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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 elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz 
és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 
2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0697),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0427/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és 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 javaslatát, annak módosított formájában;

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 állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó európai uniós keretszabályozás 
célkitűzése az elektronikus hírközlés 
fenntartható „ökoszisztémájának” 
létrehozása, amely a kereslet és kínálat 
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elvein alapul: az előző a ténylegesen 
versenyképes termék- és 
szolgáltatáspiacok, az utóbbi az 
információs társadalom intenzív 
fejlesztése révén. 

Or. en

Indokolás

A hírközlési ágazatban a verseny és a beruházás fenntartható környezete a keresletre és 
kínálatra támaszkodik. Miközben a gazdasági szabályozás általában inkább a kínálatra 
támaszkodik, nem szabad elfeledkezni a keresletről sem.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A cél az előzetes ágazat-specifikus 
szabályok fokozatos csökkentése a piaci 
verseny fokozódásával és végül az 
elektronikus hírközlés versenyjog általi 
kizárólagos szabályozása. Könnyen 
előfordulhat, hogy a verseny az egyes 
piacokon és a tagállamok egyes területein 
eltérő ütemben bontakozik ki. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a szabályozás 
arányos és az eltértő versenyfeltételekhez 
igazított legyen, a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak képeseknek kell lenniük a 
szabályozási kötelezettségek eltörlésére 
azokon a piacokon és/vagy földrajzi 
területeken, ahol tényleges 
infrastrukturális verseny tapasztalható, 
még akkor is, ha azokat a piacokat nem 
tekintik különálló piacoknak. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak ugyancsak 
képeseknek kell lenniük a hálózati elemek 
és a kapcsolódó eszközök megosztásának 
megkövetelésére, annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a hálózatok létrehozását, 
különösen az optikai üvegszálas 
hozzáférési hálózatok kiépítését. 
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Or. en

Indokolás

Ez arra figyelmeztet, hogy míg az előzetes szabályozás átmeneti jellegű, annak megszüntetése 
fokozatos, és történhet helyi/regionális alapon is. 

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az új generációs hálózatokban 
hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, 
hogy előnyöket biztosíthatnak az EU 
fogyasztói számára. Ezért létfontosságú, 
hogy ne ütközzön akadályba az e 
hálózatok létrehozásába történő 
fenntartható beruházás, miközben 
lényeges a verseny fokozása és a 
fogyasztók választási szabadságának 
növelése.

Or. en

Indokolás

Az új generációs hálózatok (NGN) kihívást jelentenek a beruházás előmozdítására nézve, 
annak érdekében, hogy amennyire csak lehet infrastruktúra alapú verseny jöhessen létre a 
fogyasztói előnyök bővítésének eszközeként.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Ezen irányelv 
frekvenciagazdálkodási rendelkezéseinek 
összhangban kell állniuk a 
rádiófrekvencia-gazdálkodásért felelős 
nemzetközi vagy regionális szervezetek, 
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így a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) 
és a Postai és Távközlési Igazgatások 
Európai Értekezletének (CEPT) 
munkájával, annak érdekében, hogy az 
egész Közösségben és világszerte 
biztosított legyen a frekvenciahasználat 
összehangolása és hatékony irányítása.

Or. en

Indokolás

Szükség van arra, hogy a frekvenciagazdálkodást – hatékonyságának eléréséhez – az ITU és a 
CEPT által követett szélesebb körű nemzetközi harmonizációs menetrendhez igazítsák. 

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Annak ellenére, hogy a 
frekvenciagazdálkodás továbbra is a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, 
kizárólag a közösségi szintű koordináció, 
és – adott esetben – harmonizáció 
biztosíthatja, hogy a frekvencia használói 
teljes mértékben kihasználják a belső piac 
előnyeit, és hogy az EU érdekei világszerte 
tényleges védelem alatt állnak.   

Or. en

Indokolás

A frekvencia uniós megközelítése, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett, 
lehetővé teheti a jelentős méretgazdaságosságot és – mint a globális mobil hírközlőrendszer 
(GSM) esetében is – az érték megsokszorozódását.
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Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Ha a Közösség elektronikus 
hírközlési politikájának végrehajtásához a 
műszaki végrehajtási intézkedéseket 
meghaladó harmonizációs intézkedések 
elfogadása szükséges, a Bizottságnak a 
Szerződés alapján jogalkotási javaslatot 
kell benyújtania az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. en

Indokolás

Jogalkotási javaslatban kell foglalkozni az olyan harmonizációs intézkedésekkel, amelyek a 
szabályozási keret új és lényeges rendelkezésekkel való bővítésével járnak. Kizárólag a 
keretben meghatározott szabályok közvetlen alkalmazásának vagy a nem lényeges elemekkel 
való bővítésnek kell a komitológiai eljárás hatálya alá tartoznia. 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számokkal, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; a 
transznacionális piacok meghatározásával; 
a szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 

(60) A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
hatáskörrel kell felruházni különösen a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számokkal, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; a 
transznacionális piacok meghatározásával; 
a szabványalkalmazással; valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot végrehajtási 
intézkedések elfogadására feljogosító 
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hatáskörrel kell felruházni továbbá a 
hozzáférési irányelv I. és II. mellékletének 
a piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz való hozzáigazításával 
összefüggésben, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatok és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások engedélyezésére 
vonatkozó engedélyezési szabályok, 
eljárások és feltételek harmonizálása 
érdekében. A felsorolt intézkedések 
általános hatályúak és az irányelvek új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Amennyiben – a rendkívüli 
sürgősségre tekintettel – az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásra 
vonatkozó rendes határidők nem tarthatók 
be, a Bizottság számára lehetőséget kell 
biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a.
cikkének (6) bekezdésében meghatározott 
sürgősségi eljárás alkalmazására.

hatáskörrel kell felruházni továbbá a 
hozzáférési irányelv I. és II. mellékletének 
a piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz való hozzáigazításával 
összefüggésben, valamint az elektronikus 
hírközlő hálózatok és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások engedélyezésére 
vonatkozó engedélyezési szabályok, 
eljárások és feltételek harmonizálása 
érdekében. A felsorolt intézkedések 
általános hatályúak és az irányelvek új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Figyelembe véve, hogy az 
ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás
rendes határidőkön belüli alkalmazása 
egyes kivételes helyzetekben 
meggátolhatja a végrehajtó intézkedések 
időben történő elfogadását, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság gyors 
fellépésére van szükség annak biztosítása 
érdekében, hogy az intézkedéseket időben 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság csak a rendkívüli sürgősségre tekintettel és 
megfelelően indokolt esetben gyorsíthatja fel az eljárást a komitológiai intézkedések időben 
történő elfogadásának biztosítása érdekében. 

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv létrehozza az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra, az elektronikus 

1. Ez az irányelv létrehozza az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra, az elektronikus 
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hírközlő hálózatokra, a kapcsolódó 
eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok feladatait, és 
kialakítja a keretszabályozásnak a 
Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazását biztosító eljárások 
összességét.

hírközlő hálózatokra, a kapcsolódó 
eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezésekkel kapcsolatos egyes 
kérdésekre, így a fogyatékkal élő 
végfelhasználók számára biztosított 
hozzáférésre vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok feladatait, és 
kialakítja a keretszabályozásnak a 
Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazását biztosító eljárások 
összességét.

Or. en

Indokolás

Szükséges annak tisztázása, hogy az említett végberendezésekkel kapcsolatos szempontok a 
hozzáféréssel kapcsolatosak.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „kapcsolódó eszközök”: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az
alépítmények, a tartóoszlopok, az utcai 
szekrények és az épületek;

e) „kapcsolódó eszközök”: azon, 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé 
teszik, illetve támogatják az adott hálózat, 
illetve szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
ide tartoznak a szám- és a címfordítási 
rendszerek, a feltételes hozzáférésű 
rendszerek és az elektronikus 
műsortájékoztatók, valamint a fizikai 
infrastruktúra, ezen belül különösen az
épületekbe való becsatlakozások, a
vezetékek, a magas építmények 
támasztószerkezetei, a tartóoszlopok, az
antennatartók, az alépítmények, az 
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ellenőrzőaknák és az utcai szekrények;

Or. en

Indokolás

Jobbnak tűnik a hozzáférési irányelv 12. cikkében és a keretprogram 12. cikkében található 
fizikai infrastruktúrát felsoroló listát használni ( a „vezetékek” kivételével, amelyek nem a 
hálózat kapcsolódó eszközeinek, hanem magának a hálózatnak a részei). Kiegészítés a 
„magasan elhelyezkedő helyszínek” fogalmával, amely minden olyan magasan elhelyezkedő 
helyszínre értendő, amelyet az érintett felek tartóoszlopok és antennatartók felszerelésére 
használnak, így például a párizsi Eiffel-tornyot vagy a víztornyokat.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
nemzeti szinten létezzenek olyan hatékony 
mechanizmusok, amelyek keretében a 
nemzeti szabályozó hatóság határozata 
által érintett minden felhasználó, illetve 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató vagy elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a 
határozat ellen a felektől független 
jogorvoslati szervnél jogorvoslattal élhet. E 
szervnek, amely lehet bíróság, 
rendelkeznie kell a feladatai elvégzését 
lehetővé tevő megfelelő szakértelemmel. A 
tagállamok gondoskodnak az ügyek érdemi 
elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony 
jogorvoslati mechanizmus álljon 
rendelkezésre.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
nemzeti szinten létezzenek olyan hatékony 
mechanizmusok, amelyek keretében a 
nemzeti szabályozó hatóság határozata 
által érintett minden felhasználó, illetve 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató vagy elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a 
határozat ellen a felektől független 
jogorvoslati szervnél jogorvoslattal élhet. E 
szervnek, amely lehet bíróság, 
rendelkeznie kell a feladatai hatékony
elvégzését lehetővé tevő megfelelő 
szakértelemmel. A tagállamok 
gondoskodnak az ügyek érdemi 
elbírálásáról, továbbá arról, hogy hatékony 
jogorvoslati mechanizmus álljon 
rendelkezésre, és hogy a fellebviteli 
testület előtt folytatott eljárások nem 
húzódnak el indokolatlanul.

Or. en
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Indokolás

A hatékonyság és az indokolt időtartam a jogorvoslati mechanizmus kulcsfontosságú elemei.  
Belső szakértői fellebviteli testületekre van szükség a külső, egy-egy ügy kapcsán 
rendelkezésre állók helyett.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban
olyan intézkedéseket kívánnak tenni,
amelyek jelentősen befolyásolják az 
érintett piacot, illetőleg amennyiben a 9. 
cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban 
korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a 
hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt 
feleknek az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn 
belül történő megtételére.

A 7. cikk (10) bekezdése, a 20. cikk és a 
21. cikk hatálya alá tartozó eseteket kivéve, 
és amennyiben a 9c. cikk értelmében 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
másként nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok ezzel az irányelvvel 
vagy a különös irányelvekkel összhangban 
intézkedéseket kívánnak tenni, illetőleg 
amennyiben a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésével összhangban az érintett 
piacot jelentősen befolyásoló
korlátozásokat kívánnak előírni, ezek a 
hatóságok lehetőséget adjanak az érdekelt 
feleknek az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételeik ésszerű időn 
belül történő megtételére.

Or. en

Indokolás

A mondatszerkezet kiigazítása.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 4 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a 16. cikk alkalmazásában, a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 5. és 9–13. cikkével, valamint a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikkével 
összefüggésben kötelezettség szolgáltatóra 
történő kiszabása, módosítása vagy 
visszavonása,

törölve

Or. en

Indokolás

A vétójogot az új -7a. cikkben meghatározott mechanizmussal kell felváltani.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A nemzeti szabályozó hatóságot az (5) 
bekezdéssel összhangban az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező 
bizottsági határozat kibocsátásától 
számított három hónapon belül a nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (3) bekezdés 
rendelkezéseivel összhangban ismételten 
megküldi a Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

törölve

Or. en
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Indokolás

A vétójogot az új -7a. cikkben meghatározott mechanizmussal kell felváltani.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Amennyiben az intézkedéstervezetet a 
(6) bekezdéssel összhangban 
módosították, a Bizottság – a 2002/19/EK 
irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13a. 
cikkével és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkével összhangban – határozatban 
konkrét kötelezettség meghatározott 
határidőn belül történő előírására kötelezi 
a nemzeti szabályozó hatóságot. 

törölve

Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben előírt politikai célok szerint jár el. 
A Bizottság – különösen a kirovandó 
kötelezettség(ek) részletes kidolgozása 
során – a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 6. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt.

Or. en

Indokolás

A vétójogot a cikk új -7a. cikkben meghatározott mechanizmussal kell felváltani.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 9 bekezdés



PE398.542v02-00 16/68 PR\720897HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk
(3) bekezdésében megjelölt a) és b) feltétel
alá tartozó végleges intézkedéseket 
megküldi a Bizottságnak.

'9. A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk
(3) bekezdése alá tartozó végleges 
intézkedéseket megküldi a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A vétójogot az új -7 a. cikkben meghatározott mechanizmussal kell felváltani.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
-7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg a következő -7a. cikkel 
egészül ki:
„-7a. cikk
A jogorvoslat következetes alkalmazására 
vonatkozó eljárás
1. Ahol a nemzeti szabályozó hatóságnak 
szándékában áll előírni, módosítani vagy 
visszavonni egy az üzemelttőre vonatkozó 
kötelezettséget a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 5. és 9–13., 13a. és 
13b. cikkével összefüggésben álló 16. 
cikkének és a 2002/22/EK irányelv 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkének alkalmazása során, a Bizottság 
és más tagállamok nemzeti szabályozó 
hatóságai számára az 
intézkedéstervezetről szóló értesítéstől 
számítva egy hónap áll rendelkezésre 
arra, hogy észrevételekkel éljenek az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságnál.
2. Amennyiben az intékedéstervezet a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
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irányelv) 13a. és 13b. cikkében nem 
meghatározott kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, a 
Bizottság számára ugyanannyi idő áll 
rendelkezésre arra, hogy az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság és az Európai 
Szabályozók Távközlési Testülete (BERT) 
felé jelezze, hogy megítélése szerint az 
intézkedéstervezet miért akadályozná az 
egységes piacot, illetőleg hogy miért 
vannak komoly kétségei az 
intézkedéstervezet közösségi joggal való 
összeegyezethetőségével kapcsolatban. 
Ilyen esetben az intézkedéstervezetet a 
Bizottság értesítését követő további két 
hónapig nem fogadják el.
Értesítés hiányában az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet a Bizottság vagy más 
nemzeti szabályozó hatóság 
észrevételeinek lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett.
3. A (2) bekezdésben említett két hónap 
alatt a Bizottság, a BERT és az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság szorosan 
együttműködnek annak érdekében, hogy a 
8. cikk célkitűzéseinek fényében 
megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
E két hónap alatt a BERT egyszerű 
többséggel elfogadott, indokolással 
alátámasztott véleményt ad ki, amely 
megerősíti az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, vagy 
jelzi, hogy az intézkedéstervezetet 
módosítani kell, és e célból konkrét 
javaslatokat tesz. E véleményt 
nyilvánosságra hozzák.
Amennyiben a BERT kiadja az 
indokolással alátámasztott véleményt, 
amelyben jelzi, hogy az 
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intézkedéstervezetet módosítani kell, a 
Bizottság, a vélemény lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett, 
elfogadja az indoklással alátámasztott 
véleményt, amely arra kéri az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóságot, hogy 
módosítsa az intézkedéstervezetet, és e 
célból konkrét javaslatokat tesz. 
Amennyiben a BERT egy olyan 
indoklással alátámasztott véleményt ad ki, 
amely megerősíti az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóság, a 
Bizottság és a BERT ajánlásainak lehető 
legnagyobb mértékű figyelembe vétele 
mellett, elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet.
4. Amennyiben az intékedéstervezet a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 13a. és 13b. cikkében 
meghatározott kötelezettség előírását, 
módosítását vagy visszavonását érinti, az 
intézkedéstervezetet a 7. cikk (3) 
bekezdésében említett időszak végétől 
számított további két hónapig nem 
fogadják el.
E két hónap alatt a Bizottság, a BERT és 
az illetékes nemzeti szabályozó hatóság 
szorosan együttműködnek annak 
érdekében, hogy a 8. cikk célkitűzéseinek 
fényében megtalálják a legmegfelelőbb és 
leghatékonyabb intézkedést, miközben 
kellően figyelembe veszik a piaci szereplők 
szempontjait, valamint annak 
szükségességét, hogy biztosítsák a 
következetes szabályozási gyakorlat 
kialakítását.
E két hónap alatt a BERT egyszerű 
többséggel elfogadott, indokolással 
alátámasztott véleményt ad ki, amely 
megerősíti az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, vagy 
jelzi, hogy az intézkedéstervezet nem 
alkalmazható. E véleményt 
nyilvánosságra hozzák.
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Csak miután a Bizottság és a BERT 
megerősítette az intézkedéstervezet 
megfelelőségét és hatékonyságát, 
fogadhatja el az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság, a Bizottság és a 
BERT ajánlásainak lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett, az 
intézkedéstervezetet.
5. A nemzeti szabályozó hatóság, a (3) 
bekezdéssel összhangban, az 
intézkedéstervezet módosítására kötelező 
indokolással alátámasztott határozat 
Bizottság általi elfogadásától számított 
három hónapon belül az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság módosítja vagy 
visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és a (7) bekezdéssel 
összhangban ismételten megküldi a 
Bizottságnak a módosított 
intézkedéstervezetet.

Or. en

Indokolás

A Bizottság jogorvoslati vétójoga helyett egy új „együttes szabályozási” eljárásra tesz 
javaslatot, amelyben a Bizottság, a BERT és a nemzeti szabályozó hatóság szorosan 
együttműködnek. A javasolt eljárás célja, hogy a felülről gyakorolt szankcionáló vétójog 
helyett szakértői értékelésen keresztül találja meg egy probléma megoldását.  A Bizottságnak 
és a BERT-nek többségi szavazással kellene megegyeznie a nemzeti szabályozó hatóság és a 
Bizottság által javasolt intézkedéstervezet módosításának szükségességéről annak érdekében, 
hogy képesek legyenek a döntéshozatalra. Ellenkező esetben a nemzeti szabályozó hatóság a 
Bizottság és a BERT észrevételeit a lehető legnagyobb mértékben venné figyelembe.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2002/21/EK irányelv
7 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.”

2. Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. A BERT-
tel konzultálni kell.

Or. en

Indokolás

A 7. cikkhez kapcsolódó valamennyi végrehajtási intézkedésről konzultálni kell a BERT-tel. A 
sürgősségi eljárás alkalmazása nem indokolt.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 bekezdés – a pont
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a rádiófrekvenciákról szóló 9. cikk 
másként nem rendelkezik, a tagállamok a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszik a technológiasemleges szabályozás 
kívánalmát, és biztosítják, hogy – az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott és különösen a tényleges 
verseny biztosítását célzó szabályozói 
feladatok elvégzése során – a nemzeti 
szabályozó hatóságok is így járnak el.

Ha a rádiófrekvenciákról szóló 9. cikk 
másként nem rendelkezik, vagy 
amennyiben a 2–4. bekezdésben lefektetett 
célkitűzések teljesítése érdekében másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 
technológiasemleges szabályozás 
kívánalmát, és biztosítják, hogy – az ezen 
irányelvben és a különös irányelvekben 
meghatározott és különösen a tényleges 
verseny biztosítását célzó szabályozói 
feladatok elvégzése során – a nemzeti 
szabályozó hatóságok is így járnak el.

Or. en
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Indokolás

A technológiasemleges szabályozás elvére azért van szükség, hogy a jövőbeli technológiai 
fejlesztések ne hiúsuljanak meg, de a szabályozás korlátozására mégis szükség van akkor, 
amikor az elv a rendelet elsődleges célkitűzéseivel állna szöges ellentétben. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk– 8 pont– b a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) A (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) ösztönzik az infrastruktúrákba történő 
a hatékonyságot és a fenntartható 
versenyt  támogató beruházásokat, 
valamint elősegítik az innovációt; 
valamint”.

Or. en

Indokolás

A fenntartható verseny ösztönzése garantálja, hogy a fogyasztó hosszú távon élvezheti a 
kedvező hatásokat. 

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b b pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) A (3) bekezdésben a c) pontot el kell 
hagyni.

Or. en
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Indokolás

A kérdést a 8. cikk új (4a) bekezdése tárgyalja újra.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 8. cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
(2), (3) és (4) bekezdésben említett 
politikai célkitűzések elérésére objektív, 
átlátható, diszkriminációmentes és 
arányos szabályozási alapelveket 
alkalmaznak többek között az alábbiak 
révén:
(a) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlő hálózatokat és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások között hasonló körülmények 
fennállása esetén ne legyen 
megkülönböztetés;
(b) kellő figyelmet fordítanak a 
tagállamokat, valamint a tagállamok 
különböző földrajzi térségeit jellemző 
versennyel és fogyasztókkal kapcsolatos 
számos feltételre;
(c) csak akkor állapítanak meg előzetes 
szabályozási kötelezettséget, ha nincs 
tényleges verseny, és a verseny 
megjelenésével enyhítik vagy feloldják 
ezeket a kötelezettségeket; 
(d) támogatják a szabályozás előre 
jelezhetőségét, és ezzel ösztönöznek az 
innovációra és az infrastruktúrába 
történő beruházásra a fogyasztók javára.” 

Or. en
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Indokolás

A cikk címében közölt szabályozási alapelvek hiányoztak. Lényeges kitölteni ezt az űrt, mivel 
ezek az alapelvek jelentik az első lépést a szabályozási keret alkalmazásának következetesebbé 
tétele felé. 

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 b pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A szöveg a következő 8a. cikkel 
egészül ki:
„8a. cikk
A rádiófrekvenciákra vonatkozó közösségi 
politikák összehangolása
1. A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a 
rádiófrekvenciák közösségi használatának 
stratégiai tervezése és összehangolása 
során.
2. A tagállamok biztosítják a politikai 
megközelítések összehangolását, és 
amennyiben szükséges, gondoskodnak a 
belső piac létrejöttéhez és működéséhez 
szükséges rádiófrekvenciák hatékony 
használatára és rendelkezésre állására 
vonatkozó összehangolt feltételekről.
3. A tagállamok biztosítják a 
rádiófrekvenciák közösségi kiosztására, 
rendelkezésre állására és használatára 
vonatkozó összehangolt és kellő időben 
történő tájékoztatást.
4. A tagállamok biztosítják a közösségi 
érdekek nemzetközi szervezetekben 
történő hatékony összehangolását abban 
az esetben, ha a rádiófrekvencia-
használat hatással van a közösségi 
politikákra.
5. Az (1) és (4) bekezdésben meghatározott 
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célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulás érdekében ezennel 
megalakul a rádiófrekvencia-politikával 
foglalkozó bizottság (RSPC). 
Az RSPC tanácsot nyújt az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
számára a rádiófrekvencia-politikával 
kapcsolatos kérdésekben. 
Az RSPC az összes tagállam valamennyi 
rádiófrekvencia-politikájáért felelős 
nemzeti szabályozó hatóságának egyik 
magas szintű képviselőjéből áll. A 
Bizottság szavazati joggal nem rendelkező 
tag.
6. Az Európai Parlament, a Tanács vagy a 
Bizottság kérésére vagy az RSPC saját 
kezdeményezésére a bizottság egyszerű 
többséggel fogad el véleményeket. 
Valamennyi tagállam egy szavazattal 
rendelkezik, míg a Bizottság nem szavaz.
7. A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett háromévente közös politikai 
célkitűzéseket fogalmaz meg, és a 
közösségi frekvenciapolitika fejlesztésére 
vonatkozó nem kötelező iránymutatásokat 
ad ki. 
8. A Bizottság az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű figyelembe 
vétele mellett jogalkotási intézkedéseket 
javasol a (7) bekezdésben meghatározott 
közös politikai célkitűzések teljesítése 
érdekében.   
9. Amikor a nemzetközi szervezetekben 
szükség van a közösségi érdekek hatékony 
összehangolásának biztosítására, a 
Bizottság az RSPC beleegyezésével 
tárgyalási megbízásra tehet javaslatot az 
Európai Parlamentnél és a Tanácsnál. 
10. Az RSPC éves tevékenységi jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en
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Indokolás

Hatékony politikai keretre van szükség a tagállamok egymással és a Bizottsággal való, a 
közösségi rádiófrekvenciák stratégiai tervezésére vonatkozó együttműködésének biztosítására.  
Az Unió frekvenciagazdálkodása terén a politikai megközelítések jobb összehangolása révén 
történik majd előrelépés. Ez az EU tagállamainak nemzetközi fórumokon való 
összehangoltabb részvételét is megkívánja. Az RSPC-t, a rádióspektrum-bizottságra és a 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoportra épülő új bizottságot javasolják az egységes 
uniós frekvenciapolitika fejlesztésének támogatására.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvenciák közös használatának 
maximalizálásához, amennyiben a 
frekvenciák használatára általános 
felhatalmazás vonatkozik; vagy

c) a rádiófrekvenciák hatékony 
használatának biztosításához, így a 
rádiófrekvenciák közös használatának 
maximalizálásához, vagy

Or. en

Indokolás

A rádiófrekvenciák megosztását a felhatalmazás típusától függetlenül kell végezni. 

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk 
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlés 
céljára nyitva álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 

4. Ha a második albekezdés vagy a 9c. cikk 
szerint elfogadott intézkedések másként 
nem rendelkeznek, a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatás céljára rendelkezésre álló, a 
nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázat 
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hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

és az ITU rádiós szabályozás szerinti
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatássemlegességet az ITU rádiós szabályozás által biztosított lehetőségekre kell 
korlátozni, amely meghatározza, hogy az adott rádiófrekvencia-sávokban mely szolgáltatások 
nyújthatók.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a) a közösségi
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió, a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése; b) a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása.

az egy bizonyos elektronikus hírközlési
szolgáltatás egy adott sávban való 
nyújtására kötelező korlátozást csak a 
következő megfontolások valamelyike 
indokolhatja: a) a közösségi joggal 
összhangban a nemzeti jogban előírt
közérdekű célok, például az életbiztonság, 
a társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió, a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; b) a közösségi 
joggal összhangban a nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása.

Or. en
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Indokolás

A közérdekű célok tagállami értelmezésének vonatkozásában a szubszidiaritási elv szerint kell 
eljárni.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag 
akkor írható elő, ha azt életbiztonság 
védelmét szolgáló szolgáltatás iránti igény 
indokolja.

Olyan korlátozás, amely egy adott sávban 
más elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtását tiltja, kizárólag akkor írható elő, 
ha azt életbiztonság védelmét szolgáló 
szolgáltatás iránti igény indokolja.

Or. en

Indokolás

A keret csak az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozik és nem bármely 
szolgáltatásra (meteorológiai, tudományos, katonai stb.).

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok [2010. január 1-től]
kezdődően öt éven át biztosítják, hogy az 
ezen időpont előtt odaítélt rádiófrekvencia-
használati jogok jogosultjai kérhessék, 
hogy a jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
összhangban újraértékelje.

1. A tagállamok [átültetés időpontja]
kezdődően öt éven át biztosíthatják, hogy 
az ezen időpont előtt nem kevesebb mint öt 
évre odaítélt rádiófrekvencia-használati 
jogok jogosultjai kérhessék, hogy a 
jogaikra vonatkozó korlátozásokat a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóság a 9. cikk (3) és (4) bekezdésével 
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összhangban újraértékelje.

Or. en

Indokolás

Az öt éves átmeneti időszak vége előtt érvényüket vesztő jogosultságok esetében nincs szükség 
újraértékelésre. 

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta,
újraértékelés csak a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében kérhető. A rádiófrekvenciák 
azon részét, amely a közérdekű cél 
eléréséhez a 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésének alkalmazása eredményeként 
szükségtelenné válik, az engedélyezési 
irányelv 7. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban új kijelölési eljárásnak kell 
alávetni.

2. Ha az (1) bekezdés alkalmazásában a 
jogosult rádiós vagy televíziós 
tartalomszolgáltató, és a rádiófrekvenciák 
használatára vonatkozó jogot egy 
meghatározott közérdekű célból kapta,
beleértve a műsorszóró szolgáltatások 
nyújtását, a rádiófrekvenciáknak a 
közérdekű cél eléréséhez szükséges része 
tekintetében fennálló használati 
jogosultsága a jogosultság érvényének 
lejártáig változatlan marad. A 
rádiófrekvenciák azon részét, amely a 
közérdekű cél eléréséhez szükségtelenné 
válik, ezen irányelv 9. cikke (3) és (4) 
bekezdésének valamint a 2002/20/EK 
irányelv (az engedélyezési irányelv ) 7.
cikke (2) bekezdésének értelmében új 
kijelölési eljárásnak kell alávetni.

Or. en

Indokolás

A műsorszolgáltatás üzemeltetőinek a digitális műsorszórásra való átállást követően képesnek 
kell lenniük műsorszóró szolgáltatásaik folytatására, sőt azok továbbfejlesztésére is (t.i. 
HDTV). Az új szabályok szerint a digitális frekvenciatöbbletnek azt a részét, amelyet nem 
használnak fel műsorszolgáltatás céljára, egyéb célokra kell kijelölni.
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások a nemzeti 
szabályozó hatóság előzetes hozzájárulása 
nélkül is átruházhassanak más 
vállalkozásokra, illetve haszonbérbe 
adhassak más vállalkozásoknak egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogokat.

1. A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 9c. cikk szerint 
elfogadott végrehajtási intézkedések 
rendelkeznek – a vállalkozások 
átruházhassanak más vállalkozásokra, 
illetve haszonbérbe adhassak más 
vállalkozásoknak egyedi rádiófrekvencia-
használati jogokat, feltéve, ha az ilyen 
átruházásra vagy haszonbérbe adásra a 
nemzeti eljerásoknak megfelelően kerül 
sor, és ha ez nem eredményezi az adott 
sávban biztosított szolgáltatás 
megváltozását.

Or. en

Indokolás

Az átruházás lehetősége nem eredményezheti a sokféle szolgáltatás közti egyensúly 
megbomlását és nem vezethet spekulációhoz. A nemzeti eljárásokat sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, mivel a frekvenciagazdálkodás nemzeti hatáskör.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására vonatkozó
szándékukat a spektrumkijelölésért felelős 

2. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a vállalkozások a rádiófrekvencia-
használati jog átruházására valamint a 
tényleges átruházásra vonatkozó 



PE398.542v02-00 30/68 PR\720897HU.doc

HU

nemzeti szabályozó hatóságnak bejelentsék 
és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a
rádióspektrum-határozat vagy más 
közösségi intézkedés alkalmazása révén 
harmonizálva van, ennek az átruházásnak 
meg kell felelnie a harmonizált 
használatnak.

szándékukat a spektrumkijelölésért felelős
illetékes nemzeti szabályozó hatóságnak 
bejelentsék és nyilvánosságra hozzák. Ha a 
rádiófrekvencia használata a 9c. cikk vagy 
más közösségi intézkedés alkalmazása 
révén harmonizálva van, ennek az 
átruházásnak meg kell felelnie a 
harmonizált használatnak.

Or. en

Indokolás

Átruházás esetén az illetékes hatóságokat is értesíteni kell. A rádióspektrum-határozatra 
történő utalást a 9c. cikk váltja fel, amely a spektrumok területén hozott valamennyi 
harmonizációs intézkedést koherens módon magába foglalja.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

–a) a rádiófrekvenciák rendelkezésre 
állására és hatékony kihasználására 
vonatkozó szabályok az 1. mellékletben 
megállapított eljárának megfelelő 
harmonizálása;

Or. en

Indokolás

A következetesség és koherencia érdekében a frekvenciagazdálkodás területén hozott 
valamennyi intézkedést csoportosítják és nem osztják el két különböző jogi keretszabályozás 
mentén (keretirányelv és rádióspektrum-határozat). 
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Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a rádiófrekvenciák kiosztására, 
rendelkezésre állására és használatára 
vonatkozó összehangolt és kellő időben 
történő tájékoztatás biztosítása;

Or. en

Indokolás

A következetesség és koherencia érdekében a frekvenciagazdálkodás területén hozott 
valamennyi intézkedést csoportosítják és nem osztják el két különböző jogi keretszabályozás 
mentén (keretirányelv és rádióspektrum-határozat).

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) azon sávok meghatározásának 
harmonizálására, amelyekben a használati 
jogokat a vállalkozások egymásra 
átruházhatják vagy egymásnak 
haszonbérbe adhatják;

a) azon sávok meghatározására, 
amelyekben a használati jogokat a 
vállalkozások egymásra átruházhatják vagy 
egymásnak haszonbérbe adhatják;

Or. en

Indokolás

A harmonizációs eljárásoknak ki kell terjedniük a sávok tényleges azonosítására, és nem 
csupán az e célból követendő eljárásra. 
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Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A technológia- és a szolgáltatássemlegesség elve alóli további kivételekre vonatkozó bármely 
horizontális döntés jogszabályi módosítást igényel.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv
9 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 22. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást. E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a 
Hatóság a(z) [.../.../EK] rendelet 10. 
cikkével összhangban segítséget nyújthat a 

Ezek az intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. E 
bekezdés -a)-c) rendelkezéseinek 
végrehajtásában az RSPC segítséget 
nyújthat a Bizottságnak.
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Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A rádiófrekvenciák harmonizációját érintő ügyekben az RSPC legyen a Bizottságot 
tanácsadással segítő illetékes bizottság. Az ilyen típusú intézkedések elfogadásához nem 
indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság 
ez ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, ennek körében 
konkrét számokra vagy 
számtartományokra vonatkozóan 
díjszabási elveket állapíthat meg. A 
végrehajtási intézkedésekben, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
a Bizottság különös hatáskörökkel 
ruházhatja fel a Hatóságot.

A tagállamok támogatják a számozás 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság 
ez ügyben megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket hozhat. A végrehajtási 
intézkedésekben, e végrehajtási 
intézkedések alkalmazásában a Bizottság 
különös hatáskörökkel ruházhatja fel a 
Hatóságot.

Or. en

Indokolás

A díjszabási elvek megállapítása a szubszidiaritás elve alapján történjen. 
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetben a Bizottság a 22. cikk (4) 
bekezdésében említett sürgősségi eljárást 
alkalmazhatja.

Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helymegosztás és közös eszközhasználat
az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára

Helymegosztás valamint a hálózati elemek 
és a kapcsolódó eszközök megosztása az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára

Or. en

Indokolás

A jogi keretben nem szerepel az „eszköz” szó, csupán a „kapcsolódó eszközök” kifejezés. A 
kapcsolódó eszközök megosztása szintén fontos kérdés, amely a földi hálózatok alacsonyabb 
népsűrűségű zónákban történő kialakítását segíti elő. Az üvegszálas hálózatok fejlesztésének 



PR\720897HU.doc 35/68 PE398.542v02-00

HU

ösztönzése érdekében meg kell követelni a sötétszál valamint a kapcsolódó eszközök , úgymint 
a meglévő vagy még létrehozandó új alépítmények megosztását.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a tartóoszlopok, az 
antennatartók, az alépítmények, az 
ellenőrzőaknák és az utcai szekrények 
közös használatát.

1. Ha egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, ingatlan felett vagy 
ingatlan alatt eszközöket kiépíteni, vagy az 
ingatlan kisajátítására vagy használatára 
vonatkozó eljárásból előnyt szerezhet, a 
nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják 
az ilyen eszközök, illetve ingatlan, így 
különösen az épületekbe való 
becsatlakozások, a vezetékek, a
tartóoszlopok, a magas építmények 
támasztószerkezetei, az antennatartók, az 
alépítmények, az ellenőrzőaknák és az 
utcai szekrények közös használatát.

Or. en

Indokolás

Az épületeken kívüli és belüli vezetékek esetében megkövetelhető a helyszín megosztása. 
Azoknak a kapcsolódó eszközöknek a listájára, amelyek esetében kötelezővé tehető a 
megosztás, fel kell venni a „magasan elhelyezkedő helyszíneket” (ilyen pl. az Eiffel.torony 
vagy a víztornyok).

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 bekezdés



PE398.542v02-00 36/68 PR\720897HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
és arányosnak kell lenniük.”

3. A nemzeti szabályozó hatóság által az
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak, 
megkülönböztetésmentesnek és 
arányosnak kell lenniük.”

Or. en

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk –3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások értesítsék a nemzeti
szabályozó hatóságot a biztonság és az 
integritás megsértésének minden olyan 
esetéről, amely jelentős hatással volt a 
hálózatok, illetve a szolgáltatások 
működésére.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 
és a nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások értesítsék az illetékes
szabályozó hatóságot a biztonság és az 
integritás megsértésének minden olyan 
esetéről, amely jelentős hatással volt a 
hálózatok, illetve a szolgáltatások 
működésére.

Or. en

Indokolás

Rendszerint nem a távközlési szabályozó hatóság felel a hálózatok biztonságáért. 

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk –3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja más 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait 
és a Hatóságot. Ha az esemény 
nyilvánosságra hozatalához közérdek 
fűződik, a nemzeti szabályozó hatóság 
tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Az érintett illetékes szabályozó hatóság 
szükség szerint tájékoztatja a többi 
tagállam illetékes szabályozó hatóságait és 
a Bizottságot. Ha az esemény 
nyilvánosságra hozatalához közérdek 
fűződik, az illetékes szabályozó hatóság 
tájékoztathatja a nyilvánosságot.

Or. en

Indokolás

Rendszerint nem a távközlési szabályozó hatóság felel a hálózatok biztonságáért.  Nem a 
BERT-et kell értesíteni, hanem a Bizottságot.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk –3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről
háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt 
be a Bizottságnak.

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező 
bejelentésekről és az e bekezdésnek 
megfelelően tett intézkedésekről
hathavonta összefoglaló jelentést nyújt be 
a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A háromhavonta tett jelentésekre vonatkozó kitétel túlzottnak tűnik.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK irányelv
13 a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
által a(z) […/…/EK] rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
benyújtott véleményt – az (1), a (2) és a (3) 
bekezdésben előírt intézkedések 
harmonizálása céljából megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, így 
különösen előírhatja az értesítés 
körülményeit, és az értesítésre vonatkozóan 
alaki és eljárási követelményeket állapíthat 
meg.

4. A Bizottság ösztönözheti a legjobb 
gyakorlatok vállalatok és illetékes nemzeti 
hatóságok közti cseréjét és terjesztését és
az (1), a (2) és a (3) bekezdésben előírt 
intézkedések harmonizálása céljából 
megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el, így különösen 
előírhatja az értesítés körülményeit, és az 
értesítésre vonatkozóan alaki és eljárási 
követelményeket állapíthat meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottság pozitív szerepet játszhat a legjobb gyakorlatok megosztásának koordinálásában 
és elősegítésében, jogilag kötelező érvényű intézkedések bevezetése nélkül is.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A (3) bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. en

Indokolás

A konvergencia összefüggésében hasznos volna, ha a kiegyenlítő hatásról szóló (3) 
paragrafus nem kerülne törlésre.
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Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont – d pont – 2 albekezdés
2002/21/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Rendkívül 
sürgős esetben a Bizottság a 22. cikk (4) 
bekezdésében említett sürgősségi eljárást 
alkalmazhatja.

Ez a határozat ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányul, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az adott piacra vonatkozóan korábban 
bejelentett intézkedéstervezet 
beérkezésétől számítva két éven belül;

a) az adott piacra vonatkozó intézkedés 
korábbi érvénybe lépésétől számított 
három éven belül;

Or. en

Indokolás

A döntés felülvizsgálatára javasolt 2 éves időhatár túl szűk. Egy döntés érvényességi 
időszakát a tagállamban való hatályba lépésétől (és nem a beérkezés időpontjától) számított 
három évben kell megállapítani.
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Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 bekezdés – a pont
2002/21/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) Az (1) bekezdés második mondatában
az „– a 22. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően és” szövegrész 
helyébe a „megfelelő végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, és –” szöveg lép.

a) Az (1) bekezdés első mondatában az „a 
22. cikk (2) bekezdésében” szövegrész 
helyébe „a 22. cikk (3) bekezdésében” 
szövegrész lép; a második mondatban az 
„– a 22. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően és” szövegrész 
helyébe a „megfelelő végrehajtási 
intézkedéseket hozhat, és –” szöveg lép.

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem dönthet a Parlament ellenőrzési jogosultságának meglétéről. 

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
17 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A (4) és a (6) bekezdésben előírt
végrehajtási intézkedések ezen irányelv 
nem alapvető elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására irányulnak, ezért a 
22. cikk (3) bekezdésében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

(6a) Az (1), (4) és (6) bekezdésben előírt
végrehajtó intézkedések ezen irányelv nem 
alapvető elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 22. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A 17.cikk szerinti végrehatási intézkdéseket minden esetben az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az ilyen típusú intézkedések 
elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az ajánlások lehetővé tennék a Bizottság számára, hogy az Európai Parlament ellenőrzése 
nélkül cselekedjenek.  Ezenkívül a szükséges jogbiztonság biztosítása érdekében jogilag 
kötelező erejű eszközt kell igénybe venni.



PE398.542v02-00 42/68 PR\720897HU.doc

HU

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A szabályozási harmonizációs intézkedésekhez szükséges jogbiztonság biztosítása érdekében 
csak jogilag kötelező erejű eszközt szabad igénybe venni.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdésben előírt határozat ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a 
Bizottság alkalmazhatja a 22. cikk (4) 

3. Az (1) bekezdésben előírt határozat ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására irányul, 
ezért a 22. cikk (3) bekezdésében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
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bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Or. en

Indokolás
Az ilyen típusú intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új szolgáltatások
szabályozásának módját is;

a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új 
szolgáltatások,valamint a változó 
versenyfeltételek eredményeként létrejött, 
nemzetinél alacsonyabb szintű piacok 
meghatározásának szabályozásban 
történő kezelését;

Or. en

Indokolás

A fentiekhez hasonlóan a módosítás célja az, hogy a szabályozás oda összpontosuljon, ahol 
szükség van rá.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a fogyasztókkal kapcsolatos kérdések,
beleértve az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és készülékek fogyatékkal 
élő végfelhasználók általi 
hozzáférhetőségét is;

c) a 2002/22/EK irányelvben (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) nem szereplő,
fogyasztókkal kapcsolatos kérdések,
különösen az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és készülékek fogyatékkal 
élő végfelhasználók általi 
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hozzáférhetőségét is;

Or. en

Indokolás

E cikk alapján csak azok a fogyasztókra vonatkozó kérdések szabályozhatók, amelyekre nem 
tér ki az egyetemes szolgáltatási irányelv.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 20 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a szabályozó hatóságok számvitele. d) a szabályozó hatóságok számvitele, 
beleértve a befektetési kockázat számítását 
is.

Or. en

Indokolás

A szabályozott hozzáférési feltételek tagállamok közti megállapítása tekintetében fellépő, 
szabályozás okozta torzulások elkerülése érdekében szükség van a befektetési kockázat 
harmonizált számítási módszerére.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A 25. cikk a következő (2) 
bekezdéssel egészül ki:
„2. A Bizottság a BERT segítségével 
ellenőrzi a verseny szintjét a szabályozott 
piacokon, felméri, hogy a verseny 
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hatékony-e, és hogy szükséges-e a 15. cikk 
(1) bekezdésében említett ajánlás 
felülvizsgálata.”

Or. en

Indokolás

A releváns piacok listáját a rendszeres felmérések alapján folyamatosan frissíteni kell, és a 
szabályozást a piacon való hatékony versenyhez kell igazítani. 

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 24 b pont (új)
2002/21/EK irányelv
26 cikk – 8 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24b) A 26a. cikk a következő, (8a) francia 
bekezdéssel egészül ki:
„– Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. március 7-i 676/2002/EK határozata 
az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról.”

Or. en

Indokolás

A rádióspektrum-határozat hatályon kívül helyezése és rendelkezéseinek beillesztése a 
keretszabályozásba az integrált politikai megközelítés és a harmonizációs intézkedések 
következetes kezelésének támogatása érdekében.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 26 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
IIa melléklet (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. A következő IIa. melléklet kerül 
beillesztésre:
„IIa. melléklet
Az összehangolt spektrumfeltételek 
biztosítására irányuló eljárás
1. Az 9c. cikk -a. és -aa. pontjaiban 
említett és a CEPT hatáskörébe tartozó 
végrehajtási intézkedések – például a 
rádiófrekvenciák kiosztásának és az 
információk rendelkezésre állásának 
harmonizációja – kidolgozása céljából a 
Bizottság megbízást ad a CEPT-nek, 
meghatározva az elvégzendő feladatokat 
és azok ütemezését. A Bizottság a 22. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően jár el.
2. A (1) bekezdés szerint elvégzett munka 
alapján a Bizottság dönt arról, hogy a 
CEPT ajánlásait hatályba kell-e helyezni 
a Közösségben, és ha igen, dönt a 
tagállamok általi végrehajtás 
határidejéről. A határozatokat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. 
E bekezdés alkalmazása során a Bizottság 
a 22. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően jár el.
3. A (3) bekezdés ellenére, ha a Bizottság 
vagy valamelyik tagállam úgy véli, hogy a 
(2) bekezdés értelmében adott megbízás 
alapján végzett munka a megállapított 
ütemtervhez viszonyítva nem megfelelően 
halad előre, vagy ha a CEPT ajánlásai 
nem elfogadhatók, a Bizottság a 22. cikk 
(3) bekezdésében említett eljárással 
összhangban intézkedéseket fogadhat el a 
megbízásban kitűzött célok elérése 
érdekében.
4. A (3) és a (4) bekezdésben említett 
intézkedések adott esetben úgy 
rendelkezhetnek, hogy egy tagállamban az 
átmeneti időszakokat és/vagy 
rádióspektrum-megosztási intézkedéseket 
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a Bizottságnak kell jóváhagynia, a 
tagállamban fennálló különleges helyzetet 
figyelembe véve, az érintett tagállam 
indokolt kérelme alapján, és feltéve, hogy 
az ilyen kivétel megadása nem késlelteti 
szükségtelenül a végrehajtást, illetve nem 
teremt indokolatlan különbségeket a 
tagállamok között a piaci verseny vagy a 
szabályozás tekintetében.

Or. en

Indokolás

A rádióspektrum-határozatban létrehozott, az összehangolt spektrumfeltételek biztosítására 
irányuló módszer megtartása.

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vagy műsorszolgáltatói 
tartalomszolgáltatás nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 

a) »hozzáférés«: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más 
vállalkozás számára, meghatározott 
feltételek mellett, kizárólagos vagy nem 
kizárólagos jelleggel, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából. 
Magában foglalja többek között: a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó eszközökhöz 
való hozzáférést, amely tartalmazhatja a 
berendezések helyhez kötött vagy nem 
helyhez kötött módon történő 
csatlakoztatását (ez tartalmazza különösen 
a helyi hurokhoz való hozzáférést és a 
helyi hurok révén történő 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
eszközökhöz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést), továbbá a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
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infrastruktúrához való hozzáférést, 
beleértve az épületeket, az alépítményeket 
és az antennatartókat; a megfelelő 
szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

szoftverrendszerekhez – köztük a 
működést támogató rendszerekhez – való 
hozzáférést, a számfordításhoz, illetve az 
azzal egyenértékű funkcióval rendelkező 
rendszerekhez való hozzáférést, a helyhez 
kötött és a mobil rendszerekhez való 
hozzáférést különösen barangolás céljából, 
a digitális televíziós szolgáltatások 
feltételes hozzáférésű rendszereihez való 
hozzáférést; a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A törlés célja annak megakadályozása, hogy a rendelet tartalmi kérdésekre is kiterjedjen, ami 
nagyobb teret engedne a pereskedésre (a határok nélküli televíziózásról, valamint az 
elektronikus kereskedelemről szóló irányelvek már kiterjednek erre).

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a pont (új)
2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az 5. cikk (1) bekezdésében az első 
albekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„1. A nemzeti szabályozó hatóságok - a 
2002/21/EK irányelv 8. cikkében foglalt 
célok érdekében eljárva - ösztönzik és 
adott esetben biztosítják, ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban, a 
megfelelő hozzáférést és összekapcsolást, 
valamint a szolgáltatások 
együttműködési képességét, 
feladatkörüket oly módon gyakorolva, 
hogy az a hatékonyságot, a fenntartható 
versenyt és az infrastruktúrafejlesztést
előmozdítsa, és a végfelhasználók 
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számára a lehető legelőnyösebb legyen.”

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok célkitűzései között szerepelnie kell az infrastruktúra-alapú 
verseny előmozdításának.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – a pont
2002/19/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 
objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 6. és 7. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni.

2. Az (1) bekezdés alapján előírt 
kötelezettségeknek és feltételeknek 
objektívnek, átláthatónak, arányosnak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük, és a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 6., 7. és -7a. cikkében előírt 
eljárással összhangban kell őket 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A jogorvoslati vétójog alternatív eljárásának beillesztése.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – aa alpont (új)
2002/19/EK irányelv
5 cikk –2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A 5. cikk a következő, (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
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„(2a) Az alkalmazandó intézkedések 
arányosságának felmérése során a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
figyelembe kell venniük a versenyhez és a 
fogyasztókhoz kapcsolódó eltérő 
feltételeket a tagállamokon belüli 
különböző földrajzi térségekben.

Or. en

Indokolás

A földrajzi szegmentálódást nemcsak a szabályozás mérséklésére vagy megszüntetésére lehet 
felhasználni, hanem a nemzeti szabályozó hatóságok által választott jogorvoslat 
kiegyensúlyozottságának felmérésére is.  Annak felmérésekor, hogy meg lehet-e határozni 
nemzetinél alacsonyabb szintű piacot, figyelembe kell venni a különböző fogyasztói 
feltételeket.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/19/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A piaci folyamatok és a technológiai 
fejlődés fényében a Bizottság az I. 
melléklet módosítása céljából végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el. Ezek az 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást.

2. A piaci folyamatok és a technológiai 
fejlődés fényében a Bizottság az I. 
melléklet módosítása céljából végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el. Ezek az 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, ezért a 14. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en
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Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 6 pont – aa alpont (új)
2002/19/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„2. Amennyiben a 2002/21/EK irányelv 
(„keretirányelv”) 16. cikke szerint 
végzett piacelemzés eredményeként egy 
üzemeltetőt egy bizonyos piacon jelentős 
piaci erővel rendelkezőként jelölnek ki, a 
nemzeti szabályozó hatóságok szükség 
szerint előírják az ezen irányelv 9-13. 
cikkében meghatározott 
kötelezettségeket, a 2002/21/EK irányelv 
(„keretirányelv”) -7a. cikkében 
meghatározott eljárásnak megfelelően.”

Or. en

Indokolás

A jogorvoslati vétójog alternatív eljárásának beillesztése.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont
2002/19/EK irányelv
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a 
technológiai fejlődéssel összhangban 
módosításokat hajthat végre a II. 

5. A Bizottság a piaci folyamatokkal és a 
technológiai fejlődéssel összhangban 
módosításokat hajthat végre a II. 
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mellékleten. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14. cikk (4) bekezdésében 
előírt sürgősségi eljárást. E bekezdés 
rendelkezéseinek végrehajtásában a
Hatóság segítséget nyújthat a 
Bizottságnak.

mellékleten. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 14. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni. E 
bekezdés rendelkezéseinek 
végrehajtásában a BERT segítséget 
nyújthat a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Az ilyen típusú intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk– 8 pont– b a pont (új)
2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (2) bekezdésben az a) pont helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) a piacfejlődés üteme és a fogyasztók 
számára nyújtott előnyök tükrében a 
versengő eszközök használatának vagy 
üzembe helyezésének műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóságát, 
figyelembe véve a szóban forgó 
összekapcsolás és hozzáférés jellegét és 
típusát, beleértve az egyéb upstream 
(előfizető->hálózat) hozzáférési pontok 
megvalósíthatóságát;”

Or. en
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Indokolás

Az infrastrukturális versenyt, amely e rendelet egyik elsődleges célkitűzése, a fogyasztónak 
nyújtott előnyök alapján is értékelni kell. A versenyt az értéklánc lehető legmélyebb pontján 
kell támogatni.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – bb alpont (új)
2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A (2) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) az eszköz tulajdonosának kezdeti 
befektetését, szem előtt tartva e 
befektetés egyéb, hozzáférést kereső 
üzemeltetőkkel történő megosztásának 
megvalósíthatóságát és a befektetés 
kockázatait, beleértve az ezen új 
eszközökhöz való hozzáférésből hasznot 
húzó üzemeltetők közötti megfelelő 
megosztását; ”

Or. en

Indokolás

Határozott kifejezése annak, hogy fel kell mérni az új infrastruktúrák kifejlesztésére irányuló 
befektetések üzemeltetők közötti megosztásának lehetőségét, és – amennyiben ez nem 
lehetséges – a befektetések kockázatának az infrastruktúra használói közötti megosztását.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – bc alpont (új)
2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) A (2) bekezdés d) pontja helyébe a 



PE398.542v02-00 54/68 PR\720897HU.doc

HU

következő szöveg lép:
d) „a verseny – elsősorban az 
infrastrukturális verseny – hosszú távú 
megőrzésének szükségességét;”

Or. en

Indokolás

Az infrastrukturális verseny hatékony módja a verseny hosszú távú biztosításának.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8a pont (új)
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a) A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. A nemzeti szabályozó hatóság - a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban - az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költség-megtérülésre és az 
árszabályozásra vonatkozó 
kötelezettségeket állapíthat meg -
beleértve az árak költségalapúságára 
vonatkozó és a költségszámítási 
rendszerekre vonatkozó 
kötelezettségeket - abban az esetben, ha 
a piacelemzés azt mutatja, hogy a 
tényleges verseny hiányának 
következtében az érintett üzemeltető a 
végfelhasználók kárára túlságosan 
magas szinten tarthatja az árakat vagy 
árprést alkalmazhat. A nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára a kockázatok, 
valamint azoknak a hozzáférésből vagy 
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összekapcsolásból hasznot húzó összes fél 
közötti megosztása figyelembevétele 
mellett.”

Or. en

Indokolás

Határozott kifejezése annak, hogy fel kell mérni az új infrastruktúrák kifejlesztésére irányuló 
befektetések üzemeltetők közötti megosztásának lehetőségét, és – amennyiben ez nem 
lehetséges – a befektetések kockázatának az infrastruktúra használói közötti megosztását.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont – b pont
2002/19/EK irányelv
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Erre a bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 
7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. 
cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Or. en

Indokolás

A hozzáférési irányelvben javasolt intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi 
eljárás alkalmazása.

Módosítás 72

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



PE398.542v02-00 56/68 PR\720897HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a rádiófrekvenciák 
használatát nem tehetik egyedi használati
jogok megadásától függővé, hanem az 
ilyen rádiófrekvenciák használati 
feltételeit az általános felhatalmazásban 
szabályozzák, kivéve akkor, ha egyedi 
használati jogok megadása a következők 
érdekében indokolt:

1. A tagállamok általános 
felhatalmazással lehetővé teszik a 
rádiófrekvenciák használatát. A 
tagállamok egyedi használati jogokat 
adhatnak a következők érdekében:

Or. en

Indokolás

Habár a technológiai fejlődéssel hosszú távon az általános felhatalmazás megvalósítható 
megoldás lehet, a frekvencia kiosztásának szokásos eljárása továbbra is az  egyedi használati 
jogok megadása kell, hogy legyen.

Módosítás 73

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más közérdekű cél elérése. b) a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott, a közösségi jognak 
megfelelő más közérdekű cél elérése.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell ezen közérdekű célok meghatározásának módját.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont 
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„aa) a rádiófrekvencia hatékony 
használatának biztosítása; vagy”

Or. en

Indokolás

E szűkös erőforrás használatának optimalizálása szintén a frekvencia kiosztásának általános 
alapelve kell, hogy legyen. 

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 pont 
2002/20/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – ab pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a 6. cikkel összhangban egy korlátozás 
betartása;

Or. en

Indokolás

A rádiófrekvencia kiosztásának eleget kell tennie a 6a. cikkben előírt harmonizációs 
intézkedések által kirótt korlátozásoknak.

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 77

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A nemzeti szabályozó hatóságok a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9.
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
biztosítják a rádiófrekvenciák tényleges és 
hatékony kihasználását. Biztosítják
továbbá, hogy a rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek a rádiófrekvencia-
használati jogok korlátozására, 

6. A tagállamok a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 8. és 9. cikkével
összhangban biztosítják a rádiófrekvenciák 
tényleges és hatékony kihasználását. A 
tagállamok biztosítják továbbá, hogy a 
rádiófrekvencia-használati jogok 
átruházása vagy felhalmozása 
következtében ne torzuljon a verseny. 
Ebből a célból megfelelő intézkedéseket 
tehetnek a rádiófrekvencia-használati jogok 
korlátozására, visszavonására vagy 
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visszavonására vagy 
kényszerértékesítésére.

kényszerértékesítésére.

Or. en

Indokolás

A frekvencia területén nem minden nemzeti szabályozó hatóság bír hatáskörrel. A 8. cikket 
azért kell megemlíteni, mert az állapítja meg a keretszabályozás politikai célkitűzéseit.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6a cikk (új) – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rádiófrekvencia- vagy a 
számhasználatra vonatkozó általános 
felhatalmazások vagy egyedi jogok 
megadására szolgáló eljárások 
harmonizálása céljából;

törölve

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazások megadása hosszú távú célkitűzés. Ezen a szinten még nem kell 
harmonizációs intézkedéseket mérlegelni. 

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk (új) – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a felhatalmazások vagy a használati 
jogok módosítása vagy visszavonása 
céljából, valamint a d) ponttal kapcsolatos 

törölve
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eljárások megállapítása céljából;

Or. en

Indokolás

Az általános felhatalmazások megadása hosszú távú célkitűzés. Ezen a szinten még nem kell 
harmonizációs intézkedéseket mérlegelni.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6a cikk (új) – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az azon vállalkozások kiválasztására 
szolgáló eljárások megállapítása céljából, 
amelyek számára a nemzeti hatóságok –
az adott esetnek megfelelően a 6b. cikk 
rendelkezéseivel összhangban – egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogokat adnak.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogok kiadására vonatkozó EU-szintű kiválasztási eljárás nem a komitológia, hanem 
konkrét jogalkotási javaslatok tárgyát képezi.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 a cikk (új) – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a)–d) és az f) pontban felsorolt 
intézkedések ezen irányelv nem alapvető 
elemeinek kiegészítéssel történő

Ezen intézkedéseket, melyek az irányelv
kiegészítése által annak nem alapvető
fontosságú elemeinek módosítására 



PR\720897HU.doc 61/68 PE398.542v02-00

HU

módosítására irányulnak, ezért a 14a. cikk
(3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.
Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság 
alkalmazhatja a 14a. cikk (4) 
bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

irányulnak, a 14a. cikk (3) bekezdésében
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A 6a. cikk (harmonizáció) szerinti végrehajtási intézkedéseket minden esetben az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az ilyen típusú 
intézkedések elfogadásához nem indokolt a sürgősségi eljárás alkalmazása. 

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont
2002/20/EK irányelv
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk törölve
A jogok megadására vonatkozó közös 
kiválasztási eljárás
1. A 6a. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
szerinti műszaki végrehajtási intézkedés 
előírhatja, hogy a Hatóság a(z) 
[…/…/EK] rendelet 12. cikkével 
összhangban javaslatot tegyen azon 
vállalkozások kiválasztására, amelyek 
számára egyedi rádiófrekvencia- vagy 
számhasználati jogokat kell adni. 
Ilyen esetekben az intézkedésben – a 
spektrum, illetve a számozási erőforrások 
optimális kihasználásának biztosítása 
érdekében – meg kell határozni azt a 
határidőt, amelyen belül a Hatóságnak el 
kell végeznie a kiválasztást, eleget kell 
tennie a kiválasztásra alkalmazandó 
eljárásnak, szabályoknak és feltételeknek, 
továbbá meg kell állapítania a jogosultak 
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által a rádiófrekvencia- és/vagy 
számhasználatért fizetendő díjakat. A 
kiválasztási eljárásnak nyíltnak, 
átláthatónak, megkülönböztetésmentesnek 
és objektívnak kell lennie.
2. A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – intézkedést fogad el azon egy 
vagy több vállalkozás kiválasztására 
vonatkozóan, amelynek egyedi 
rádiófrekvencia- vagy számhasználati 
jogok adhatók ki. Az intézkedésben meg 
kell határozni azt a határidőt, amelyen 
belül a nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelesek kiadni ezeket a jogokat. Ennek 
érdekében a Bizottság a 14a. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással 
összhangban jár el.

Or. en

Indokolás

A jogok kiadására vonatkozó EU-szintű kiválasztási eljárás nem a komitológia, hanem 
konkrét jogalkotási javaslatok tárgyát képezi.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 7 pont
2002/20/EK irányelv
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 8. cikket el kell hagyni. törölve

Or. en

Indokolás

E cikk funkciója és megfogalmazása megfelelő.
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Módosítás 84

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (2), a (3) és a (5) bekezdés 
rendelkezéseitől függetlenül ha az illetékes 
hatóságnak az általános felhatalmazáshoz 
fűzött feltételek, a használati jogokhoz 
fűzött feltételek vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyedi 
kötelezettségek olyan megszegésére utaló 
bizonyítéka van, amely közvetlenül és 
súlyosan fenyegeti a közrendet, a 
közbiztonságot vagy a közegészséget, 
illetve súlyos gazdasági vagy működési 
gondokhoz vezet az elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások más szolgáltatói vagy 
felhasználói számára, az illetékes hatóság a 
végső döntés meghozatala előtt 
sürgősséggel ideiglenes intézkedést hozhat 
a helyzet orvoslására. Az érintett 
vállalkozás számára ezt követően ésszerű 
lehetőséget kell adni álláspontja kifejtésére 
és esetleges megoldási javaslatainak 
előterjesztésére. Szükség esetén az illetékes 
hatóság megerősítheti az ideiglenes 
intézkedést, amely legfeljebb három 
hónapig maradhat hatályban.

6. A (2), a (3) és a (5) bekezdés 
rendelkezéseitől függetlenül ha az illetékes 
hatóságnak az általános felhatalmazáshoz 
fűzött feltételek, a használati jogokhoz 
fűzött feltételek vagy a 6. cikk (2) 
bekezdésében említett egyedi 
kötelezettségek olyan megszegésére utaló 
bizonyítéka van, amely közvetlenül és 
súlyosan fenyegeti a közrendet, a 
közbiztonságot vagy a közegészséget, 
illetve súlyos gazdasági vagy működési 
gondokhoz vezet az elektronikus hírközlő 
hálózatok vagy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások más szolgáltatói vagy 
felhasználói, illetve a rádióspektrum egyéb 
felhasználói számára , az illetékes hatóság 
a végső döntés meghozatala előtt 
sürgősséggel ideiglenes intézkedést hozhat 
a helyzet orvoslására. Az érintett 
vállalkozás számára ezt követően ésszerű 
lehetőséget kell adni álláspontja kifejtésére 
és esetleges megoldási javaslatainak 
előterjesztésére. Szükség esetén az illetékes 
hatóság megerősítheti az ideiglenes 
intézkedést, amely legfeljebb három 
hónapig maradhat hatályban.

Or. en

Indokolás

Az ilyen probléma esetén bevezetett ideiglenes intézkedéseknek a frekvencia összes 
felhasználóját meg kell védeniük.
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Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 11 pont
2002/20/EK irányelv
14 a cikk (új) – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetében az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 
7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. 
cikkének rendelkezéseire.

törölve

Or. en

Indokolás

Az engedélyezési irányelv alapján elfogadott komitológiai intézkedéstípusok nem indokolják a 
sürgősségi eljárás alkalmazását.
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INDOKOLÁS

1. FREKVENCIA REFORM
A rádiófrekvencia az egyéb természeti erőforrásokhoz hasonlóan (nap, víz, levegő) a közjavak 
körébe tartozik; a piaci mechanizmusok, bár az optimális (privát és állami) gazdasági érték 
létrehozásának hatékony eszközeit képezik, önmagukban nem képesek a közérdek 
szolgálatára és nem képesek biztosítani az információs társadalom mindenki számára való 
megteremtéséhez nélkülözhetetlen közjavakat. Ezért egyesített szakpolitikai és piacgazdasági 
megközelítésre van szükség. 

1.1 A rugalmasság (technológia- és a szolgáltatássemlegesség, kereskedelem stb) és a 
harmonizációs célkitűzések összeegyeztetése
E szűkös erőforás hatékony kiaknázása érdekében jobb koordinációra és nagyobb 
rugalmasságra van szükség. Ugyanakkor megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a rugalmasság 
és a harmonizáció azon foka közt, amelyre a frekvencia belső piac által hozzáadott értékének 
növelése céljából is szükség van (t.i. adott frekvencia sávok kijelölése olyan adott 
szolgáltatásokhoz és technológiákhoz, mint a GSM, UMTS, MCA és MSS).

Egy abszolút „harmonizációs napirend” kialakítása (teljes irányítási és vezérlési 
megközelítés) nem összeegyeztethető egy „idealista” semlegességi rendszerrel (teljes piaci 
megközelítés). Ezért kívánatosabb a lehetőségek kiegyensúlyozott kombinációján (a 
harmonizáció mértéke – szolgáltatássemlegeség, szabványosítás – technológiasemlegesség, a 
frekvenciakijelölés módjai) alapuló kevert frekvenciagazdálkodási rendszer. 

A forradalmi frekvencia reformok helyett inkább a fokozatos reformok tűnnek reálisnak és 
kívánatosnak.

 A bevezetett reformok előfeltételeként az ITU rádiós szabályokkal való 
összeegyeztethetőséget és az azokkal való interferencia elkerülését kell megszabni;

 A technológia- és a szolgáltatássemlegesség alkalmazási köre és jellege meg kell hogy 
feleljen az ITU meghatározásainak;

 A technológia- és a szolgáltatássemlegesség célkitűzését olyan, az interoperabilitással 
kapcsolatos egyértelmű szabályok szerint kell megvalósítani, amelyek értelmében
szabvány-feltételeket lehet megkövetelni;

 A szolgáltatássemlegességet úgy kell értelmezni, hogy az csak az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra vonatkozik, a rádiófrekvenciáik nemzeti kiosztási táblázatai 
és az ITU rádiós szabályozás értelmében; 

 A frekvenciakereskedelem önkéntes és összeegyeztethető az adott sáv elsődleges 
felhasználásával;

 Az általános engedélyezés továbbra is maradjon meg kezelhető alapelvnek, és igény 
esetén tovább is fejleszthető, bár tény, hogy a legtöbb engedély egyéni használati jog; 

 A tagállamoknak garantálniuk kell a frekvenciahatékonyságot, és nem hatékony 
használat esetén meg kell követelniük a rádiófrekvenciák csökkentését, visszavonását 
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vagy eladását;
 A be nem avatkozás elve alapján több frekvenciát kell harmonizálni a nem 

engedélyköteles frekvenciasávok tekintetében.

1.2 A Bizottság megnövelt koordinációs szerepe 
A rádiófrekvencia nem ismer határokat. A frekvencia hatékony tagállami felhasználása 
nagyobb mértékű uniós koordinációt követel meg, különösen a páneurópai szolgáltatások 
kifejlesztésének és a nemzetközi megállapodások tárgyalásának tekintetében.

A frekvenciagazdálkodás továbbra is nemzeti hatáskörben marad, ugyanakkor csak egy uniós 
megközelítés képes biztosítani az Európai Unió érdekeinek hatékony, az egész világon 
megvalósuló védelmét. Akárcsak a kereskedelmi politika esetében, a Közösséget itt is fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió társjogalkotói által adott egyértelmű megbizatás 
alapján nemzetközi tárgyalásokat folytasson.

1.3 Digitális frekvenciatöbblet
A digitális frekvenciatöbblet kérdése azonnali politikai választ igényel; nem várhatunk a 
reformirányelvek hatályba lépéséig. Az átállás során felszabaduló rádiófrekvencia 
kiosztásának fő vezérelve nem csak az állami bevételek növelése, hanem a társadalmi, 
kulturális és gazdasági érték létrehozása legyen (pl. jobb közszolgáltatás, szélessávú hálózat a 
kihasználatlan területek számára, növekedés és munkahelyteremtés).  Összehangolt uniós 
megközelítésre van szükség az alábbi célok elérése érdekében:

 annak biztosítása, hogy a tagállamok költséghatékonysági elemzést hajthassanak végre 
azzal a céllal, hogy meghatározzák a rádiófrekvencia megfelelő kiosztását; 

 a költséghatékonysági elemzés közös módszertanának kidolgozása;

 azon frekvenciasávok felkutatása, amelyeket össze lehetne hangolni egy jól 
meghatározott pán-európai vagy uniós szintű interoperábilis szolgáltatás érdekében 
vagy a hatékony használat és a társadalmi előnyök előmozdítása céljával; 

 amennyiben szükséges e szolgáltatások összehangolásának céljával kötelező érvényű 
jogszabályokra vonatkozó javaslattétel. 

2. A HATÉKONY ÉS KÖVETKEZETES VÉGREHAJTÁS TÖKÉLETESÍTÉSE
A távközlési keretszabályzat következetes végrehajtása döntő jelentőségű az elektronikus 
hírközlés jól működő belső piacának és egy versenyképes információs társadalomra épülő, a 
fogyasztók és a vállakozások előnyére váló gazdaság megvalósítása szempontjából.

A Bizottság – a piacmeghatározás „őre”, akit jelentős piaci erővel ruháztak fel – és a helyi 
szinten történő végrehajtásért felelős nemzeti szabályozó hatóságok között jelenleg fennálló 
hatalmi egyensúly eddig meglehetősen jól működött. Ennek ellenére mégis van mit javítani a 
nemzeti döntéseknek mind a belső piaci hatásokkal, mind pedig a jogorvoslat alkalmazásával 
történő összehangolásán.

2.1 Nemzeti szabályozó hatóságok
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A következetes alkalmazás elsősorban független és megfelelő forrásokkal rendelkező nemzeti 
szabályozó hatóságokat kíván. Az előadó üdvözli a Bizottság függetlenségre vonatkozó 
rendelkezéseit és hangsúlyozza, hogy azokkal kapcsolatban nincs helye megalkuvásnak az 
intézményközi tárgyalásokon. 

Egy hatékony szabályozási kerethez ugyancsak szükség van a szakértői fellebbviteli testületek 
és a hatékony jogorvoslati mechanizmusok meglétére – nevezetesen a döntéshozatal ésszerű 
határidejének meghatározására – a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos szabálytalanságok 
megelőzése érdekében. A fellebviteli testületeknek ugyancsak jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a BERT-tel konzultálhassanak, amennyiben az ügynek belső piaci hatása van. 

2.2 A hatékony együttes szabályozás segítségével történő következetes végrehajtás
Egy olyan rendszerben, ahol a hatáskörök megosztottak a következetesség és a hatékonyság 
biztosításának legmegfelelőbb módja az együttes szabályozás. Kizárólag a Bizottság és a 
nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködésen és társuláson alapuló megközelítés 
révén érhetők el eredmények az érzékeny intézményközi hatalmi egyensúly megbontása, 
illetve a rendelet szubszidiaritási elemeinek aláásása nélkül. A Bizottságnak nem bírói vagy 
szankcionáló, hanem választott bírói és koordinátor szerepet kell felvállalnia.

Ezen együttes szabályozási szerepnek nem szabad aláásnia, hanem ki kell egészítenie a 
Bizottság azon kezdeményezési jogát, amely az együttes szabályozási napirend vezetésére és 
a következetességgel kapcsolatos problémák megoldását célzó, kötelező érvényű 
jogszabályokról szóló javaslatok megtételére vonatkozik, mely javaslatokat a társjogalkotók 
számára készítik el. 

2.2.1 Jogorvoslat
A vétómechanizmus helyett vitarendezési eljárást kell életbe léptetni az érintett felek, így a 
Bizottság, az egyes nemzeti szabályozó hatóságok, a BERT és az érdekelt felek tevékeny 
részvétele érdekében a jogorvoslat érvényesítésével kapcsolatos építő jellegű megoldások 
felkutatására.

Az előadó a 17. módosításban alternatív eljárást indítványoz a jogorvoslat következetes 
alkalmazására. Az eljárás azon az elven alapul, hogy a Bizottság csak akkor tudjon 
indokolással alátámasztott határozatot kiadni az illetékes nemzeti szabályozó hatóságnak, 
melyben az intézkedéstervezet módosítására kéri fel, ha a Bizottság és a BERT (egyszerű 
többséggel) egyetért abban, hogy a javasolt jogorvoslat nem megfelelő. A funkcionális 
szétválasztás – nagyobb hordereje miatt – különleges bánásmód tárgyát képezi, mely során a 
Bizottság és a BERT megegyezik, hogy ez az egyetlen hatékony jogorvoslat, annak 
érdekében, hogy az érintett nemzeti szabályozó hatóság végrehajthassa azt.

3. ÁTMENET A TELJES KÖRŰ VERSENY FELÉ
Az előzetes szabályozás átmeneti jellegének elfogadása mellett fokozatos megközelítést kell 
alkalmazni, melyben a szabályozást csak akkor szabad megszüntetni, ha a piacok ténylegesen 
versenyképessé válnak. Ebben a tekintetben egy minősített felülvizsgálati záradék bevezetése 
(amely a Bizottságot arra kéri, hogy folyamatosan ellenőrizze a szabályozott piacokon 
verseny szintjét, és végezzen időszakos felülvizsgálatot) megfelelő megközelítés lehet. 
Ezen túlmenően foglalkozni kell az új hozzáférési technológiák (üvegszálas hálózatok) által 
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keltett versenyhelyzet hatásainak felmérésével, ami megfelelő módszertani és szabályozási 
eszközöket igényelne annak biztosítása érdekében, hogy a verseny fennmaradjon ezeken az új 
piacokon, és hogy ugyanakkor meglegyenek a megfelelő ösztönzők  ezen új hálózatok 
bevetésére. A Bizottságnak ezért kellőképpen figyelembe kell vennie az ezen új hozzáférési 
hálózatok szabályozásáról szóló politikai vitát, és azzal teljes egyetértésben kell elfogadnia 
bármilyen ajánlást a témában. 

3.1 A nemzetinél alacsonyabb szintű piacok 
Annak érdekében, hogy ott, ahol többé nincs rá szükség, megszüntethető legyen a 
szabályozás, a piac – beleértve a nemzetinél alacsonyabb szintű piacokat –elemzésének egy 
sokkal árnyaltabb megközelítésére van szükség. A szabályozási kötelezettségeket fel lehet 
oldani az olyan földrajzi térségekben, amelyekről úgy vélik, a verseny sikeresen megindult, és 
– ezzel ellentétben – újra be kell vezetni vagy meg kell erősíteni a nemzeti szinten 
versenyképesnek tartott piacok olyan térségeiben, ahol nem érvényesül a verseny. Ez 
csökkentheti az erőfölénnyel rendelkező szolgáltatók által a nem versenyképes és a 
versenyképes térségek közötti kereszttámogatás kockázatát. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak figyelembe kell venniük ezt a lehetőséget a piaci elemzéseik során.

4. AZ ÚJ GENERÁCIÓS HÁLÓZATOK
Az új generációs hozzáférés kezelési módja, valamint a spektrum a telekommunikációs ágazat 
jelenlegi két legfontosabb politikai kérdése.  Ezek figyelembe vétele az irányelvekben teljes 
rálátást ad az ágazatra a következetes befektetések támogatása érdekében. 
Az üvegszálas hálózatok sokkal nagyobb kapacitást nyújtanak, mint az egyéb 
telekommunikációs szállítási technológiák. Az új technológiai valóság szükségessé teszi a 
jelenlegi elektronikus kommunikációs szabályozás felülvizsgálatát és átalakítását, a 
(hagyományos és az új szereplők általi) beruházások előmozdításának, a verseny és a 
fogyasztói választás biztosításának, valamint a mindenütt (és nemcsak a sűrűn lakott 
területeken) történő lehető leggyorsabb bevezetésének hármas célkitűzése érdekében. 
Miközben elismert tény, hogy kívánatos lenne a teljes infrastrukturális verseny (párhuzamos 
nagy kapacitású üvegszálas hozzáférési hálózatok) kialakulása, és ezért azt elődleges célként 
kell kitűzni, kiépítése valószínűleg nem valósítható meg, illetve nem gazdaságos minden 
országban vagy az egyes országok valamennyi földrajzi térségében, ahogyan ezt a konkurens 
hálózatok kiépítésének jelenlegi szintje is mutatja. Ahol nem valósítható meg, ott a 
megosztott befektetést támogató, nyitott hálózati megközelítésre, és amennyiben szükséges, 
megkülönböztetésmentes hozzáférési jogosultságra van szükség. Ahol a megosztás nem 
hajtható végre, ott a szabályozásnak biztosítania kell, hogy a befektetés kockázatát 
valamennyi azt használó szolgáltató egyaránt viselje.

Röviden összefoglalva, a szabályozóknak a verseny, a befektetések és a fogyasztói előnyök 
támogatását célzó hatékony eszköztárnak kell rendelkezésére állnia.  Ez – a területen meglévő 
verseny szintjétől függően – magában foglalhatja a következőket: az épületen belüli vezetékek 
megosztásának kötelezővé tétele, a passzív infrastruktúrához (például az alépítményekhez, 
oszlopokhoz, használati jogokhoz és belső vezetékekhez) és a „backhaul” eszközökhöz való 
hozzáférés biztosítása, a megosztott befektetések elősegítése, valamint a keresletcsoportosítás 
használata vagy a szétválasztásra vonatkozó követelmények kiterjesztése ezen új hálózatokra.
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