak érdekében, hogy az 
tanáccsal lássa el a hálózatbiztonsági 
főtisztviselőt, ösztönözze a tapasztalatok és 
az irányadó gyakorlat megosztását e téren, 
továbbá, hogy ezáltal biztosítva legyen a 
rendszeres párbeszéd a magánszektorral, 
a fogyasztói szervezetekkel és egyéb 
érdekelt felekkel.

törölve

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A Hatóság teljes autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében 
indokolt önálló költségvetést biztosítani a 
számára. A közösségi költségvetési eljárást 
kell alkalmazni az Európai Unió általános 
költségvetését terhelő mindenfajta 
támogatást illetően. Továbbá a pénzügyi 
kimutatások könyvvizsgálatát az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló 1605/2002/EK Euratom tanácsi 
rendelet 185. cikkében említett szervekre 

(40) A BERT teljes autonómiájának és 
függetlenségének biztosítása érdekében 
indokolt önálló költségvetést biztosítani a 
számára. Finanszírozásának egyharmadát 
az Európai Unió általános költségvetése 
biztosítja, bevételének kétharmadát pedig 
az NSZH-k. A tagállamok kötelesek 
biztosítani, hogy az NSZH-k e célból 
elegendő és feltételhez nem kötött 
finanszírozással rendelkezzenek.
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vonatkozó költségvetési keretrendeletről 
szóló 2002. december 23-i, 2343/2002/EK 
Euratom bizottsági rendelet 91. cikkével 
összhangban a Számvevőszéknek kell 
elvégeznie.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
 42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A Bizottság pénzbírságot szabhat ki 
azokra a vállalkozásokra, amelyek nem 
bocsátják a Hatóság rendelkezésére a 
Hatóság feladatainak hatékony végzéséhez 
szükséges információkat. Ugyanakkor a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy megfelelő keretekkel rendelkezzenek 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
bírságok kiszabására, amennyiben a 
vállalkozások nem teljesítik az e rendelet 
értelmében fennálló kötelezettségeiket. 

(42) A Bizottság bírságot szabhat ki azokra 
a vállalkozásokra, amelyek a BERT 
kérésére nem bocsátják rendelkezésére a 
BERT feladatainak hatékony végzéséhez 
szükséges információkat. Ugyanakkor a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy megfelelő keretekkel rendelkezzenek 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
bírságok kiszabására, amennyiben a 
vállalkozások nem teljesítik az e rendelet 
értelmében fennálló kötelezettségeiket. 

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A hatáskörén belül való eljáráskor, 
célkitűzései teljesítése és feladatai 
végrehajtása során a Hatóságnak meg kell 
felelnie a minősített dokumentumok 
kezelését illetően különösen a közösségi 
intézményekre vonatkozó 
rendelkezéseknek. Adott esetben célszerű 

(43) A hatáskörén belül való eljáráskor, 
célkitűzései teljesítése és feladatai 
végrehajtása során az NSZH-knak 
biztosítaniuk kell, hogy a BERT tartsa be
a minősített dokumentumok kezelését 
illetően különösen a közösségi 
intézményekre vonatkozó rendelkezéseket. 
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gondoskodni az e rendelet értelmében 
folytatott információcsere következetes és 
biztonságos voltáról.

Adott esetben célszerű gondoskodni az e 
rendelet értelmében folytatott 
információcsere következetes és 
biztonságos voltáról. 

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
 44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A Hatóságnak alkalmaznia kell a 
vonatkozó közösségi joganyagot a 
dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáféréssel kapcsolatban, a 2001. május 
30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározottak 
szerint, valamint a személyes adatok 
feldolgozása tekintetében az egyének 
védelmével kapcsolatban a személyes 
adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló 2000. 
december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározottak szerint.

(44) Az NSZH-knak biztosítaniuk kell, 
hogy a BERT alkalmazza a vonatkozó 
közösségi joganyagot a dokumentumokhoz 
való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatban, 
a 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározottak szerint, valamint a 
személyes adatok feldolgozása tekintetében 
az egyének védelmével kapcsolatban a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
 45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Indokolt lehetővé tenni, hogy – a 
Közösség által megkötendő 
megállapodásokkal összhangban – a 

törölve
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Hatóság munkájában harmadik országok 
is részt vehessenek.

Or. en

Módosítás 28

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. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
 47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
tanácsi határozatnak megfelelően kell 
elfogadni.

törölve

Or. en
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
 48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Különösen indokolt a Bizottságot 
felruházni a megfelelő jogkörrel ahhoz, 
hogy az e rendelet Mellékletében 
meghatározott információkat a műszaki 
vagy piaci fejlődésnek megfelelően 
kiigazítsa. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak, és céljuk e rendelet 
nem alapvető elemeinek módosítása, 
ezeket az intézkedéseket az 1999. június 
28-i, 1999/468/EK tanácsi határozat 5. 
cikkének a) pontjában lefektetett 
szabályozási bizottsági eljárással kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
 49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Mivel a javasolt intézkedés 
célkitűzéseit, nevezetesen az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások belső piacának 
jobb működését és a belső közösségi 
határokon átnyúló elektronikus hírközlés 
fejlesztését, a tagállamok nem tudják 
kielégítő módon elérni e rendelet egész 
Európára kiterjedő hatályát tekintve, és 
így azok közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók, a Közösség a 
szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében 
megállapított elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az 
arányosságnak a fent említett cikkben 

törölve
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rögzített elvével összhangban e rendelet 
nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket. 

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
 1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létrejön az Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság az e 
rendeletben rögzített felelősségi körrel.

(1) Létrejön az Európai Távközlési 
Szabályozók Testülete (BERT) az e 
rendeletben rögzített felelősségi körrel. A 
Bizottság az e rendeletben 
meghatározottak szerint konzultál a 
BERT-tel az e rendeletben 
meghatározottak szerint a keretirányelv és 
az egyedi irányelvek szerinti feladatai 
végrehajtása során.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
 1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság a keretirányelv és a különös 
irányelvek alkalmazási körében, és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával a II. és III. fejezetben 
felsorolt feladatok végrehajtása révén 
hozzájárul az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások belső piacának jobb 
működéséhez, ideértve különösen a belső 
közösségi határokon átnyúló elektronikus 

(2) A BERT a keretirányelv és a különös 
irányelvek alkalmazási körében, és a 
nemzeti szabályozó hatóságoknál 
rendelkezésre álló szakértelem 
felhasználásával a II. és III. fejezetben 
felsorolt feladatok végrehajtása révén 
hozzájárul az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások belső piacának jobb 
működéséhez, ideértve különösen a belső 
közösségi határokon átnyúló elektronikus 
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hírközlés fejlesztését és a hálózat- és 
információbiztonság magas és hatékony 
szintjét.

hírközlés fejlesztését.

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
 1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Hatóság célkitűzései és feladatai 
nem sértik a tagállamoknak a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos, az 
EK Szerződés alkalmazási körén kívül eső 
hatásköreit, különösen az Európai 
Unióról szóló szerződés V. és VI. címében 
tárgyalt hatásköröket. A Hatóság 
célkitűzései és feladatai nem sértik a 
közbiztonsággal, a védelemmel, a 
nemzetbiztonsággal kapcsolatos 
tevékenységeket, az államnak a büntetőjog 
és a nemzetbiztonság területén folytatott 
tevékenységét, beleértve az állam 
gazdasági jólétét is, ha a konkrét ügy 
nemzetbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos.

törölve

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
 3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) tanácsot és segítséget nyújt a 
Bizottságnak vagy egy tagállam által 
kijelölt illetékes testületeknek bármely, a 
megbízatása körébe tartozó hálózat- és 
információbiztonsági kérdésben;

törölve
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Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
 3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) egyedi határozatokat hoz az európai 
telefonszámozási tartományba (ETNS) 
tartozó számokra vonatkozó használati jog 
megadásáról, valamint a rádióspektrum 
használati jogáért fizetendő díjak 
beszedéséről;

törölve

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
 3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) segíti a Bizottságot azoknak a 
vállalkozásoknak a kiválasztásában, 
amelyek számára rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogok biztosítandók;

g) adott esetben tanácsot ad a 
Bizottságnak azoknak a vállalkozásoknak 
a kiválasztásával kapcsolatban, amelyek 
számára rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogok biztosítandók;

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
 3 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) beszedi és újra elosztja a 
rádiófrekvencia- és számhasználati 

törölve
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jogokért fizetett használati díjakat;

Or. en

Módosítás 39

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.

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

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság kérésére a Hatóság
véleményt ad ki az elektronikus 
hírközléssel kapcsolatos bármely kérdésről. 

(1) A Bizottság kérésére a BERT
véleményt ad ki az elektronikus 
hírközléssel kapcsolatos bármely kérdésről 
az e rendeletben meghatározottak szerint.
Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a 
BERT saját kezdeményezésére is 
beterjesztheti véleményét a Bizottság vagy 
az NSZH-k elé.

Or. en
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság hozzájárul különösen a 
keretirányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek összehangolt 
alkalmazásához azáltal, hogy segíti a 
Bizottságot a Bizottság által a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 19. cikke alapján 
kibocsátandó ajánlások vagy elfogadandó 
határozatok kidolgozásában.

(2) A Bizottság a keretirányelv és a 
különös irányelvek rendelkezései
összehangolt alkalmazásának elősegítése 
érdekében a Bizottság által a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 19. cikke alapján 
kibocsátandó ajánlások vagy elfogadandó 
határozatok kidolgozásában is kéri a 
BERT segítségét. Az Európai Parlament 
szintén kérhet ilyen segítséget a BERT-től, 
ahogyan az ésszerűen elvárható a BERT 
feladatainak körébe tartozó vizsgálattal 
vagy jogszabállyal kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások biztonsága és egysége, 
ideértve a biztonság és/vagy egység 
megsértésével kapcsolatos kérdéseket is a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 13. 
cikkének a) pontjával, valamint a 
2002/58/EK irányelv (elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv) 4. 
cikkével összhangban;

törölve

Or. en
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adott nemzeti piacok elemzése a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. 
cikkével összhangban; 

törölve

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk – 3 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) a rádiófrekvenciákkal kapcsolatos 
területeken hozott intézkedések a 
676/2002/EK határozat (rádióspektrum 
határozat) 4. és 6. cikkével összhangban;

o) a BERT hatáskörébe tartozó ügyek, 
amennyiben érintik a frekvencia-
gazdálkodást, vagy kihat rájuk a 
frekvencia-gazdálkodás;

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk – 3 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének a) és b) pontjával 
összhangban:

törölve

i. rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokkal kapcsolatos harmonizált 
feltételek;
ii. koordinált vagy harmonizált alapon 
kibocsátott használati jogok módosítása 
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vagy visszavonása;
iii. azoknak a vállalkozásoknak a 
kiválasztása, amelyek számára egyedi 
frekvencia- vagy számhasználati jogok 
biztosíthatók olyan szolgáltatások 
nyújtásához, amelyek adott esetben 
határokon átnyúló szolgáltatásokká 
válhatnak.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezenfelül a Hatóság az 5–23. cikkben 
rögzített sajátos feladatokat is ellátja.

(4) Ezenfelül a Bizottság felkérheti a 
BERT-et, hogy az 5–23. cikkben rögzített 
sajátos feladatokat is lássa el.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
 4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság és az NSZH-k a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 
BERT által előterjesztett véleményeket. 
Nyilvánosságra hozzák a BERT 
véleményei figyelembe vételének módját.

Or. en
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
 5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatósággal folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és 
elemzése, és a korrekciós intézkedések
tekintetében

A BERT-tel folytatott konzultáció a 
nemzeti piacok meghatározása és elemzése 
tekintetében

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság véleményezi a Bizottság 
számára a szóban forgó 
intézkedéstervezetet az arról kapott 
tájékoztatás beérkezésének időpontjától 
számított 4 héten belül. A vélemény 
részletes és tárgyilagos elemzést tartalmaz 
arról, hogy az intézkedéstervezet 
akadályozza-e a belső piac működését, 
továbbá arról, hogy összeegyeztethető-e a 
közösségi joggal, különösen a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 8. cikkében 
megfogalmazott célokkal. Adott esetben a 
Hatóság jelzi, hogy milyen módosításokat 
kellene végrehajtani az 
intézkedéstervezeten ahhoz, hogy 
biztosított legyen a fenti céloknak való 
leghatékonyabb megfelelése. 

(2) A BERT véleményezi a Bizottság 
számára a szóban forgó 
intézkedéstervezetet az arról kapott 
tájékoztatás beérkezésének időpontjától 
számított 4 héten belül. A vélemény 
részletes és tárgyilagos elemzést tartalmaz 
arról, hogy az intézkedéstervezet 
akadályozza-e a belső piac működését, 
továbbá arról, hogy összeegyeztethető-e a 
közösségi joggal, különösen a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 8. cikkében 
megfogalmazott célokkal. Adott esetben a 
Bizottság felkéri a BERT-et, hogy jelezze, 
hogy milyen módosításokat kellene 
végrehajtani az intézkedéstervezeten 
ahhoz, hogy biztosított legyen a fenti 
céloknak való leghatékonyabb megfelelése.

Or. en
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
 6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk törölve
A nemzeti piacok Hatósági felülvizsgálata
(1) Amennyiben a Hatóság a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikke (7) 
bekezdésével összhangban felkérést kap a 
Bizottságtól egy adott tagállamon belüli 
adott érintett piac elemzésére, véleményt 
ad a Bizottság számára és ellátja a 
Bizottságot a szükséges információkkal, 
ideértve a nyilvános konzultáció és a 
piacelemzés eredményeit. Ha a Hatóság 
úgy találja, hogy a szóban forgó piacon 
nem hatékony a verseny, véleménye, egy 
nyilvános konzultációt követően, 
tartalmaz egy intézkedéstervezetet is, 
amelyben megnevezi azt (azokat) a 
vállalkozást (vállalkozásokat), amely(eke)t 
nézete szerint az adott piacon jelentős 
piaci erővel rendelkező szereplőként 
kellene kijelölni, továbbá a megfelelő 
előírandó kötelezettségeket.
(2) A Hatóság, amennyiben célszerű, 
konzultálhat az érintett nemzeti 
versenyhatóságokkal, mielőtt véleményét 
eljuttatná a Bizottsághoz.
(3) A Bizottság kérésére a Hatóság ellátja 
a Bizottságot minden, az 1. bekezdésben 
említett feladatok végrehajtása céljából 
rendelkezésére álló információval.

Or. en
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
 8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság határozatokat hozhat az 
európai telefonszámozási tartományba 
[ETNS] tartozó számok használati 
jogának megadásával kapcsolatban a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 10. 
cikkével összhangban. A Hatóság felelős a 
3883-as előtétszámot kapott tagállamok 
nevében az európai telefonszámozási 
tartomány [ETNS] kezeléséért és 
fejlesztéséért. 

törölve

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
 8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság végzi a harmonizált 
számozási tartományok igazgatásával és 
kezelésével kapcsolatos feladatokat a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 10. 
cikkének 4. bekezdésével összhangban.

törölve

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
 8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Hatóság együttműködik a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal a számozási 

(3) A Bizottság kérésére a BERT
együttműködik a nemzeti szabályozó 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
 9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság éves rendszerességgel 
felülvizsgálja a polgárok ’112’-es 
egységes segélyhívó szám létezéséről és 
használatáról való tájékoztatása 
érdekében a tagállamok által tett 
intézkedéseket a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 26. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban 
kapott információk alapján. E 
felülvizsgálat eredményei részét képezik a 
21. cikk (2) bekezdésében említett éves 
jelentésnek.

törölve

Or. en
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Módosítás 55

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 BERT kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság, a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó csoport (a továbbiakban: 
RSPG) és/vagy a rádióspektrum-bizottság 
(a továbbiakban: RSC) számára az adott 
esetnek megfelelően a BERT hatáskörébe 
tartozó olyan ügyekkel kapcsolatban, 
amelyek érintik a rádiófrekvenciák 
elektronikus hírközlés céljára a 
Közösségben történő használatát, vagy 
amelyekre ez a használat kihat. A BERT 
az adott esettől függően szorosan 
együttműködik az RSPG-vel és az RSC-
vel.

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
 10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Hatóság kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság számára a 676/2002/EK 
határozat (rádióspektrum határozat) 6. 
cikkének (3) bekezdésében említett közös 
ágazatpolitikai célok kidolgozását illetően, 
amennyiben ezek az elektronikus 
hírközlési ágazatra vonatkoznak.

(3) A Bizottság felkérheti a BERT-tet, 
hogy adjon tanácsot az RSPG és/vagy az 
RSC számára ez utóbbi által a Bizottság 
számára adott tanáccsal kapcsolatban a 
676/2002/EK határozat (rádióspektrum 
határozat) 6. cikkének (3) bekezdésében 
említett közös ágazatpolitikai célok 
kidolgozását illetően, amennyiben ezek az 
elektronikus hírközlési ágazatra 
vonatkoznak.

Or. en
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
 10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Hatóság évente jelentést ad ki a 
várható frekvenciafejlesztésről az 
elektronikus hírközlési ágazatban és 
ágazatpolitikában, mely jelentésben 
meghatározza az esetleges tennivalókat és 
kihívásokat.

(4) A Bizottság felkérheti a BERT-et, 
hogy különösen az esetleges tennivalók és 
kihívások meghatározása révén járuljon 
hozzá az elektronikus hírközlési 
ágazatban és ágazatpolitikában várható 
frekvenciafejlesztésről szóló éves 
jelentéshez.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
 11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felkérésére a Hatóság 
véleményt terjeszt a Bizottság elé a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének a) bekezdésében 
előírt bármely végrehajtási intézkedés 
hatályáról és tartalmáról. E vélemény 
tartalmazhatja különösen a Hatóság
értékelését azokról az előnyökről, amelyek 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások belső 
piacán érvényesülhetnek a Bizottság által a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv), 6. cikkének a) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 
intézkedések nyomán, továbbá 
meghatározhatja azokat a közösségi 
határokon átnyúlóvá válásra alkalmasnak 
tűnő szolgáltatásokat, amelyeknek esetében 
szintén előnyt jelentenének a szóban forgó 
intézkedések.

(1) A Bizottság felkérheti a BERT-et, 
hogy terjesszen véleményt a Bizottság, az
RSPG vagy az RSC elé a 2002/20/EK 
irányelv (engedélyezési irányelv) 6. 
cikkének a) bekezdésében előírt bármely 
végrehajtási intézkedés hatályáról és 
tartalmáról. E vélemény tartalmazhatja 
különösen a BERT értékelését azokról az 
előnyökről, amelyek az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások belső piacán 
érvényesülhetnek a Bizottság által a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv), 6. cikkének a) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 
intézkedések nyomán, továbbá 
meghatározhatja azokat a közösségi 
határokon átnyúlóvá válásra alkalmasnak 
tűnő szolgáltatásokat, amelyeknek esetében 
szintén előnyt jelentenének a szóban forgó 
intézkedések.
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
 11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha a Hatóság egy, a 
fenti 1. bekezdés értelmében kibocsátott 
véleménye a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) 
bekezdése hatálya alá eső használati jogra 
vonatkozó közös kiválasztási eljárás 
végrehajtására vonatkozik, az adott 
vélemény különösen: 

törölve

a) meghatározza azokat az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat, amelyeknek a 
Közösségen belüli határokon átnyúló 
alapokon való nyújtása esetében előnyös 
lenne az olyan frekvencia- vagy 
számhasználat, amely esetében a 
használati jogokat közös kiválasztási 
eljárás révén adják meg, egységes 
feltételrendszer alapján;
b) meghatározza azokat a számokat vagy 
számtartományokat, amelyek a fenti 
szolgáltatásokhoz használhatók;
c) értékeli a szolgáltatások iránt a 
Közösségen belül ténylegesen vagy 
potenciálisan megnyilvánuló kereslet 
szintjét, valamint
d) meghatároz bármely korlátozást, 
amelyet a közös kiválasztási eljárás 
keretében megadott használati jogok 
számára nézve megfelelőnek ítél, tovább 
meghatározza az azoknak a 
vállalkozásoknak a kiválasztására 
alkalmazandó eljárást, amely 
vállalkozásoknak a szóban forgó 
használati jogok megadandók figyelembe 
véve adott esetben a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 7. cikkében 
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rögzített elveket.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
 11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság felkéri, a 
Hatóság a kérésben meghatározott 
időszakon belül kiegészít bármely, a fenti 
1. bekezdés alapján kiadott véleményt, 
illetve ahhoz magyarázatot fűz. 

(3) A Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy
a kérésben meghatározott időszakon belül 
egészítsen ki bármely, a fenti 1. bekezdés 
alapján kiadott véleményt, illetve ahhoz 
fűzzön magyarázatot. 

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
 12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
Javaslat vállalkozások kiválasztására
A Hatóság a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) 
bekezdésével összhangban:
a) befogadja és feldolgozza a 
vállalkozásoktól beérkező, 
rádiófrekvencia- és számhasználati jogok 
megadására vonatkozó kérelmeket, és 
beszedi a vállalkozásokra a közös 
kiválasztási eljárás keretében kiszabott 
igazgatási díjakat;
b) lefolytatja a közös kiválasztási eljárást, 
és javaslatot tesz arra (azokra) a 
vállalkozás(ok)ra, amelyeknek egyedi 
használati jogok adhatók a vonatkozó 
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rendelkezésekkel összhangban;
c) jelentést terjeszt a Bizottság elé, 
amelyben részletesen ismerteti a 
beérkezett kérelmeket és azoknak általa 
végzett értékelését, továbbá javaslatot tesz 
az(oka)ra a vállalkozás(ok)ra, amely(ek) a 
legalkalmasabb(ak) egyedi használati jog 
számára (számukra) való megítélésére, és 
indokolja választását hivatkozva a 
vonatkozó végrehajtó intézkedésben 
rögzített kiválasztási követelményekre.

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
 13 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felkérésére a Hatóság
véleményt terjeszt a Bizottság elé a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének b) pontjában előírt 
közös kiválasztási eljárás alapján megadott 
rádióspektrum- és számhasználati jogok 
visszavonásáról.

A Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy 
terjesszen véleményt a Bizottság, az RSPG 
vagy az RSC elé a 2002/20/EK irányelv 
(engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) 
pontjában előírt közös kiválasztási eljárás 
alapján megadott rádióspektrum- és 
számhasználati jogok visszavonásáról.

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
 14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve
Hálózat- és információbiztonság

A 4. cikk (3) bekezdésének (b) pontjában, 
valamint a 19. cikk (4) és (5) 
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bekezdésében foglalt feladatokon felül a 
Hatóság hozzájárul a hálózat- és 
információbiztonság kultúrájának 
kifejlesztéséhez, különösen azáltal, hogy:
a) elősegíti a Bizottság és a tagállamok 
közötti együttműködést a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
problémák megelőzésére, kezelésére és az 
azokra való reagálásra szolgáló közös 
módszerek kidolgozásában; 
b) tanácsokkal látja el a Bizottságot a 
hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos kutatásokról, valamint a 
kockázatmegelőző technológiák hatékony 
felhasználásáról; előmozdítja a 
kockázatértékelési tevékenységet, az 
együttműködtethető kockázatkezelési 
megoldásokat és a megelőzés-kezelési 
megoldásokkal kapcsolatos kutatásokat a 
köz- és a magánszektorban működő 
szervezeteken belül, valamint
c) hozzájárul a harmadik országokkal, 
illetve adott esetben nemzetközi 
szervezetekkel folytatott együttműködésre 
irányuló közösségi erőfeszítésekhez a 
hálózat- és információbiztonsággal 
kapcsolatos kérdésekre vonatkozó 
egységes globális szemlélet terjesztése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
 15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság saját kezdeményezéséből 
véleményt terjeszthet a Bizottság elé a 4. 
cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (1) 
bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (1) bekezdésében, valamint a 

A BERT saját kezdeményezéséből 
véleményt terjeszthet a Bizottság elé a 4. 
cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (1) 
bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, 
a 10. cikk (1) bekezdésében, valamint a 21. 
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12., 14., 21. és 22. cikkben rögzített 
kérdésekben.

és 22. cikkben rögzített kérdésekben.

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
 16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
A Hatóság által nyújtott szolgáltatásokért 

fizetendő igazgatási díjak beszedése
(1) A Bizottság a 54. cikk (2) 
bekezdésében lefektetett eljárással 
összhangban és a Hatóság véleménye 
alapján megállapítja a Hatóság által 
nyújtott szolgáltatásokért a 
vállalkozásokra kivetendő igazgatási 
díjakat, a Hatóság pedig beszedi ezeket az
igazgatási díjakat.
(2) Az egyes vállalkozásoknak felszámított 
igazgatási díjakat olyan tárgyilagos, 
átlátható és arányos módon kell 
megszabni, hogy az a lehető legnagyobb 
mértékben csökkentse a további igazgatási 
költségeket és kapcsolódó díjakat.
(3) A fenti 1. bekezdésben meghatározott 
igazgatási díjak az alábbiak fedezésére 
terjedhetnek ki:
a) a Hatóság által a 12. cikk alapján 
lefolytatott kiválasztási eljárás kapcsán a 
Hatóságnál felmerült igazgatási 
költségek;
b) a fellebbezések 34. cikk értelmében való 
feldolgozása;
c) az európai telefonszámozási tartomány 
8. cikk alapján való kezelése során a 
Hatóságnál felmerült igazgatási 
költségek.



PE404.717v01-00 42/83 PR\717944HU.doc

Külső fordítás

HU

Minden díjat Euróban kell meghatározni 
és megfizetni.
(4) Az igazgatási díjak összege úgy kerül 
megállapításra, hogy biztosítva legyen, 
hogy az e díjakból származó bevételek 
elvileg elegendőek a nyújtott 
szolgáltatások összes költségének 
fedezésére.
(5) A Hatóság igazgatási költségei és a 
beszedett díjak összegének áttekintését 
évente közzéteszi. A díjak teljes összege és 
az igazgatási költségek teljes összege 
különbözetét figyelembe véve a Hatóság 
vélemény terjeszt a Bizottság elé a díjak 
megfelelő kiigazításáról.

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
 17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Közös kiválasztási eljárás keretében 

kiadott rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogokért fizetendő 

használati, valamint igazgatási díjak 
beszedése és újraelosztása

(1) Amennyiben közös kiválasztási eljárás 
keretében kiadott rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jog tekintetében a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 6. cikkének b) bekezdése alapján 
a vállalkozásokra használati díjat szabnak 
ki, a Hatóság felelős a használati díj 
beszedéséért és újraelosztásáért. 
A használati díjak a Hatósághoz való 
beérkezésükkor az érintett tagállamok és a 
Hatóság között kerülnek újraelosztásra a 
Bizottság által a 2002/20/EK irányelv 
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(engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) 
bekezdése alapján megállapítandó 
arányban és időhatárokon belül. 
Amennyiben a Bizottság nem szabja meg 
az időhatárt és az arányt, a használati 
díjakat a használati jogok kiadására 
kötelezett tagállamokban a kiválasztási 
eljárás elindítását megelőző teljes évben 
nyilvántartott lakosok száma alapján kell 
újraelosztani.
(2) A Hatóság felelős a frekvencia- vagy 
számhasználati jogok megadására 
irányuló közös kiválasztási eljárást 
követően az egységes feltételek kiválasztott 
vállalkozások által való teljesítésének 
ellenőrzése során a nemzeti szabályozó 
hatóságoknál felmerülő igazgatási 
költségek fedezése céljából a kiválasztott 
vállalkozásokra kivetett igazgatási díjak 
beszedéséért és újraelosztásáért.
A fenti 1. bekezdésben meghatározott 
igazgatási díjakat a Hatóság a 
beérkezésükkor újra elosztja az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok között a 
nemzeti szabályozó hatóságok által 
megadott adatok alapján.

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
 19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság a Közösség elektronikus 
hírközlési politikájára is figyelemmel 
ösztönzi az elektronikus hírközlő 
hálózatokkal és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokkal, ideértve a hálózat- és 
információbiztonságot is, kapcsolatos 
szabályozási tevékenységekről és azok 
fejlesztéséről folytatott információcserét 

(1) A BERT a Közösség elektronikus 
hírközlési politikájára is figyelemmel 
ösztönzi az elektronikus hírközlő 
hálózatokkal és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozási 
tevékenységekről és azok fejlesztéséről 
folytatott információcserét mind a 
tagállamok között, mind pedig a 
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mind a tagállamok között, mind pedig a 
tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a Bizottság között.

tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a Bizottság között.

Or. en

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
 19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tanulmányokat készíttet vagy készít az 
elektronikus hírközlő hálózatokról és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 
valamint azok szabályozásáról és 
védelméről, továbbá 

b) tanulmányokat készíttet vagy készít az 
elektronikus hírközlő hálózatokról és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 
valamint azok szabályozásáról, továbbá 

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
 19 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) képzéseket szervez vagy segít elő 
mindennemű, az elektronikus hírközléssel 
kapcsolatos témában. 

c) az NSZH-k számára képzéseket szervez 
vagy segít elő mindennemű, az 
elektronikus hírközléssel kapcsolatos 
témában. 

Or. en



PR\717944HU.doc 45/83 PE404.717v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
 19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Hatóság összegyűjti a megfelelő 
információkat, különösen a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 13. cikkének a) 
bekezdésével összhangban, a jelenlegi és 
jövőbeli kockázatok elemzéséhez. A 
Hatóság különösen elemzi európai szinten 
azokat az kockázatokat, amelyeknek 
hatásuk lehet az elektronikus hírközlő 
hálózatok terhelhetőségére és 
hozzáférhetőségére, továbbá a rajtuk 
keresztül hozzáférhető és továbbított 
információk hitelességére, sértetlenségére 
és bizalmasságára, és az elemzés 
eredményeiről tájékoztatja a tagállamokat 
és a Bizottságot.

törölve

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
 19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Hatóság hozzájárul a tudatosság 
növeléséhez és egyebek közt a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
kérdésekre vonatkozó naprakész, 
tárgyilagos és átfogó információk 
elérhetőségéhez valamennyi felhasználó 
számára, többek között a mindenkori 
irányadó gyakorlat kicserélésének 
ösztönzésével – beleértve a felhasználók 
figyelmeztetésére szolgáló módszereket is 
–, valamint a köz- és a magánszektorból 
induló kezdeményezések közötti egymást 
erősítő hatás [szinergia] elérésére 

törölve
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törekedve.

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 cikk törölve
A spektruminformációs jegyzék és a mobil 
barangolási (roaming) adatbázis kezelése

(1) A nagyközönség számára jegyzéket 
kell biztosítani egy közös 
információ-hozzáférési pont formájában, 
amelyen keresztül nyilvánosan elérhetők a 
spektrum egyes tagállamok területén 
megvalósuló használatára vonatkozó 
információk a rádiófrekvenciák 
Közösségben való használatára vonatkozó 
információk harmonizált rendelkezésre 
bocsátásának biztosítása céljából. A 
rádióspektrum használatára vonatkozó 
információkat a tagállamok szolgáltatják 
rendszeres időközönként, valamint a 
Hatóság erre vonatkozó felkérésére. A 
Hatóság felelős a jegyzék kezeléséért és 
közzétételéért. A jegyzék tartalmazza az e 
rendelet mellékletében meghatározott 
információkat, valamint bármely egyéb, a 
Hatóság által szükségesnek ítélt 
információt. A Bizottság elfogadhat 
végrehajtó intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a mellékletet a műszaki 
vagy piaci fejleményekhez igazítsa. Azokat 
az intézkedéseket, amelyeknek célja e 
rendelet nem alapvető elemeinek 
módosítása, az 54. cikk (3) bekezdésében 
rögzített eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.
(2) A Hatóság felelős egy a Közösségben 
való barangolás (roaming) esetében a 



PR\717944HU.doc 47/83 PE404.717v01-00

Külső fordítás

HU

mobiltelefon-szolgáltatást igénybe vevő 
ügyfelek számára nyújtott hang- és 
adatszolgáltatások árait tartalmazó 
adatbázis kezeléséért és rendelkezésre 
bocsátásáért, amely adott esetben 
tartalmazza a Közösség legkülső régióiban 
indított és fogadott roaming hívások 
költségeit is. A Hatóság figyelemmel 
kíséri, és évente jelentésben teszi közzé 
ezeknek az áraknak az alakulását.

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
 21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság figyelemmel kíséri az 
elektronikus hírközlési piac fejlődését, és 
különösen a fogyasztók által 
legáltalánosabban használt termékek és 
szolgáltatások kiskereskedelmi árainak 
alakulását. 

(1) A Bizottság felkérheti a BERT-et, 
hogy kísérje figyelemmel az elektronikus 
hírközlési piac fejlődését, és különösen a 
fogyasztók által legáltalánosabban használt 
termékek és szolgáltatások kiskereskedelmi 
árainak alakulását. 

Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
 21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság évente jelentést tesz közzé 
az elektronikus hírközlési ágazat 
fejlődéséről, ideértve a fogyasztókat érintő 
kérdéseket is, és a jelentésben 
meghatározza az egységes elektronikus 
hírközlési piac teljes körű létrehozása előtt 
továbbra is fennálló akadályokat. A 

(2) A BERT évente jelentést tesz közzé az 
elektronikus hírközlési ágazat fejlődéséről, 
ideértve a fogyasztókat érintő kérdéseket 
is, és a jelentésben meghatározza az 
egységes elektronikus hírközlési piac teljes 
körű létrehozása előtt továbbra is fennálló 
akadályokat. A jelentés tartalmazza a 
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jelentés tartalmazza a tagállamok által a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 4. 
cikkének (3) bekezdése alapján a nemzeti 
fellebbezési eljárásokról szolgáltatott 
információk áttekintését és elemzését, 
valamint beszámolót arról, hogy milyen 
mértékben alkalmazzák a tagállamokban a 
jogvitáknak a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 34. 
cikke szerinti peren kívüli rendezésére 
irányuló eljárásokat. 

tagállamok által a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 4. cikkének (3) bekezdése 
alapján a nemzeti fellebbezési eljárásokról 
szolgáltatott információk áttekintését és 
elemzését, valamint beszámolót arról, hogy 
milyen mértékben alkalmazzák a 
tagállamokban a jogvitáknak a 2002/22/EK 
irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 
34. cikke szerinti peren kívüli rendezésére 
irányuló eljárásokat. Ezt a jelentést az 
Európai Parlament elé kell terjeszteni, 
amely ezt követően határozhat vélemény 
kiadásáról.

Or. en

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
 21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Hatóság az éves jelentéssel együtt a 
Bizottság elé terjesztheti véleményét 
azokról az intézkedésekről, amelyek 
alkalmasak lehetnek a fenti 1. bekezdésben 
foglalt kérdések elemzésekor feltárt 
problémák megoldására.

(3) A Bizottság felkérheti a BERT-et, 
hogy az éves jelentés közzétételével együtt 
nyilvánítson véleményt azokról az 
intézkedésekről, amelyek alkalmasak 
lehetnek a fenti 1. bekezdésben foglalt 
kérdések elemzésekor feltárt problémák 
megoldására. Ezt a véleményt az Európai 
Parlamentben kell előterjeszteni.

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
 21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Hatóság rendszeres időközönként 
jelentést tesz közzé a digitális interaktív 

(4) A Bizottság felkérheti a BERT-et, 
hogy rendszeres időközönként tegyen 
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televíziós szolgáltatások 2002/21/EK 
(keretirányelv) 18. cikkében rögzített 
együttműködési képességéről.

közzé jelentést a digitális interaktív 
televíziós szolgáltatások 2002/21/EK 
(keretirányelv) 18. cikkében rögzített 
együttműködési képességéről.

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
 22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság a Bizottság felkérésére 
tanáccsal látja el a Bizottságot és a 
tagállamokat az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és végberendezések 
együttműködési képességének, az azokhoz 
való hozzáférésnek a javításáról, 
használatuk előmozdításáról, és különösen 
a határokon átnyúló együttműködési 
képességgel kapcsolatos kérdésekről. A 
Hatóság létrehoz egy, a tagállamok, az 
elektronikus hírközlési ágazatban 
tevékenykedő vállalkozások 
szövetségeinek, végfelhasználói 
szövetségeknek és a fogyatékkal élő 
végfelhasználókat képviselő 
egyesületeknek a képviselőiből álló 
csoportot. A csoport felméri a fogyatékkal 
élő végfelhasználók és az idősek 
különleges szükségleteit is. 

(1) A BERT a Bizottság felkérésére 
tanáccsal látja el a Bizottságot és a 
tagállamokat az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és végberendezések 
együttműködési képességének, az azokhoz 
való hozzáférésnek a javításáról, 
használatuk előmozdításáról, és különösen 
a határokon átnyúló együttműködési 
képességgel kapcsolatos kérdésekről, 
felmérve a fogyatékkal élő végfelhasználók 
és az idősek különleges szükségleteit.

Or. en
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Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
 22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság évente jelentést tesz közzé 
az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
és eszközök fogyatékkal élő 
végfelhasználók által való 
hozzáférhetőségének javítása céljából tett 
intézkedésekről a tagállamok által közölt 
információk, valamint a Hatósághoz a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 33. cikkének (3) 
bekezdése alapján eljuttatott információk 
alapján. A jelentés meghatározza azokat a 
közösségi vagy nemzeti szinten 
végrehajtható intézkedéseket, amelyekkel 
javítható a hozzáférhetőség szintje. Adott 
esetben a Hatóság kibocsáthat 
ajánlásokat is a nemzeti szinten 
végrehajtható intézkedésekről.

törölve

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
 23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság a Bizottság felkérésére 
felvállalhat további konkrét feladatokat is.

A BERT a Bizottság felkérésére 
felvállalhat további konkrét feladatokat is,
ha ez ügyben valamennyi tagja között 
konszenzus jön létre. 

Or. en



PR\717944HU.doc 51/83 PE404.717v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
 24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság testületei A BERT testületei

A Hatóságot a következők alkotják: A BERT-et a következők alkotják:
a) igazgatási tanács a) szabályozói tanács

b) szabályozói tanács
c) igazgató b) ügyvezető igazgató

d) hálózatbiztonsági főtisztviselő
e) érdekeltek állandó csoportja
f) fellebbezési tanács.

(Ez a módosítás az „igazgatási tanács” 
helyett a „szabályozási tanács” kifejezés, 
valamint az „igazgató” szó „ügyvezető 
igazgató” kifejezéssel való helyettesítése 
tekintetében az egész szövegre vonatkozik. 
A módosítás elfogadása megfelelő 
változtatások végrehajtását teszi 
szükségessé a szöveg egészében.)

Or. en

Módosítás 81

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 szabályozói tanácsnak 
tagállamonként egy-egy tagja van, aki egy 
adott független NSZH vezetője vagy 
kijelölt magas szintű képviselője, aki a 
szabályozási keret , napi szintű
alkalmazásáért felelős a tagállamban. Az
NSZH-k tagállamonként egy póttagot 
jelölnek ki. A Bizottság a szabályozói 
tanács előzetes beleegyezésével az ülésen 
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megfigyelőként vesz részt.

Or. en

Módosítás 82

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. 
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.

(2) A szabályozói tanács elnököt és 
elnökhelyettest jelöl ki saját tagjai közül. 
Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az 
elnököt, ha az akadályoztatva van feladatai 
ellátásában. Az elnök és az alelnök 
megbízatása az eljárási szabályzatban 
meghatározott választási eljárások alapján 
egy évre szól.

Or. en

Módosítás 83

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

(3) A szabályozói tanács évente legalább 
négyszer rendes ülést tart, amelyet az 
ügyvezető igazgató hív össze. Ezenkívül 
elnöke kezdeményezésére, a Bizottság 
kérésére vagy saját tagjai legalább 
egyharmadának kérésére rendkívül is 
összeülhet. A szabályozói tanács bárkit 
felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. A 
szabályozói tanács tagjai – az eljárási 
szabályzatra is figyelemmel – tanácsadók 
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tanács tagjai – az eljárási szabályzatra is 
figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe vehetik. Az igazgatási 
tanács titkársági feladatait a Hatóság látja 
el.

és szakértők segítségét is igénybe vehetik.

Or. en

Módosítás 84

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 szabályozói tanács a jelen levő tagok 
kétharmados többségével határoz  e 
rendelet, a keretirányelv és a különös 
irányelvek eltérő rendelkezése hiányában. 

Or. en

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az e rendelettel ráruházott feladatok 
ellátásában a szabályozói tanács 
függetlenül jár el, így nem kérhet és nem 
fogadhat el utasítást semelyik tagállam 
kormányától, és köz- vagy 
magánérdekeltségtől sem.

Or. en
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Módosítás 86

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A szabályozói tanács titkársági 
feladatait a BERT látja el.

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgatási tanács feladatai A szabályozói tanács feladatai
(1) Az igazgatási tanács a szabályozói 
tanáccsal folytatott egyeztetést követően, a 
29. cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót.

(1) A szabályozói tanács a 25. cikk (2) 
bekezdésével összhangban kinevezi az 
elnököt és az alelnököt, valamint a [26. 
cikk (13b) bekezdésével] összhangban az 
ügyvezető igazgatót. A szabályozói tanács
hoz meg minden határozatot a BERT e 
rendelet 3. cikkében felsorolt feladatainak 
teljesítésével kapcsolatban. 

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatási tanács a 31. cikk (2) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
hálózatbiztonsági főtisztviselőt.

törölve

Or. en
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Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az igazgatási tanács a 27. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
szabályozói tanács tagjait.

törölve

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az igazgatási tanács a 33. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
fellebbezési tanács tagjait.

törölve

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(5) A Bizottsággal folytatott egyeztetést 
követően a szabályozói tanács minden 
évben szeptember 30-a előtt elfogadja és 
eljuttatja az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz a BERT
következő évi munkaprogramját.
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éves költségvetési eljárás sérelme nélkül 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az igazgatási tanács a 36–38. cikkel 
összhangban gyakorolja költségvetési 
hatáskörét.

törölve

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az igazgatási tanács, miután ehhez 
megszerezte a Bizottság beleegyezését, 
határoz arról, hogy elfogad-e akár 
hagyatékot, adományt vagy más közösségi 
forrásból származó támogatást.

törölve

Or. en

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az igazgatási tanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az igazgató és a 

törölve
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hálózatbiztonsági főtisztviselő felett.

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az igazgatási tanács szükség esetén a 
49. cikk (2) bekezdése szerint megállapítja 
a Hatóság személyzeti politikáját.

törölve

Or. en

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az igazgatási tanács a 47. cikkel 
összhangban elfogadja a Hatóság irataihoz 
való hozzáférésre vonatkozó külön 
rendelkezéseket.

(10) A szabályozói tanács a 47. cikkel 
összhangban a BERT nevében elfogadja a 
BERT irataihoz való hozzáférésre 
vonatkozó külön rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az igazgatási tanács elfogadja, majd 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a 

(11) A szabályozói tanács elfogadja, majd 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a 
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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.

Számvevőszéknek legkésőbb június 15-ig 
továbbítja a BERT tevékenységéről szóló 
éves jelentést. Az Európai Parlament vagy 
a szabályozói tanács elnökét, vagy az 
ügyvezető igazgatót felkérheti arra, hogy
foglalkozzon a BERT tevékenységeivel 
kapcsolatos lényeges kérdésekkel.

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az igazgatási tanács saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

(12) A szabályozói tanács elfogadja a 
BERT eljárási szabályzatát.

Or. en

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az igazgatási tanács véleményt 
terjeszt a Bizottság elé a Hatóság által 16. 
cikkben meghatározott feladatai végzése 
során a vállalkozásokra kivethető 
igazgatási díjakról.

törölve

Or. en
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Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A szabályozói tanács a 4–23. 
cikkben említett vélemények, ajánlások és 
határozatok elfogadása előtt  – hatáskörén 
belül – véleményt terjeszt az ügyvezető 
igazgató elé. A szabályozói tanács 
ezenkívül iránymutatást ad az ügyvezető 
igazgatónak az ügyvezetői igazgató 
feladatainak végrehajtásához.
(A 28. cikk (1) bekezdése szövegének 
visszaállítása. Az „igazgató” szó helyébe 
az „ügyvezető igazgató” kifejezés lép.)

Or. en

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 13 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A szabályozói tanács jelöli ki az 
ügyvezető igazgatót. A szabályozói tanács 
erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz. Az ügyvezető 
igazgató jelölt nem vesz részt e 
vélemények elkészítésében, illetve az 
ezekre vonatkozó szavazásban.

Or. en
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Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 13 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) 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 BERT 
következő évi tevékenységeit meghatározó 
munkatervét.
(A 28. cikk (3) bekezdése szövegének 
visszaállítása. A „Hatóság” helyébe a 
„BERT” lép.)

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
 26 cikk – 13 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13d) A szabályozói tanács jóváhagyja az 
éves jelentés szabályozási 
tevékenységekről szóló külön szakaszát, 
amelyről a 26. cikk (11) bekezdése és a 30. 
cikk (9) bekezdése rendelkezik.
(A 28. cikk (4) bekezdése szövegének 
visszaállítása.)

Or. en
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Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
 27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
A szabályozói tanács

(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 
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.
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(7) A szabályozói tanács titkársági 
feladatait a Hatóság látja el.

Or. en

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
 28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
A szabályozói tanács feladatai

(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 jelentés szabályozási 
tevékenységekről szóló külön szakaszát, 
amelyről a 26. cikk (11) bekezdése és a 30. 
cikk (9) bekezdése rendelkezik.

(A 28. cikk (1), (3) és (4) bekezdése a 26. 
cikk (13a), (13c) és (13d) bekezdésébe 
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került be.)

Or. en

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
 29 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az igazgató Az ügyvezető igazgató
(1) 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.

(1) A BERT-et annak ügyvezető igazgatója 
vezeti, aki feladatait függetlenül látja el. 
Az ügyvezető igazgató nem kérhet, és nem 
fogadhat el semmilyen utasítást sem 
kormánytól, sem szervezettől.

Or. en

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
 29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) Az ügyvezető igazgatót – az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások terén 
elért érdemei, alkalmassága és tapasztalata 
alapján a szabályozói tanács nevezi ki. 
Kinevezése előtt a szabályozói tanács által 
kiválasztott jelölt alkalmasságával 
kapcsolatban ki lehet kérni az Európai 
Parlament és a Bizottság nem kötelező 
erejű véleményét. E célból a jelöltet 
felkérik, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre.
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Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
 29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(4) A szabályozói tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt a BERT-re váró feladatok és 
követelmények indokolják – az ügyvezető
igazgató megbízatását egyetlen 
alkalommal, legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Or. en

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
 29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(5) Az ügyvezető igazgató csak a 
szabályozói tanács által hozott határozat 
útján, az Európai Parlament 
véleményének figyelembevételével
menthető fel tisztségéből. A szabályozói 
tanács erről tagjainak háromnegyedes 
többségével határoz.

Or. en
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Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
 30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgató előkészíti az igazgatási
tanács tevékenységét. Az igazgató részt 
vesz – szavazati jog nélkül – az igazgatási
tanács munkájában.

(2) Az ügyvezető igazgató határozza meg a
szabályozói tanács munkarendjét. Az 
ügyvezető igazgató részt vesz – szavazati 
jog nélkül – az igazgatási tanács 
munkájában.

Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
 30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(5) Az ügyvezető igazgató felel azért, hogy 
a szabályozói tanács iránymutatásával 
megvalósuljon a BERT éves 
munkaprogramja.

Or. en

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
 30 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(8) Az ügyvezető igazgató minden évben 
elkészíti a BERT tevékenységéről szóló 
éves jelentés tervezetét, külön-külön 
szakaszban kitérve a BERT tanácsadói
tevékenységeire, illetőleg a pénzügyi és az 
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igazgatási kérdésekre. igazgatási kérdésekre.

Or. en

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
 31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
A hálózatbiztonsági főtisztviselő

(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 
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a hálózatbiztonsági főtisztviselő 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Or. en

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
 32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32 cikk törölve
Érdekeltek állandó csoportja

(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. 
Tagjainak megbízatása két és fél évre szól. 
A csoport tagjai nem lehetnek az 
igazgatási tanács vagy a szabályozói 
tanács tagjai.
(3) A Bizottság képviselői jogosultak részt 
venni a csoport ülésein, továbbá annak 
munkájában.
(4) A csoport tanáccsal láthatja el a 
hálózatbiztonsági főtisztviselőt annak az e 
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rendeletben meghatározott feladatai 
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. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
 33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve
A fellebbezési tanács

(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 Hatóságnál, 
annak igazgatási tanácsában vagy a 
szabályozói tanácsban más feladatot nem 
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láthatnak el. A fellebbezési tanács tagja 
megbízatásának ideje alatt e tisztségéből 
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. en
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Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
 34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
Fellebbezés

(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 
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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. en

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
 35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. cikk törölve
Kereset benyújtása az Elsőfokú 

Bírósághoz és a Bírósághoz
(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. en
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Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
 36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság bevételei a következőkből 
állnak:

(1) A BERT bevételei a következőképpen 
oszlanak meg:

a) a Hatóság által nyújtott 
szolgáltatásokért a Hatóságnak fizetendő 
díjak;

a) az éves finanszírozás egyharmadát 
közvetlenül közösségi támogatás 
formájában fizetik ki az EK-költségvetés 
megfelelő fejezete alapján, a költségvetési 
hatóság által előírtak szerint, a 2006. 
május 6-i intézményközi megállapodás 47. 
pontjával összhangban;

b) a kérelmezők által a 17. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően fizetett 
használati díjak arányos része;

b) az éves bevétel kétharmada az NSZH-k
közvetlen hozzájárulásából származik. A 
tagállamok kötelesek biztosítani, hogy az 
NSZH-k rendelkezzenek elégséges 
pénzügyi forrásokkal és humán 
erőforrásokkal a BERT által számukra 
kijelölt feladatok teljesítéséhez, lehetővé 
téve a humán erőforrások megfelelő 
finanszírozását. A tagállamoknak meg 
kell határozniuk a költségvetési tételt, 
amelyet az NSZH-knak ezután 
használniuk kell ahhoz, hogy éves 
költségvetésükből forrásokat biztosítanak 
a BERT számára. A költségvetéseket 
közzé kell tenni.

c) az Európai Közösségek általános 
költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó 
szakaszban) előirányzott közösségi 
támogatás;
d) a 26. cikk (7) bekezdése szerinti 
bármely hagyaték, adomány vagy 
támogatás;
e) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása.

Or. en
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Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
 41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatokat 
működtető és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
kötelesek megadni mindennemű, a 
Hatóság által az e rendeletben 
meghatározott feladatai végrehajtása 
céljából kért információt, beleértve a 
pénzügyi információkat is. A vállalkozások 
az információszolgáltatásra vonatkozó 
kérést követően a kért információkat 
haladéktalanul, illetve a Hatóság által kért 
időhatárokon belül, a Hatóság által kért 
részletezésben adják meg. A Hatóságnak 
meg kell indokolnia, hogy miért kéri az 
információkat.

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatokat 
működtető és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
kötelesek megadni mindennemű, a BERT
által az e rendeletben meghatározott 
feladatai végrehajtása céljából kért 
információt, beleértve a pénzügyi 
információkat is. A vállalkozások az 
információszolgáltatásra vonatkozó kérést 
követően a kért információkat 
haladéktalanul, illetve a BERT által kért 
időhatárokon belül, a BERT által kért 
részletezésben adják meg. A Bizottság 
felkérheti a BERT-et, hogy indokolja meg, 
hogy miért kéri az információkat.

Or. en

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
 42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 20. vagy 21. cikk hatálya alá eső esetek 
kivételével, amennyiben a Hatóság az e 
rendeletben rögzített rendelkezésekkel 
összhangban intézkedéseket szándékozik 
tenni, erről adott esetben egyeztetést 
folytat az érdekelt felekkel, és lehetőséget 
biztosít számukra arra, hogy ésszerű 
időhatárokon belül megtegyék 
észrevételeiket a tervezett intézkedésről. 
Az egyeztetési eljárás eredményeit a 
Hatóság nyilvánosságra hozza, feltéve, 
hogy az nem számít bizalmas 

Amennyiben a BERT az e rendeletben 
rögzített rendelkezésekkel összhangban 
véleményt szándékozik kiadni, erről adott 
esetben egyeztetést folytat az érdekelt 
felekkel, és lehetőséget biztosít számukra 
arra, hogy ésszerű időhatárokon belül 
megtegyék észrevételeiket a tervezett 
véleményről. A BERT nyilvánosságra 
hozza az egyeztetési eljárás eredményeit, 
feltéve, hogy az nem számít bizalmas 
információnak. 
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információnak.

Or. en

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
 43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság pénzbírságot szabhat ki a 
vállalkozásokra, ha azok nem bocsátják 
rendelkezésére a 41. cikk szerinti 
információkat. A pénzbírságnak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lennie.

(1) A Bizottság a BERT kérése nyomán
bírságot szabhat ki a vállalkozásokra, ha 
azok nem bocsátják rendelkezésére a 41. 
cikk szerinti információkat. A 
pénzbírságnak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben e cikk értelmében 
pénzbírság kiszabására kerül sor, a 
Hatóság nyilvánosságra hozza az érintett 
vállalkozások nevét, a pénzbírság összegét, 
valamint a pénzbírság kiszabásának 
indoklását.

(3) Amennyiben e cikk értelmében 
pénzbírság kiszabására kerül sor, a 
Bizottság nyilvánosságra hozza az érintett 
vállalkozások nevét, valamint a bírság
kiszabásának indoklását.

Or. en
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Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
 44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság alkalmazottai, beleértve az 
igazgatót, a hálózatbiztonsági főtisztviselőt 
és a tagállamok által ideiglenesen 
kiküldött tisztviselőket, 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot és 
érdekeltségi nyilatkozatot tesz, amelyben 
az alkalmazottak nyilatkoznak a 
függetlenségüket esetleg befolyásoló 
mindenfajta közvetlen vagy közvetett 
érdekeltségük hiányáról. Ezeket a 
nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

A BERT alkalmazottai, a szabályozói
tanács tagjai és a BERT ügyvezető 
igazgatója éves kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot 
tesz, amelyben az alkalmazottak 
nyilatkoznak a függetlenségüket esetleg 
befolyásoló mindenfajta közvetlen vagy 
közvetett érdekeltségük hiányáról. Ezeket a 
nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

Or. en

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
 45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság gondoskodik arról, hogy a 
nyilvánosság és bármely érdekelt fél 
tárgyilagos, megbízható és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást kapjon, 
különösen – adott esetben – a Hatóság 
munkájának eredményeit illetően. 
Nyilvánosságra hozza továbbá az igazgató 
és a tagállamok által ideiglenesen 
kiküldött tisztviselők által tett érdekeltségi 
nyilatkozatokat, valamint a szakértők által 
tett érdekeltségi nyilatkozatokat is.

(2) A BERT gondoskodik arról, hogy a 
nyilvánosság és bármely érdekelt fél 
tárgyilagos, megbízható és könnyen 
hozzáférhető tájékoztatást kapjon, 
különösen – adott esetben – a Hatóság 
munkájának eredményeit illetően. 
Nyilvánosságra hozza továbbá a 
szabályozói tanács tagjai és az ügyvezető 
igazgató által tett érdekeltségi 
nyilatkozatokat.

Or. en
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Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
 46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Hatóság tanácsainak tagjaira, az 
igazgatóra, a külső szakértőkre és a 
Hatóság alkalmazottaira, ideértve a 
tagállamok által ideiglenesen kiküldött 
munkatársakat is, feladataik megszűntét 
követően is vonatkoznak a Szerződés 287. 
cikke szerinti titoktartási előírások.

(2) A BERT szabályozói tanácsának
tagjaira, az ügyvezető igazgatóra, a külső 
szakértőkre és a BERT alkalmazottaira 
feladataik megszűntét követően is 
vonatkoznak a Szerződés 287. cikke 
szerinti titoktartási előírások.

Or. en

Módosítás 126

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. en

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
 49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Hatóság alkalmazottaira, az 
igazgatót és a hálózatbiztonsági 
főtisztviselőt is beleértve, az Európai 

(1) A BERT alkalmazottaira az Európai 
Közösségek tisztviselőinek személyzeti 
szabályzata, az Európai Közösségek egyéb 
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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.

alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételek, valamint az Európai Közösségek 
intézményei által az említett szabályzat, 
illetve feltételek alkalmazása céljából 
közösen elfogadott szabályok 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az igazgatási tanács elfogadhat olyan 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy kirendelt tagállami szakértőket 
alkalmazzanak a Hatóságnál.

törölve

Or. en

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
 53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság tevékenységében részt 
vehetnek olyan európai országok, amelyek 
a Közösséggel megállapodást kötöttek, 
melynek értelmében az adott országok 
elfogadták és alkalmazzák az e rendelet 
tárgyát képező területen a közösségi 
jogszabályokat. E megállapodások 
vonatkozó rendelkezései értelmében 
rögzíteni kell az ezen országoknak a 
Hatóság munkájában való részvételére 
vonatkozó részletes szabályokat, és 

A BERT tevékenységében részt vehetnek 
olyan európai országok, amelyek a 
Közösséggel megállapodást kötöttek, 
melynek értelmében az adott országok 
elfogadták és alkalmazzák az e rendelet 
tárgyát képező területen a közösségi 
jogszabályokat. E megállapodások 
vonatkozó rendelkezései értelmében 
rögzíteni kell az ezen országoknak a BERT
munkájában való részvételére vonatkozó 
részletes szabályokat, és különösen a 



PE404.717v01-00 78/83 PR\717944HU.doc

Külső fordítás

HU

különösen a Hatóság munkájában való 
részvétel jellegét és mértékét. E szabályok
tartalmazzák különösen a pénzügyi 
hozzájárulásokra és az alkalmazottakra 
vonatkozó rendelkezéseket is. A szabályok 
előírhatják a szavazati jog nélküli 
képviseletet a szabályozói tanácsban.

BERT munkájában való részvétel jellegét 
és mértékét. A szabályozói tanács 
határozata alapján e szabályok előírhatják 
a szavazati jog nélküli képviseletet a 
szabályozói tanács ülésein.

Or. en

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság tényleges működése kezdetétől 
számított öt éven belül, és azt követően 
minden ötödik évben a Bizottság általános 
jelentést tesz közzé a Hatóság
működésének eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, valamint az e rendeletben 
lefektetett eljárásokról. Az értékelés 
kiterjed a Hatóság által elért eredményekre 
és annak munkamódszereire, összevetve 
azokat céljaival, megbízatásával és az e 
rendeletben és a Hatóság éves 
munkaprogramjaiban meghatározott 
feladataival. Az értékelés figyelembe veszi 
a nemzeti és közösségi szinten érdekelt 
felek álláspontját is. A jelentést és bármely 
azt kísérő javaslatot a Tanács és az Európai 
Parlament elé kell terjeszteni.

A BERT tényleges működése kezdetétől 
számított három éven belül a Bizottság 
általános jelentést tesz közzé a BERT
működésének eredményeként szerzett 
tapasztalatokról. Az értékelés kiterjed a 
BERT által elért eredményekre és annak 
munkamódszereire, összevetve azokat 
céljaival, megbízatásával és az e 
rendeletben és a BERT éves 
munkaprogramjaiban meghatározott 
feladataival. Az értékelés figyelembe veszi 
a nemzeti és közösségi szinten érdekelt 
felek álláspontját is. A jelentést és bármely 
azt kísérő javaslatot a Tanács és az Európai 
Parlament elé kell terjeszteni. Az Európai
Parlament véleményezi a Bizottság 
jelentését.

Or. en



PR\717944HU.doc 79/83 PE404.717v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
 56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56. cikk törölve
Átmeneti rendelkezések

(1) A Hatóság 2011. március 14-én 
átvállalja a felelősséget az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség által az adott időpont előtt 
végzett összes tevékenységért, valamint 
minden olyan tevékenységért, amely e 
rendelet hatálya alá esik.
(2) Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 
tulajdonát képező bármely ingóság 
tulajdonjoga a fenti 1. bekezdésben 
említett időpontban átszáll a Hatóságra az 
adott időponttól számított hatállyal.

Or. en

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BERT működése tényleges 
megkezdésétől számított öt éven belül 
megszűnik, kivéve, ha az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság úgy 
találja, hogy a piaci feltételek még nem 
alakultak ki olyan mértékben, hogy többé 
már ne lenne szükség szabályozói szervre.

Or. en
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INDOKOLÁS

Háttér: a keretprogramok

A Bizottság 2001. évi első keretjavaslata az európai távközlési piac liberalizációjának 
megkezdésére irányuló európai terv következményeképpen született meg. Európa a 
piacnyitással és -átszervezéssel lehetővé tette olyan piaci struktúrák megjelenését, amelyek a 
hírközlési ágazaton belül nagyobb mértékben felszabadítják az innovációs lehetőségeket és a 
versenypiacok kialakításának lehetőségét. Nyolc évvel később az áttekintésnek az a feladata, 
hogy újra megvizsgálja, mit sikerült elérni az eltelt idő alatt, hogy kritikusan elemezze az EU 
szabályozási keretnek a versenyképes és integrált piacra való áttérés támogatásában elért 
sikerét, valamint hogy adott esetben új ötleteket javasoljon és irányokat tűzzön ki.

Nagy általánosságban elmondható, hogy az ágazaton belüli fokozott verseny bizonyult a 
befektetések és az innováció legfőbb ösztönzőjének. Az erőfeszítések kifizetődtek, és a 
liberalizáció hatásai nagyon kedvezőek, növekedés, munkahelyek, valamint új gazdasági és 
társadalmi lehetőségek jöttek létre. Napjainkban a távközlési szolgáltatások ágazata gyorsan 
fejlődő csúcstechnológiai ágazat, amelyben jelentős innovációra, beruházásokra kerül sor, 
valamint magas a termelékenység, és a nyereségesség gyakran jelentős mértékben meghaladja 
a nem pénzügyi üzleti gazdaságban elért átlagot. Emiatt az ágazat döntő fontosságú szerepet 
tölt be a nem pénzügyi üzleti gazdaságban, az Eurostat számítása szerint 2005-ben átlagosan 
3,5% hozzáadott értéket képviselt a 27 tagú EU tekintetében.

A versenytársakhoz viszonyított versenyképesség tekintetében az ágazatban végrehajtott 
beruházások 2005-ben meghaladták az Egyesült Államokban és az ázsiai–csendes-óceáni 
régió beruházásait. Ugyanebben az évben az európai elektronikus hírközlési szolgáltatások 
piaca mintegy 273 milliárd eurót tett ki. A fogyasztók egyértelműen érzékelték ennek hatásait.
A távközlési üzemeltetők közötti verseny eredményeképpen az elmúlt 20 évben drasztikusan 
csökkent a telefonhívások díja. 2000 és 2006 között az EU-ban a háromperces hívások 
súlyozott átlagköltsége 65%-kal, a tízperces hívásoké pedig 74%-kal csökkent.

Bár a liberalizáció eddig sikeres volt, még mindig felelősek vagyunk annak biztosításáért, 
hogy mi, döntéshozók továbbra is a legjobb feltételeket biztosítsuk vállalataink számára, 
különös tekintettel arra irányuló törekvéseinkre, hogy Európát tudásalapú gazdasággá 
alakítsuk át, valamint figyelembe véve a távközlési ágazat e célkitűzés megvalósításával 
kapcsolatos jelentőségét. Ezért nem ülhetünk a babérjainkon. Még mindig vannak akadályok 
az integrált piac létrehozása előtt. Továbbra is tapasztalhatók határokon átnyúló problémák és 
egyenlőtlenségek a tagállamok között a szélessávú hozzáférés, a digitalizáció és a 
szolgáltatások tekintetében. Ezeket meg kell oldanunk, ha egy valóban közös piac létrejöttét 
akarjuk garantálni.

Az ECCMA-val kapcsolatos bizottsági javaslat: legfőbb problémák
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Az európai távközlés keretének jelenlegi áttekintése során a Bizottság javasolta az Európai 
Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (EECMA) létrehozását (COM(2007)0699; 
2007/0249(COD)). Az előadónak az a véleménye, hogy az EECMA-val kapcsolatos javaslat –
bár jó szándékú – a felszín alatt számos nehézséget tár fel. A Bizottság javaslata kifejezi az 
egységes piac működésének javításával kapcsolatos jó szándékot. Ugyanakkor az EECMA-
val kapcsolatos előretekintő javaslatok gátolhatják az európai versenyképességet azáltal, hogy 
hatalmas bürokratikus terhek létrehozásával növelik a bürokráciát, és így akadályozzák az 
Európai Bizottság azzal kapcsolatos erőfeszítését, hogy megfelelőbb rendeletet vezessen be, 
amelyben Barroso elnök úr olyan nyilvánosan élen járt. Ezenfelül a szubszidiaritás elvével is 
ellentétben áll, hatáskört von el az érintett tagállamoktól és NSZH-któl. Az EECMA 
értelmetlenül távol lenne azoktól a piacoktól, amelyek szabályozására tervezték, a piacokról 
friss ismeretekkel rendelkezőktől elszigetelten működne. Létezése és működése ellentmond az 
azzal kapcsolatos hosszú távú célnak, hogy az előzetes szabályozást fel kell váltania a 
versenyjognak, ami csökkenti a szabályozási biztonságot és az európai szabályozást kevésbé 
kiszámíthatóvá teszi. Az ENISA-val való javasolt egyesülést nagyon nehéz megérteni. Az 
ENISA EECMA-val való egyesülése valójában csak gyengítené az utóbbi működését. A 
Bizottság az igazgatási költségek tekintetében nem vállal, illetve nem csökkent sokat, és 
azáltal, hogy hozzá nem kapcsolódó problémákat aggat rá, csak aláásná az ügynökség fő 
célját.

Vissza az alapokhoz: BERT

Az előadó úgy véli, hogy nem dobhatjuk sutba túl gyorsan az elektronikus hírközlési 
hálózatokkal és szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók jelenlegi csoportjában 
(ERG) meglévő pozitív értékeket, bár megjegyzi, hogy a jövőbeni sikerhez szükség van 
bizonyos reformokra. Az előadó megjegyzi, hogy néhány válasz megtalálható a Bizottság 
EECMA-val kapcsolatos javaslatában, ugyanakkor nem megy tovább egy nehézkes európai 
ügynökség létrehozásánál. Ennélfogva az előadó indítványozza a BERT (az Európai 
Távközlési Szabályozók Testülete) létrehozását, amely az EECMA sok feladatát átvenné
anélkül, hogy egy nehézkes ügynökséggé válna, és az ERG bevált gyakorlatára támaszkodna, 
miközben egyszerűsítené annak működését és munkamódszereit, valamint megerősítené a 
Bizottság arra vonatkozó kötelezettségét, hogy konzultáljon ezzel az új testülettel és a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe vegye véleményét. A BERT-nek az EK-Szerződés 95. 
cikke alapján történő létrehozása beillesztené a jelnlegi ERG-t az európai jogba egy olyan 
tanácsadó testület hivatalos kialakításával, amelynek feladatait és hatáskörét egy rendelet 
világosan meghatározza. Ez nagyobb hatékonyságot és legitimitást biztosítana a BERT 
számára, mint amilyennel az ERG jelenleg rendelkezik, ugyanakkor biztosítaná a nemzeti 
szabályozó hatóságok (NSZH-k) tényleges részvételét és a helyi tapasztalatok terén meglévő 
felbecsülhetetlen értéküket.

Mivel foglalkozna a BERT?

A BERT a Bizottság független szakértő tanácsadó szerve lenne, mind a kormányoktól, mind 
az iparágtól független maradna. Az EECMA-hoz hasonlóan a BERT a Bizottság és 
ugyanakkor az egyes NSZH-k legfőbb tanácsadó szerve lenne annak elősegítése érdekében, 
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hogy az Európai Unió egész területén következetes szabályozói megközelítés alakuljon ki. A 
BERT szabadon – nem csupán a Bizottság kérésére – kifejezhetné véleményét és 
továbbfejlesztené az ERG kiemelt fontosságú piacokkal kapcsolatos, jelenlegi részletes, közös 
álláspontjait, az NSZH-k tevékenységének nyomon követéséhez és az indokolatlan eltérések 
meghatározásához létrehozna egy megfelelési programot.

A szubszidiaritás elvén alapuló koordináció jelenlegi egyensúlyának megvan a saját konkrét 
oka, és a belső piac a valóságban még mindig több különböző alpiac gyűjtőhelye, amelyek 
saját egyedi jellemzőkkel és dinamikával rendelkeznek. Ezért a szabályozási beavatkozáson 
belüli koherencia ténylegesen annak biztosítását jelenti, hogy a szabályozást arányosan 
alkalmazzák, miközben foglalkoznak a versennyel kapcsolatos sajátos, adott helyen és időben 
felmerülő kérdésekkel, és ennek elvégzésére a kérdéseket ismerő NSZH-k a 
legalkalmasabbak.

Természetesen az ENISA feladatai nem tartoznának a BERT tevékenységi körébe, nem csak 
azért, mert hatásköreik között nincs szinergia, hanem azért is, mert egy ilyen feladatáthelyezés 
akadályozhatná a BERT függetlenségét.

A frekvenciapolitika, az egyes NSZH-k összetétele és hatásköre tagállamonként eltérő, mivel 
nem minden NSZH rendelkezik hatáskörrel e területen. Következésképpen a rádióspektrum-
politikával foglalkozó csoportnak és a rádiófrekvencia-bizottságnak továbbra is el kell 
végeznie feladatait, és bár a BERT nem venné át a vezetést az európai frekvenciapolitika 
terén, mindazonáltal ki kellene alakítani szoros együttműködést ezekkel a meglévő 
szervezetekkel, ami lehetővé tenné a BERT számára, hogy adott esetben tanácsot adjon a 
Bizottságnak a frekvencia- és számhasználati jogok megadásával kapcsolatban a 
vállalkozások kiválasztásában bármely esetleges páneurópai engedélyezési eljárás során.

Szervezeti felépítés és személyzet

A BERT-nek teljes mértékben számon kérhetőnek és átláthatónak kell lennie az illetékes
európai intézmények számára. A BERT tagjait az egyes tagállamok NSZH-inak képviselői 
alkotják majd, az ERG jelenlegi szervezeti felépítéséhez hasonlóan. Az EECMA-nál sokkal
egyszerűbb struktúrája lesz, de a Bizottságtól és a tagállamoktól való függetlenségének 
biztosítása érdekében saját személyzettel fog rendelkezni.
A szabályozói tanács a 27 NSZH képviselőiből fog állni. A BERT elszámoltathatóságának, 
átláthatóságának és láthatóságának fokozása érdekében létrehoznák az ügyvezető igazgatói 
tisztséget. Az Európai Parlament felkérheti az igazgatót, hogy vegyen részt a vitákon és 
tájékoztassa a képviselőket a BERT által végzett munkáról és az elért előrehaladásról.
Ezenkívül az igazgató friss információkkal szolgálna az európai elektronikus hírközlési piac 
fejlődéséről.

Finanszírozás és átláthatóság

A BERT finanszírozása a következőképpen alakulna: egyharmadát a közösségi költségvetés, 
kétharmadát pedig a nemzeti szabályozó hatóságok biztosítanák. Minden egyes tagállamban 
rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az NSZH-k elegendő finanszírozással 
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rendelkezzenek ahhoz, hogy a BERT tevékenységéhez megfelelő mértékben tudjanak 
hozzájárulni. E felosztás ésszerű magyarázata az, hogy a Közösségből származó egyharmados 
hozzájárulás biztosítsa, hogy a BERT némiképpen beépüljön a közösségi rendszerbe, 
ugyanakkor a minimális közösségi hozzájárulás megakadályozza, hogy a BERT egy európai 
hatóság jellegzetességeit vegye magára, aminek a veszélyeit fentebb kifejtettem. A BERT
közösségi rendszerbe való beépítése biztosítékul szolgál elszámoltathatósága és átláthatósága 
tekintetében. A BERT-nek meg kell felelnie bizonyos európai követelményeknek ahhoz, hogy 
az Európai Közösségektől folyamatosan kapjon finanszírozást, és elszámolással finanszírozói 
számára tartozik. A társfinanszírozás nagyobb mértékben biztosít függetlenséget és 
hatékonyságot a BERT számára, mint amivel jelenleg az ERG rendelkezik, és arra ösztönzi az 
NSZH-kat, hogy minőségi támogatást nyújtsanak a BERT számára, mivel elősegítik annak
működését.

Elszámoltathatóság

Amint azt már fentebb említettük, a BERT elszámoltatható lesz intézkedései tekintetében. A 
BERT átfogó éves jelentést készít tevékenységeiről, és ezt a nyilvánosság számára is 
hozzáférhetővé kell tenni. A BERT elszámolásait a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 
ellenőrzi. Az átláthatóság biztosítása érdekében az ügyvezető igazgató évente beszámol az 
érdekeiről. Jóllehet az ügyvezető igazgatót a szabályozói tanács választja ki, az eljárást az 
Európai Bizottság és az Európai Parlament is felügyeli, amelyeknek az a feladata, hogy nem
kötelező erejű vélemény adjanak a javasolt jelöltről. Továbbá az Európai Parlamentnek 
képesnek kell lennie arra, hogy felkérje az ügyvezető igazgatót és/vagy a szabályozói tanács 
bármely más tagját, hogy információkon alapuló tájékoztatást nyújtson, illetve 
meghallgatásokon vegyen részt.

Egyértelmű feladat: egyértelmű időkeret

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy egy ilyen testületre csak átmenetileg van szükség. A 
BERT egy ideiglenes testület lenne, amely addig létezne, amíg a versenyjog és a piacok elérik
azt a szintet, ahol már nincs szükség előzetes szabályozásra. Figyelembe véve, hogy ilyen 
módon e szervnek rövid életűnek kell lennie, ezt az utat ésszerűbb végigjárni a rugalmas 
BERT-tel, mint az EECMA formájában megjelenő, nehézkes bizottsági apparátussal. A 
BERT feladatát illetően nem merülhet fel kétség: teljesen egyértelműnek kell lennie, hogy 
annak egyetlen célja kiváló feltételek kialakítása a távközlési piac számára, hogy az minél 
hamarabb kizárólag az általános versenyjog alapján működjön.
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