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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

a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi 
bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0762),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0452/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (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 álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról szóló, 
2002. március 7-i 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat (a 
továbbiakban: rádióspektrum-határozat) 
értelmében a Bizottság a rádióspektrum 
rendelkezésre állása és hatékony 
használata harmonizált feltételeinek 
biztosítása érdekében műszaki 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

törölve
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Or. en

Indokolás

A rádióspektrumról szóló 676/2002/CE határozatra való hivatkozás törlendő, mert annak 
alkalmazása azzal a következménnyel járna, hogy ezen irányelv későbbi módosításaira az 
Európai Parlament hatékony ellenőrzésének lehetősége nélkül kerülne sor.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felkérésére a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (a továbbiakban: CEPT) olyan 
műszaki jelentéseket állított össze, amelyek 
kimutatják, hogy a 900 MHz-es sávban, 
beleértve az úgynevezett kiterjesztő sávot 
(880–890 MHz és 925–935 MHz) is, 
lehetőség van az UMTS GSM-mel 
párhuzamos üzemeltetésére. Ezért a 880–
915 MHz-es és a 925–960 MHz-es sávot 
indokolt megnyitni a GSM-mel 
párhuzamosan üzemeltethető UMTS 
számára, továbbá egyéb rendszerek 
számára is, amint – a rádióspektrum-
határozatban a rádióspektrum 
rendelkezésre állása és hatékony használata 
harmonizált feltételeinek kialakítását célzó 
műszaki végrehajtási intézkedések 
elfogadására előírt eljárással –
kimutathatóvá válik, hogy az adott 
rendszerek párhuzamosan üzemeltethetők a 
GSM-mel.

(8) A Bizottság felkérésére a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (a továbbiakban: CEPT) olyan 
műszaki jelentéseket állított össze, amelyek
kimutatják, hogy a 900 MHz-es sávban, 
beleértve az úgynevezett kiterjesztő sávot 
(880–890 MHz és 925–935 MHz) is, 
lehetőség van az UMTS GSM-mel 
párhuzamos üzemeltetésére. Ezért a 880–
915 MHz-es és a 925–960 MHz-es sávot 
indokolt megnyitni a GSM-mel 
párhuzamosan üzemeltethető UMTS 
számára.

Or. en

Indokolás

A rádióspektrumról szóló határozatra való hivatkozás törlése, a megelőző módosítással 
összefüggésben. 
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Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az elektronikus hírközlési ágazat 
belső piacán kitűzött célok eléréséhez való 
hozzájárulás érdekében a rugalmas 
spektrumgazdálkodást és a spektrumhoz 
való hozzáférést meg kell erősíteni.  Ezért 
a 900 MHz-es sávot indokolt megnyitni 
más páneurópai szolgáltatási rendszerek 
számára is, amint kimutathatóvá válik, 
hogy azok a GSM rendszerekkel 
párhuzamosan üzemeltethetők.

Or. en

Indokolás

A 900 MHz-es frekvenciasáv más, kompatibilis, a jelenlegi használatnak megfelelő 
technológiák és szolgáltatások előtt való megnyitására vonatkozó határozat hatékonyabb és 
rugalmasabb spektrumgazdálkodást segít elő, ez pedig a polgároknak nyújtott kommunikációs 
szolgáltatások mennyiségének és minőségének emeléséhez vezet.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Mivel a rádióspektrum különleges 
technológiák vagy szolgáltatások számára 
történő kiosztása kivételt képez a 
technológiai semlegesség és a 
szolgáltatási semlegesség elve alól, és 
korlátozza a nyújtott szolgáltatás és az 
alkalmazott technológia 
megválasztásának szabadságát, ezért a 
900 MHz-es rádióspektrumnak a GSM és 
UMTS rendszerektől eltérő földi 
rendszerek számára történő kiosztásának 
harmonizálására irányuló bármely 
javaslatot átláthatóvá kell tenni, és az 
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Európai Parlament ellenőrzésének kell 
alávetni.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási keret bevezeti a 
technológiai semlegesség és a szolgáltatások semlegessége elvét. Az ezen elvek alóli kivételt 
engedélyező bármely határozatot – például bizonyos frekvenciasávok különleges 
szolgáltatások vagy technológiák számára való kiosztásának harmonizálását – a legteljesebb 
átláthatóság mellett kell elfogadni, és a jogalkotó ellenőrzése alá kell vonni.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) Az e határozat végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A javaslat arra irányul, hogy a 900 MHz-es frekvenciasáv egyéb szolgáltatások és 
technológiák számára való kiosztásának lehetővé tételét célzó harmonizációs intézkedések 
elfogadása komitológiai eljárással történjen, az 1999/468/EK határozattal összhangban.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9d) Különösen fontos, hogy az egyéb 
földi rendszerek rádióspektrumának 
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harmonizációja tekintetében a Bizottságot 
felruházzák a végrehajtási intézkedések 
elfogadásának hatáskörével.   Mivel az 
intézkedések általános alkalmazási körűek 
és az ezen irányelvnek új, nem lényegi 
elemek révén történő kiegészítésére 
irányulnak, ezért azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében megállapított 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A harmonizációs határozatok esetében követendő komitológiai eljárásnak az ellenőrzés 
melletti szabályozási eljárásnak kell lennie, mivel általános horderejű intézkedésekről van 
szó, amelyek új elemeket adnak hozzá az irányelvhez, továbbá ez az egyetlen olyan eljárás, 
amely a jogalkotó hatékony ellenőrzését garantálja a Bizottság határozatai tekintetében 
azokon a területeken, ahol a Bizottság széleskörű mérlegelési lehetőségekkel rendelkezik. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
87/372/EGK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 880–915 MHz-es és a 
925–960 MHz-es frekvenciasávot a 
676/2002/EK határozattal elfogadott 
műszaki végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban a GSM-rendszerek, az 
UMTS-rendszerek, valamint egyéb, a 
GSM-rendszerekkel párhuzamosan 
üzemeltethető, elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtására alkalmas 
földfelszíni rendszerek rendelkezésére 
bocsátják.

1. A tagállamok a 880–915 MHz-es és a 
925–960 MHz-es frekvenciasávot a GSM-
és az UMTS-rendszerek rendelkezésére 
bocsátják.

Or. en
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Indokolás

A módosítás különbséget tesz az irányelv tulajdonképpeni rendeltetése (a 900 MHz-es 
frekvenciaszélesség UMTS technológiák rendelkezésére bocsátása) és az (1a) bekezdésben 
említett kiegészítő célja között, amelynek lényege e jogi eszköz megfelelő rugalmassággal való 
felruházása, lehetővé téve a jövőbeni új felhasználásait.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
87/372/EGK irányelv
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok a 880–915 MHz-es és a 
925–960 MHz-es frekvenciasávot az 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni 
rendszerek rendelkezésére is bocsáthatják

Or. en

Indokolás

A módosítás különbséget tesz az irányelv tulajdonképpeni rendeltetése (a 900 MHz-es 
frekvenciaszélesség UMTS technológiák rendelkezésére bocsátása) és az (1a) bekezdésben 
említett kiegészítő célja között, amelynek lényege e jogi eszköz megfelelő rugalmassággal való 
felruházása, lehetővé téve a jövőbeni új felhasználásait.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
87/372/EGK irányelv
1 cikk – 1 b bekezdés(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
frekvenciasávok egyéb földi rendszerek 
számára történő kiosztásának 
harmonizálása céljából megbízást ad a 
CEPT számára, előírva az elvégzendő 
feladatokat és az azok teljesítésére 
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vonatkozó ütemtervet. A Bizottság a 3a. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően jár el.
A Bizottság első albekezdés szerint 
teljesített feladatok alapján harmonizációs 
végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, a 
3a. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban.

Or. en

Indokolás
El procedimiento que se establece para decidir sobre futuras armonizaciones de la banda de 
900 MHz es el habitual para las decisiones técnicas de armonización en otras bandas del 
espectro, esto es, en primer lugar, una fase de consulta de la Comisión a los Estados 
miembro  sobre el proyecto de mandato que ha de otorgar a la Conferencia Europea Postal y 
de Telecomunicaciones (CEPT) sobre los aspectos técnicos a considerar (interferencia, 
potencias de emisión, bandas de guarda, etc.) para asegurar la compatibilidad entre sistemas 
y, seguidamente, una fase de decisión por parte de la Comisión sujeta al control del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 a pont (új)
87/372/EGK irányelv
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A rendelet a következő cikkel egészül 
ki:

3a. cikk
Bizottsági eljárás

1. A Bizottságot a 676/2002/EK irányelv 3. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
Elektronikus Hírközlési Bizottság segíti.
2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét 
kell alkalmazni, 8. cikkének 
rendelkezéseire is figyelemmel.
3. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
(1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell 
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alkalmazni, a 8. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel.

Or. en

Indokolás

Hivatkozás a komitológiai határozatnak a konzultációs eljárásra és az ellenőrzés melletti 
szabályozási eljárásra vonatkozó cikkeire.  Ezen eljárások alkalmazásának egyszerűsítése 
érdekében nem javasoljuk egy új bizottság létrehozását, hanem azt, hogy ennek feladataival a 
rádióspektrum-határozat által már felállított bizottságot bízzák meg.
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INDOKOLÁS

Ahhoz, hogy az Európai Unióban hatékony politikát lehessen folytatni a rádióspektrum terén, 
rugalmas és a tagállamok szintjén összehangolt spektrumgazdálkodásra van szükség, és 
közösségi szinten harmonizálni kell a frekvenciasávokat, ha azt nyomós gazdasági érv, illetve 
a rendelkezésre álló eszközök és szolgáltatások együttműködési képességének biztosítása 
indokolja.  E nyilvános, de korlátozott forrásból csak úgy érhetjük el a lehető legnagyobb 
szociális és gazdasági hasznot, ha csökkentjük a működtetési költségeket és szélesebb 
kereskedelmi lehetőségeket kínálunk az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói 
számára, a fogyasztóknak több és jobb szolgáltatást, a polgároknak pedig színvonalasabb 
közszolgáltatást biztosítva.
Ebben az összefüggésben a jogalkotási javaslat célja a 900 MHz-es frekvenciasáv lehető 
legjobb kiaknázása, lehetővé téve, hogy azt a GSM mobiltelefonos technológián kívül a 
magas szintű UMTS technológia is felhasználhassa. A Postai és Távközlési Igazgatások 
Európai Értekezlete (a CEPT) által végzett műszaki tanulmányok megerősítik, hogy a 
nevezett sávszélességet az interferencia problémájától mentesen mindkét technológia 
felhasználhatja.
Ezenkívül a mobiltelefonos szolgáltatások nyújtói egyetértenek abban, hogy sürgősen 
lehetővé kellene tenni a nevezett sávszélesség ezen új felhasználását, mert ez lehetővé tenné a 
számukra az UMTS infrastruktúra kifejlesztési költségeinek csökkentését, továbbá azt, hogy 
az ügyfelek számára elfogadhatóbb áron kínálhassanak újító és korszerű szolgáltatásokat. 
Egyes tagállamok ezért már meg is hozták a döntést, hogy ezt a frekvenciasávot felszabadítják 
az UMTS technológia számára, és csak a közösségi határozatra várnak, hogy döntésüket az 
előírt jogi garanciák mellett megvalósíthassák.
Az előadó a fentiek fényében csak megerősítheti, hogy a teljes átláthatóság és nyilvános 
konzultáció mellett végrehajtandó jogalkotási módosítás révén lehetővé kell tenni a nevezett 
új felhasználást, azzal a céllal, hogy a polgárok számára kedvezőbb áron több és jobb 
minőségű mobiltelefonos szolgáltatást lehessen nyújtani.
Az előadó egyúttal örömmel üdvözli, hogy a Bizottság tekintetbe vette, hogy az Európai 
Parlament elutasította eredeti javaslatát – amely ezt az irányelvet hatályon kívül helyezte 
volna, és annak tárgyát, azaz a 900 MHz-es frekvenciasáv felhasználását bizottsági 
határozattal a komitológiai eljárás alá vonta volna –, és módosítva eredeti álláspontját, most 
jogalkotási eljárásra tesz javaslatot.  Ennek köszönhetően helyreáll az intézmények közötti 
egyensúly és elkerülhető, hogy a társjogalkotó elhatározását a hozzájárulása nélkül 
módosítani lehessen.
A Bizottság javaslata ezen kívül az irányelvnek egy olyan módosítását is tartalmazza, amely a 
jövőben a technikai fejlődés függvényében lehetővé tenné a 900 MHz-es frekvenciasáv más 
felhasználások előtt való megnyitását is.  Ezzel a rugalmassági záradékkal egyetértünk ugyan, 
a Bizottság által javasolt eljárással azonban már nem: a szabályozási eljárás ugyanis kizárja a 
Parlament hatékony ellenőrzésének lehetőségét. Az előadó sehogyan sem érti, miként 
lehetséges az, hogy a sávszélesség felhasználására vonatkozó első módosítás jogalkotási úton 
történik, de a későbbi felhasználásokra vonatkozó döntést a Bizottság kivonná a Parlament 
ellenőrzése alól.
A jogi eszköz rugalmasabbá tétele érdekében, és lehetővé téve az új technológiai 
vívmányokhoz való alkalmazkodást – de a szükséges parlamenti ellenőrzés csorbítása nélkül 
az előadó kompromisszumként javasolja az ellenőrzés melletti szabályozási eljárás 
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alkalmazását a nevezett sávszélesség új felhasználásaira vonatkozó határozatok meghozatala 
tekintetében. A javasolt módosítások célja, hogy a preambulumbekezdésekben igazolja, a 
rendelkező részben pedig bevezesse ezt az új eljárást, amely a parlamenti ellenőrzés 
tekintetében több biztosítékot nyújt.
Összegezve: a mobil rádió-távközlési ágazat versenyképesebbé tétele érdekében, és egyúttal 
lehetővé téve, hogy a polgárok több és magasabb minőségű szolgáltatásban részesülhessenek, 
támogatni kell a 900 MHz-es frekvenciasáv rugalmas felhasználását engedélyező 
rendelkezéseket. Az átláthatóság és az intézmények közötti egyensúly tiszteletben tartása 
érdekében azonban egyúttal azt is biztosítani kell, hogy a Parlament ellenőrzést 
gyakorolhasson a nevezett sávszélesség egyéb felhasználásaira vonatkozó jövőbeli 
határozathozatalok felett. 
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