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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 Tanács közös álláspontjáról 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 irányelv elfogadása céljából
(16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával 
(COM(2007)0697) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára1,

– tekintettel a Bizottság javaslatához fűzött módosításokra (COM(2008)0724),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására 
(A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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

Módosítás 1

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) A tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató 
tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 
1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi 
irányelv (Audiovizuális médiaszolgáltatási 

                                               
1 Elfogadott szövegek ..., P6_TA(2008)0449.
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irányelv)1 felülvizsgálata 2007-ben zajlott 
le, az európai uniós információs 
technológiák, médiaágazatok és -
szolgáltatások versenyképességéhez és 
jogbiztonságához szükséges optimális 
feltételek, illetve a kulturális és nyelvi 
sokféleség tiszteletben tartásának 
biztosítása céljából. E tekintetben az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
tisztességes és kiegyensúlyozott 
keretszabályozása az európai uniós 
audiovizuális ágazat fontos alappillére.
_________________
1 HL L 298., 1989.10.17., 23. o.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 1. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 2

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Az elektronikus hírközlés belső 
piacának kiteljesítéséhez ennek 
megfelelően meg kell reformálni az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
európai uniós keretszabályozását, és meg 
kell erősíteni a kulcsfontosságú piacokon 
jelentős piaci erővel rendelkező piaci 
szereplők szabályozására vonatkozó 
közösségi mechanizmust. Ezt a 
mechanizmust egészíti ki az [Európai 
Távközlési Szabályozó Hatóságok 
Csoportjának (GERT) létrehozásáról 
szóló], …-i …/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet. A reform tartalmazza 
továbbá az egységes európai információs 

(3) Az elektronikus hírközlés belső 
piacának kiteljesítéséhez ennek 
megfelelően meg kell reformálni az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
európai uniós keretszabályozását, és meg 
kell erősíteni a kulcsfontosságú piacokon 
jelentős piaci erővel rendelkező piaci 
szereplők szabályozására vonatkozó 
közösségi mechanizmust. Ezt a 
mechanizmust egészíti ki az [Európai 
Távközlési Szabályozók Testületének 
(BERT) létrehozásáról szóló], …-i 
…/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettel történő létrehozása. A reform 
tartalmazza továbbá az egységes európai 
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tér megvalósítása érdekében egy hatékony 
és koordinált spektrumgazdálkodási
stratégia meghatározását, valamint a 
minden felhasználó előtt nyitott 
információs társadalom megvalósítása 
érdekében a fogyatékkal élő felhasználókra 
vonatkozó rendelkezések megerősítését.

információs tér megvalósítása érdekében 
egy hatékony és összehangolt
frekvenciagazdálkodási stratégia 
meghatározását, valamint a minden 
felhasználó előtt nyitott információs 
társadalom megvalósítása érdekében a 
fogyatékkal élő felhasználókra vonatkozó 
rendelkezések megerősítését.

Ez a módosítás a módosító irányelv egész 
szövegre érvényes.

Or. en

Indokolás
A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 3

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3a) Az elektronikus hírközlő hálózatokra 
és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós 
keretszabályozás elsődleges célkitűzése az 
elektronikus hírközlés fenntartható 
„ökoszisztémájának” létrehozása, amely a 
kereslet – hatékony, versengő áru- vagy 
szolgáltatási piacok – és a kínálat – az 
információs társadalom fejlődése – elvein 
alapul.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 3. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 4

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A cél a piaci verseny fejlődésével 
párhuzamosan az előzetes ágazatspecifikus 
szabályok fokozatos csökkentése, végül 
pedig az elektronikus hírközlés versenyjog 
általi kizárólagos szabályozása.
Figyelembe véve azt, hogy az elektronikus 
hírközlés piacai erős versenydinamikát 
tanúsítottak az elmúlt években, fontos, 
hogy az előzetes szabályozási 
kötelezettségeket csak olyan esetben 
alkalmazzák, ha nincs hatékony és 
fenntartható verseny.

(4) A cél a piaci verseny fejlődésével 
párhuzamosan az előzetes ágazatspecifikus 
szabályok fokozatos csökkentése, végül 
pedig az elektronikus hírközlés versenyjog 
általi kizárólagos szabályozása.
Figyelembe véve azt, hogy az elektronikus 
hírközlés piacai erős versenydinamikát 
tanúsítottak az elmúlt években, fontos, 
hogy az előzetes szabályozási 
kötelezettségeket csak olyan esetben 
alkalmazzák, ha nincs hatékony és 
fenntartható verseny. Az előzetes 
szabályozás folytatásának szükségességét 
ezen irányelv átültetését követő legkésőbb 
három éven belül felül kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 4. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 5

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) Az eltérő versenyfeltételekhez való 
arányos és megfelelő hozzáállás érdekében 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak
lehetőségük nyílik a piacok szubnacionális 
alapú meghatározására és a szabályozási 
kötelezettségek eltörlésére azokon a 
piacokon és/vagy földrajzi területeken, 
ahol tényleges infrastrukturális verseny 

(5) Az eltérő versenyfeltételekhez való 
arányos és megfelelő hozzáállás érdekében 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak
képesnek kell lenniük a piacok 
szubnacionális alapú meghatározására és a 
szabályozási kötelezettségek eltörlésére 
azokon a piacokon és/vagy földrajzi 
területeken, ahol tényleges infrastrukturális 
verseny tapasztalható. Ez alkalmazandó ott 
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tapasztalható. is, ahol a földrajzi területeket nem tekintik 
különálló piacoknak.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 5. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 6

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(6) A soron következő évek 
kulcsfontosságú kérdése a lisszaboni 
menetrendben kitűzött célok elérése 
érdekében a feltételek megteremtése a
tartalomban gazdag internetes 
szolgáltatások innovációját támogató és az 
Európai Unió nemzetközi 
versenyképességét megerősítő nagy 
sebességű hálózatokra irányuló hatékony
befektetések számára. E hálózatokban 
hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, 
hogy előnyöket biztosíthatnak a fogyasztók 
és a vállalkozások számára Európai Unió-
szerte. Éppen ezért alapvető fontosságú 
ezen új hálózatok fejlesztésében a 
fenntartható beruházások előmozdítása, és 
eközben a szabályozás kiszámíthatósága és 
egységessége révén a verseny biztosítása, 
valamint a fogyasztók választási 
lehetőségeinek fokozása.

(6) A lisszaboni menetrendben kitűzött 
célok elérése érdekében megfelelő 
ösztönzőket kell biztosítani a tartalomban 
gazdag internetes szolgáltatások 
innovációját támogató és az Európai Unió 
nemzetközi versenyképességét fokozó nagy 
sebességű hálózatokba történő
befektetések részére. E hálózatokban 
hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, 
hogy előnyöket biztosíthatnak a fogyasztók 
és a vállalkozások számára Európai Unió-
szerte. Éppen ezért alapvető fontosságú 
ezen új hálózatok fejlesztésében a 
fenntartható beruházások előmozdítása, és 
eközben a szabályozás kiszámíthatósága és 
egységessége révén a verseny biztosítása, 
valamint a fogyasztók választási 
lehetőségeinek fokozása.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 6. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 7

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
6a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(6a) A Bizottság 2006. március 20-i, „A 
szélessávú szakadék áthidalása” című 
közleményében1 elismeri, hogy az Európai 
Unióban területi különbségek vannak a 
szélessávú szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés tekintetében. A szélessávú 
kapcsolat általános terjedése ellenére a 
hozzáférés korlátozott egyes régiókban, a 
kis népsűrűség és a távolság okozta magas 
költségek következtében. Ezeken a 
területeken a szélessávú technológia 
telepítése terén végrehajtott beruházások 
kereskedelmi ösztönzői sokszor 
elégtelennek bizonyulnak. A műszaki 
innováció mindazonáltal csökkenti a 
telepítés költségeit. Az új technológiákba a 
fejletlen területeken történő beruházások 
biztosítása érdekében az elektronikus 
hírközlési szabályozásnak összhangban 
kell állnia egyéb szakpolitikákkal, így az 
állami támogatások politikájával, a 
kohéziós politikával és a tágabb 
értelemben vett iparpolitika céljaival.
_______________
1 HL C 151., 2006.6.29., 15. o.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 7. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 8

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
6b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(6b) A kutatás-fejlesztésbe történő 
befektetés létfontosságú a következő 
generációs optikai üvegszálas hálózatok, 
valamint a rugalmas és hatékony rádió-
hozzáférés szempontjából, amely fokozza 
a versenyt és az innovációt az 
alkalmazások, illetve a fogyasztók 
számára előnyös szolgáltatások terén. A 
kihívást a mindenütt jelen lévő és elérhető 
hálózat és szolgáltatási infrastruktúra 
következő generációjának létrehozása 
jelenti az elektronikus távközlés, az 
információs technológiák és média 
számára. 

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 8. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 9

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
6c preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(6c) Az elektronikus távközlési piac 
hatékony működését kiegészítve az állami 
politikának is támogató szerepet kell 
játszania mind a kínálat, mind a kereslet 
oldalán, méghozzá azon pozitív körforgás 
elősegítése révén, amelyben az 
infrastruktúra fejlesztéséből következik a 
jobb tartalom és szolgáltatások kialakítása 
és fordítva. Az állami beavatkozásnak 
arányosnak kell lennie, nem torzíthatja a 
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versenyt, nem gátolhatja a 
magánbefektetéseket, valamint fokoznia 
kell a befektetési ösztönzőket és 
csökkentenie a belépési korlátokat. E 
tekintetben az állami hatóságok 
támogathatják a nagy kapacitású, a jövő 
követelményeinek megfelelő 
infrastruktúrák kiterjesztését. 
Mindeközben az állami támogatásokat 
olyan nyílt, átlátható és versenyalapú 
eljárások keretében kell odaítélni, 
amelyek nem támogatnak eleve bizonyos 
technológiákat, illetve 
diszkriminációmentes hozzáférést 
biztosítanak az infrastruktúrához. 

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 9. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 10

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
6d preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(6d) A Bizottságnak figyelembe kell 
vennie a nemzeti szabályozó hatóságok és 
az iparág érdekelt felei véleményét az ezen 
irányelv szerinti intézkedések – az 
átláthatóság és az arányosság érdekében 
hatékony konzultációt követően történő –
elfogadása során. A Bizottságnak részletes 
konzultációs dokumentumokat kell 
közzétennie, amelyekben ismerteti a 
cselekvés többféle lehetséges módját, és az 
érdekelt feleknek elegendő időt kell adni a 
válaszadásra. A válaszok megfontolása 
után a Bizottságnak a konzultációt követő 
közleményben indokolnia kell a 
meghozott döntést, beleértve azt is, hogy 
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mennyiben vették figyelembe a válaszadók 
véleményét.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 11. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 11

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
6e preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(6e)A nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság elektronikus távközlési 
hálózatok és szolgáltatások keretében 
folytatott tevékenységei hozzájárulnak a 
szélesebb értelemben vett közpolitikai 
célkitűzések végrehajtásághoz a kultúra, a 
foglalkoztatás, a környezetvédelem, 
valamint a társadalmi kohézió, a 
regionális fejlesztés, illetve a település- és 
területrendezés terén.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 13. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 12

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
11a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(11a) Elengedhetetlen, hogy a nemzeti 
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szabályozó hatóságok és a BERT 
megfelelő hatáskörrel és szaktudással 
rendelkezzenek a versenyképes európai 
uniós belső piac kiépítéséhez az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
terén, figyelembe véve egyben a nemzeti és 
regionális különbségeket és megfelelve a 
szubszidiaritás elvének.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 13

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(13) A keretirányelv 6. cikkében előírt 
nemzeti konzultációt a keretirányelv 7. 
cikkében előírt közösségi konzultáció előtt 
kell megtartani annak érdekében, hogy a 
közösségi konzultáció során 
megjelenhessen az érdekeltek álláspontja.
Ezzel elkerülhető lenne a második 
közösségi konzultáció szükségessége 
abban az esetben, ha a tervezett intézkedés 
a nemzeti konzultáció eredményeként 
módosul.

(13) A keretirányelv 6. cikkében előírt 
nemzeti konzultációt a keretirányelv 7. és -
7a. cikkében előírt közösségi konzultáció 
előtt kell megtartani annak érdekében, 
hogy a közösségi konzultáció során 
megjelenhessen az érdekelt felek
álláspontja. Ezzel elkerülhető lenne a 
második közösségi konzultáció 
szükségessége abban az esetben, ha a 
tervezett intézkedés a nemzeti konzultáció 
eredményeként módosul.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 14

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(19) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékkel bíró 
közjavaknak kell tekinteni. A gazdasági, 
társadalmi és környezeti értelemben vett 
lehető leghatékonyabb és legtakarékosabb
rádióspektrum-gazdálkodás, a kulturális 
sokféleség és a médiapluralizmus
célkitűzéseinek figyelembevétele, valamint 
a hatékony spektrumhasználatot gátló
akadályok fokozatos felszámolása 
közérdek.

(19) A rádiófrekvenciákat szűkös, jelentős 
társadalmi és piaci értékkel bíró 
közjavaknak kell tekinteni. Közérdek a 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
értelemben vett lehető leghatékonyabb és 
legtakarékosabb spektrumgazdálkodás,
amely figyelembe veszi a rádióspektrum 
által az elektronikus hírközlésben betöltött 
fontos szerepet, a kulturális sokféleség és a 
médiapluralizmus célkitűzéseit, valamint a
társadalmi és területi kohéziót. Ezért a
hatékony spektrumhasználatot gátló
akadályokat fokozatosan fel kell számolni.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 15

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
19a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(19a) Az Európai Közösség 
rádióspektrum-politikával kapcsolatos 
tevékenységei nem sérthetik a közösségi 
vagy nemzeti szinten a közösségi joggal 
összhangban a közérdekű célok elérése 
érdekében, különösen a 
tartalomszabályozás és az audiovizuális és 
médiapolitika közérdekű célkitűzéseivel 
kapcsolatban hozott intézkedéseket, az 
1999/5/EK irányelv rendelkezéseit, 
valamint a tagállamok saját 
rádióspektrumuk közrend, közbiztonság és 
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védelem céljából való megszervezésére és 
felhasználására vonatkozó jogát.

Or. en

Indokolás
E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 16

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
19b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(19b) A 2002/21/EK irányelv 
(Keretirányelv) 8a. cikkében megállapított 
célkitűzések teljesítéséhez való 
hozzájárulás érdekében 2010-ben a 
rádióspektrummal foglalkozó 
csúcstalálkozót kell összehívni a 
tagállamok irányításával és az Európai 
Parlament, az Európai Bizottság és az 
összes érdekelt fél részvételével. A 
csúcstalálkozónak különösen a 
következőkhöz kell hozzájárulnia: 
nagyobb következetesség biztosítása az 
európai spektrumpolitikák terén, 
iránymutatás az analógról a digitális 
földfelszíni televíziózásra történő 
átálláshoz a digitális átállást követően 
frekvenciák felszabadítása új elektronikus 
hírközlési szolgáltatások számára.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 18. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 17

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
19c preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(19c) A digitális technológia magasabb 
színvonalú átviteli hatékonysága 
eredményeként az analógról a digitális 
földfelszíni televíziózásra történő átállás 
jelentős mennyiségű spektrumot, az ún. 
„digitális frekvenciatöbbletet” szabadít fel 
az Európai Unióban. A tagállamoknak a 
lehető leggyorsabban fel kell 
szabadítaniuk „digitális 
frekvenciatöbbletüket”, hogy a polgárok 
kihasználhassák az új, innovatív és 
versenyképes szolgáltatások telepítéséből 
származó előnyöket. Ezért a digitális 
frekvenciatöbblet hatékony elosztását és 
újraelosztását gátló minden nemzeti 
szinten fennálló akadályt fel kell 
számolni, és a Közösségen belüli 
következetesebb és integráltabb 
megközelítést kell szorgalmazni a digitális 
frekvenciatöbblet elosztása tekintetében.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 19. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 18

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(22) Ezen irányelv spektrumgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseinek összhangban 
kell állniuk a rádióspektrum-
gazdálkodásért felelős nemzetközi és 
regionális szervezetek, így a Nemzetközi 

(22) Ezen irányelv spektrumgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezéseinek összhangban 
kell állniuk a rádióspektrum-
gazdálkodásért felelős nemzetközi és 
regionális szervezetek, így a Nemzetközi 
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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.

Távközlési Unió (ITU) és a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezletének (CEPT) munkájával, annak 
érdekében, hogy az egész Közösségben, 
valamint a tagállamok és az ITU egyéb 
tagjai között biztosított legyen a 
frekvenciahasználat összehangolása és 
hatékony irányítása.

Or. en

Indokolás
E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 19

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
26 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(26) A technológia- és 
szolgáltatássemleges engedélyezésen –
azaz annak lehetővé tételén, hogy a 
spektrum felhasználói maguk 
választhassák meg az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások számára 
rendelkezésre álló, a nemzeti 
rádiófrekvencia-felosztási táblázatokban 
és a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) 
rádiószabályzatában meghatározott 
frekvenciasávokban alkalmazandó 
legjobb technológiákat és szolgáltatásokat 
(„technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elve”) – keresztül fokozni kell a 
spektrumgazdálkodás és a spektrumhoz 
való hozzáférés rugalmasságát. El kell 
érni, hogy a technológiák és a 
szolgáltatások állami előírására csak 
akkor kerüljön sor, ha közérdekű célokról 
van szó, és rendszeres időközönként felül 
kelljen vizsgálni.

törölve

Or. en
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Indokolás
E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 20

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
28 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(28) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Az említett céloknak 
magukban kell foglalniuk – a közösségi 
joggal összhangban a tagállamok által 
meghatározott – kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság védelmét
vagy más közérdekű célok megvalósítását 
igénylő eseteket kivéve a kivételek nem 
eredményezhetik bizonyos szolgáltatások 
kizárólagos használatát, hanem oly módon 
kell elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.

(28) Kívánatos, hogy a spektrum 
felhasználói – a korábban szerzett jogokkal 
kapcsolatos átmeneti intézkedésekhez 
igazodva – szabadon megválaszthassák 
azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket a 
spektrumban kínálni kívánnak. Lehetővé 
kell tenni, hogy a szolgáltatássemlegesség 
elve alól a szükségesnek ítélt körben és az 
arányosság szem előtt tartásával 
engedélyezhetők legyenek olyan kivételek, 
amelyek egyértelműen meghatározott 
közérdekű célból, így például az 
életbiztonság fenntartásához, a társadalmi, 
a regionális vagy a területi kohézió 
elősegítéshez vagy a spektrum elégtelen 
kihasználásának elkerüléséhez 
szükségesek. Az említett céloknak 
magukban kell foglalniuk – a közösségi 
joggal összhangban a tagállamok által 
meghatározott – kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 
előmozdítását. Az életbiztonság védelmét 
kivéve a kivételek nem eredményezhetik 
bizonyos szolgáltatások kizárólagos 
használatát, hanem oly módon kell 
elsőbbséget biztosítaniuk, hogy 
ugyanabban a sávban – a lehetőségekhez 
mérten – egyidejűleg más szolgáltatások is 
nyújthatók, illetve más technológiák is 
alkalmazhatók legyenek.

Or. en

Indokolás
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E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 21

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
36 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(36) Az elektronikus hírközlő hálózatokon 
keresztül megvalósuló megbízható és 
biztonságos információközlés egyre inkább 
központi kérdés a gazdaság és a társadalom 
egésze számára. A rendszerek 
összetettsége, a műszaki hibák és az emberi 
tévedések, a balesetek és a támadások mind 
következményekkel járhatnak a fizikai 
infrastruktúra azon elemeinek működésére 
és rendelkezésre állására nézve, amelyek 
fontos szolgáltatásokat – beleértve az 
elektronikus kormányzati szolgáltatásokat 
is – tesznek elérhetővé az Európai Unió 
polgárai számára. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ezért gondoskodniuk kell a 
nyilvános hírközlő hálózatok integritásának 
és biztonságának fenntartásáról. Az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökségnek (ENISA) – egyebek mellett 
szakértői tevékenységgel és tanácsadással, 
valamint a bevált gyakorlati megoldások 
cseréjének elősegítésével – hozzá kell 
járulnia az elektronikus hírközlés 
biztonságának fokozásához. Mind az 
ENISA-nak, mind a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak rendelkezniük kell a 
feladataik ellátásához szükséges 
eszközökkel, beleértve a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonsága mértékének 
meghatározásához elegendő mennyiségű 
információhoz, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások működésére nézve jelentős 
hatással járó, múltbéli, valós biztonsági 
eseményekkel kapcsolatos, átfogó és 
megbízható adatokhoz való hozzájutásra 
vonatkozó jogosultságot is. Minthogy a 
megfelelő mértékű biztonság biztosítása 

(36) Az elektronikus hírközlő hálózatokon 
keresztül megvalósuló megbízható és 
biztonságos információközlés egyre inkább 
központi kérdés a gazdaság és a társadalom 
egésze számára. A rendszerek 
összetettsége, a műszaki hibák és az emberi 
tévedések, a balesetek és a támadások mind 
következményekkel járhatnak a fizikai 
infrastruktúra azon elemeinek működésére 
és rendelkezésre állására nézve, amelyek 
fontos szolgáltatásokat – beleértve az 
elektronikus kormányzati szolgáltatásokat 
is – tesznek elérhetővé az Európai Unió 
polgárai számára. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ezért gondoskodniuk kell a 
nyilvános hírközlő hálózatok integritásának 
és biztonságának fenntartásáról. Az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági
Ügynökségnek (ENISA) – egyebek mellett 
szakértői tevékenységgel és tanácsadással, 
valamint a bevált gyakorlati megoldások 
cseréjének elősegítésével – hozzá kell 
járulnia az elektronikus hírközlés 
biztonságának fokozásához. Mind az 
ENISA-nak, mind a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak rendelkezniük kell a 
feladataik ellátásához szükséges 
eszközökkel, beleértve a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonsága mértékének 
meghatározásához elegendő mennyiségű 
információhoz, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások működésére nézve jelentős 
hatással járó, múltbéli, valós biztonsági 
eseményekkel kapcsolatos, átfogó és 
megbízható adatokhoz való hozzájutásra 
vonatkozó jogosultságot is. Minthogy a 
megfelelő mértékű biztonság biztosítása 
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nem egyszeri feladat, hanem folyamatos 
megvalósítást, ellenőrzést és korszerűsítést 
igényel, az elektronikus hírközlő
hálózatokat üzemeltető és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat a meghatározott 
kockázatnak megfelelően – figyelembe 
véve az ezen intézkedések területén elért 
legújabb eredményeket – intézkedések 
megtételére kell kötelezni az integritás és a 
biztonság fenntartása érdekében.

nem egyszeri feladat, hanem folyamatos 
megvalósítást, ellenőrzést és korszerűsítést 
igényel, az elektronikus hírközlő 
hálózatokat üzemeltető és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat a meghatározott 
kockázatnak megfelelően – figyelembe 
véve az ezen intézkedések területén elért 
legújabb eredményeket – intézkedések 
megtételére kell kötelezni az integritás és a 
biztonság fenntartása érdekében. A 
tagállamoknak az egyedi intézkedések 
elfogadása előtt elegendő időt kell 
biztosítaniuk a nyilvános konzultációra, 
hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások megfelelő műszaki és 
szervezeti intézkedéseket hozhassanak a 
hálózataikat és szolgáltatásaikat érintő 
kockázatok megfelelő kezelése, illetve 
hálózataik integritásának biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont) a 13a. cikk (2) bekezdése módosításának a megfelelő 
preambulumbekezdéshez való áthelyezése révén.

Módosítás 22

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
43 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(43) Párhuzamosan ösztönözni kell mind a
hatékony befektetéseket, mind a versenyt, 
a gazdasági növekedés, az innováció és a 
fogyasztói választás lehetőségének 
növelése érdekében.

(43) Párhuzamosan ösztönözni kell mind a 
befektetéseket, mind a versenyt, a 
gazdasági növekedés, az innováció és a 
fogyasztói választás lehetőségének 
növelése érdekében.

Or. en
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Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 23

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
45 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(45) Előfordulhat, hogy a piacra újonnan 
belépő vállalkozások számára 
gazdaságilag nem megvalósítható az, hogy 
ésszerű határidőn belül részben vagy 
egészben duplikálják a hagyományos 
szereplők helyi hozzáférési hálózatát. 
Ezzel összefüggésben, a helyi hurok vagy 
alhurok átengedésének kötelezővé tétele a 
jelentős piaci erővel rendelkező 
üzemeltetők számára megkönnyítheti az új 
szereplők piacra való belépését, és 
fokozhatja a versenyt a széles sávú 
hozzáférés kiskereskedelmi piacain. 
Abban az esetben, ha a helyi hurok vagy 
alhurok átengedése műszakilag vagy 
gazdaságilag nem megvalósítható, a 
megfelelő kötelezettségek vonatkozhatnak 
az azonos funkciókat kínáló nem fizikai 
vagy virtuális hálózati hozzáférés 
biztosítására.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 24

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
46 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(46) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt.
Kivételes esetekben, ha a 
megkülönböztetésmentesség több érintett 
piacon folytatólagosan nem valósult meg 
ténylegesen, illetőleg ha a korábban 
megfelelőnek ítélt egy vagy több 
korrekciós intézkedés igénybevételét 
követően ésszerű időn belül egyáltalán 
nincs vagy csekély a kilátás az 
infrastruktúra-szintű versenyre, indokolt 
lehet korrekciós intézkedésként 
funkcionális szétválasztást alkalmazni. 
Különösen fontos azonban biztosítani, 
hogy az intézkedés ne vegye el az érintett 
vállalkozás kedvét a hálózati 
beruházásoktól, és ne járjon hátrányos 
következményekkel a fogyasztók jólétével 
kapcsolatban. Az intézkedés alkalmazása 
– a keretirányelv 16. cikkében előírt 
piacelemzési eljárásnak megfelelően –
szükségessé teszi a hozzáférési hálózathoz 
kapcsolódó különböző érintett piacok 
összehangolt elemzését. A piacelemzés és 
a funkcionális szétválasztás 
részletszabályainak megállapítása során a 

(46) A funkcionális szétválasztásnak, 
amely a vertikálisan integrált gazdasági 
szereplőket működési szempontból önálló 
vállalkozások létesítésére kötelezi, az a 
célja, hogy az értéklánc következő szintjén 
lévő piacon működő szolgáltatók, így a 
vertikálisan integrált gazdasági szereplő 
saját szervezeti egységei is, teljes 
mértékben egyenértékű hozzáférési 
termékekhez jussanak. A funkcionális 
szétválasztás, azáltal, hogy kevésbé 
ösztönöz a megkülönböztetésmentesség 
mellőzésére, és segíti a 
megkülönböztetésmentességet 
megkövetelő kötelezettségek betartásának 
ellenőrzését és kikényszerítését, számos 
érintett piacon javíthatja a versenyt. A 
belső piaci verseny torzulásainak 
megelőzése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a funkcionális 
szétválasztásra vonatkozó javaslatokat a 
Bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.
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nemzeti szabályozó hatóságoknak –
figyelemmel a hálózat kiépítettségének 
mértékére és a technológiai fejlettség 
fokára, amely befolyásolhatja a vezetékes 
és a vezeték nélküli szolgáltatások 
helyettesíthetőségét – különös figyelmet 
kell fordítaniuk arra, hogy mely termékek 
mely önálló vállalkozás kezelésébe 
kerülnek. A belső piaci verseny 
torzulásainak megelőzése érdekében 
indokolt úgy rendelkezni, hogy a 
funkcionális szétválasztásra vonatkozó 
javaslatokat a Bizottságnak előzetesen jóvá 
kell hagynia.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 31. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 25

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
50a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(50a) A Bizottság javaslatot nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
Közösség elektronikus hírközlési 
politikájának végrehajtásához szükséges 
azon harmonizációs intézkedések 
elfogadása tekintetében, amelyek 
meghaladják a műszaki végrehajtási 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 34. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 26

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
57 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(57) Kívánatos, hogy az engedélyben 
megszabható feltételek tartalmazzanak a 
fogyatékkal élő felhasználók javát szolgáló 
különös hozzáférési feltételeket, továbbá
tartalmazzák azt az igényt, hogy a 
hatóságok jelentős katasztrófák előtt, 
közben és után tájékoztathassák a 
nagyközönséget. Figyelemmel továbbá a 
műszaki innováció fontosságára, lehetővé 
kell tenni, hogy a tagállamok – szigorúan 
olyan egyedi korlátozásokkal és 
feltételekkel, amelyeket e jogok kísérleti 
jellege indokol – kísérleti célra is 
kiadhassanak spektrumhasználati 
engedélyeket.

(57) Kívánatos, hogy az engedélyben 
megszabható feltételek tartalmazzanak a 
fogyatékkal élő felhasználók javát szolgáló 
különös hozzáférési feltételeket, továbbá
eleget tegyenek annak az igénynek, hogy a 
hatóságok és a segélyszolgálatok jelentős 
katasztrófák előtt, közben és után
tájékoztatni tudják egymást és a 
nagyközönséget. Figyelemmel továbbá a 
műszaki innováció fontosságára, lehetővé 
kell tenni, hogy a tagállamok – szigorúan 
olyan egyedi korlátozásokkal és 
feltételekkel, amelyeket e jogok kísérleti 
jellege indokol – kísérleti célra is 
kiadhassanak spektrumhasználati 
engedélyeket.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 38. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 27

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
60 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(60) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy ajánlásokat és/vagy
végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a 
keretirányelv 7. cikke szerinti 
bejelentésekkel; a spektrummal és a 
számozással, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; az érintett 
termék- és szolgáltatáspiacok 

(60) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy végrehajtási 
intézkedéseket fogadjon el a spektrummal 
és a számozással, valamint a hálózatok és a 
szolgáltatások biztonságával kapcsolatos 
kérdések harmonizálásával; az érintett 
termék- és szolgáltatáspiacok 
azonosításával; a tagországok közötti 
piacok meghatározásával; a 



PE420.223v01-00 26/101 PR\770260HU.doc

HU

azonosításával; a tagországok közötti 
piacok meghatározásával; a 
szabványalkalmazással, valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot fel kell
hatalmazni továbbá arra, hogy 
végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a 
hozzáférési irányelv I. és II. mellékletének 
a piaci fejleményekhez és a technológiai 
változásokhoz való hozzáigazításával 
összefüggésben. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak és az 
említett irányelvek többek között új, nem 
alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésével azok nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

szabványalkalmazással, valamint a 
keretszabályozás rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásával 
összefüggésben. A Bizottságot
végrehajtási intézkedések elfogadására 
feljogosító hatáskörrel kell felruházni
továbbá a hozzáférési irányelv I. és II. 
mellékletének a piaci fejleményekhez és a 
technológiai változásokhoz való 
hozzáigazításával összefüggésben. Mivel 
ezek az intézkedések általános hatályúak és 
az említett irányelvek többek között új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésével azok nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 39. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 28

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2002/21/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés 

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Ez az irányelv létrehozza az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az 
elektronikus hírközlő hálózatokra, a 
kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 

(1) Ez az irányelv létrehozza az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, az 
elektronikus hírközlő hálózatokra, a 
kapcsolódó eszközökre és a kapcsolódó 
szolgáltatásokra, valamint a 
végberendezések egyes, a fogyatékkal élő 
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szabályozó hatóságok feladatait, és 
eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak 
a Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazására. A keretszabályozás a 
fogyatékkal élők hozzáférését 
megkönnyítő végberendezések bizonyos 
vetületeire vonatkozó rendelkezéseket is 
tartalmaz.

felhasználók hozzáférését könnyítő 
szempontjaira vonatkozó szabályozás 
harmonizált keretét. Megállapítja a nemzeti 
szabályozó hatóságok feladatait, és 
eljárásokat alakít ki a keretszabályozásnak 
a Közösség egészében történő harmonizált 
alkalmazására.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 29

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
1 cikk – e pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

e) „kapcsolódó létesítmények”: azok az 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó fizikai infrastruktúrák és egyéb 
létesítmények vagy elemek, amelyek 
lehetővé teszik és/vagy támogatják az adott 
hálózat és/vagy szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
idetartoznak többek között az épületek 
vagy az épületek bejáratai, az antennák, a 
tornyok és egyéb támasztószerkezetek, az 
alépítmények, a kábelcsatornák, a 
tartóoszlopok, az ellenőrzőaknák és a 
szekrények;

e) „kapcsolódó létesítmények”: azok az 
elektronikus hírközlő hálózathoz, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
kapcsolódó fizikai infrastruktúrák és egyéb 
létesítmények vagy elemek, amelyek 
lehetővé teszik és/vagy támogatják az adott 
hálózat és/vagy szolgáltatás útján történő 
szolgáltatásnyújtást, vagy erre alkalmasak; 
idetartoznak többek között az épületek 
vagy az épületek bejáratai, az épületek 
kábelezése, az antennák, a tornyok és 
egyéb támasztószerkezetek, az 
alépítmények, a kábelcsatornák, a 
tartóoszlopok, az ellenőrzőaknák és a 
szekrények;

Or. en
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Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott 
álláspontot (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 30

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – a pont
2002/21/EK irányelv 
3 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok pártatlanul, 
átlátható módon és kellő időben intézkedve 
gyakorolják hatáskörüket. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok megfelelő anyagi és 
humán erőforrásokkal rendelkezzenek a 
rájuk bízott feladatok ellátásához..

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok függetlenül,
pártatlanul, átlátható módon és kellő 
időben intézkedve gyakorolják 
hatáskörüket. A nemzeti szabályozó 
hatóságok a közösségi jogi aktust 
végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében
rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével 
kapcsolatban más szervtől nem kérnek 
vagy fogadnak el utasításokat. A nemzeti 
szabályozó hatóságok határozatainak 
felfüggesztésére vagy megváltoztatására 
kizárólag a 4. cikk szerint létrehozott 
fellebbviteli szervek, illetve a nemzeti 
bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 43. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 31

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
2002/21/EK irányelv 
3 cikk – 3a bekezdés – 1 albekezdés
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3a) A (4) és az (5) bekezdésben foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül az előzetes 
piacszabályozásért vagy a vállalatok 
közötti viták rendezéséért az ezen irányelv 
20. és 21. cikkével összhangban felelős 
nemzeti szabályozó hatóságok a közösségi 
jogi aktust végrehajtó nemzeti jogszabály 
értelmében rájuk ruházott feladatok 
teljesítésével kapcsolatban függetlenül 
járnak el, és más szervtől nem kérhetnek 
vagy fogadhatnak el utasításokat. A 
nemzeti szabályozó hatóságok azonban a 
nemzeti alkotmányos jogszabályokkal 
összhangban felügyeletnek vethetők alá. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
határozatainak felfüggesztésére vagy 
felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint 
létrehozott jogorvoslati szervek 
rendelkeznek hatáskörrel. A tagállamok 
biztosítják, hogy az első albekezdésben 
említett nemzeti szabályozó hatóság 
vezetője vagy adott esetben a hatóságon 
belül ilyen funkciót betöltő testület tagjai, 
illetve azok helyettesei kizárólag akkor
legyenek elbocsáthatók, ha már nem
felelnek meg a feladataik teljesítéséhez 
szükséges, a nemzeti jogban előzetesen 
megállapított feltételeknek. A nemzeti 
szabályozó hatóság érintett vezetőjének
vagy adott esetben a hatóságon belül ilyen 
funkciót betöltő testület tagjainak
elbocsátásáról szóló határozatot az 
elbocsátás időpontjában nyilvánosságra
kell hozni. A nemzeti szabályozó hatóság 
elbocsátott vezetőjének indokolást is kell 
kapnia, és joga van annak nyilvánosságra 
hozatalát kérni – amennyiben erre 
egyébként nem kerülne sor –, amely 
esetben a nyilvánosságra hozatalt 
biztosítani kell.

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a
nemzeti szabályozó hatóság vezetője, 
illetve annak helyettese kizárólag akkor
legyen elbocsátható, ha már nem felel meg 
a feladata teljesítéséhez szükséges, a 
nemzeti jogban előzetesen megállapított 
feltételeknek, vagy ha súlyos 
kötelességszegést követett el. A nemzeti 
szabályozó hatóság vezetőjének 
elbocsátásáról szóló határozatnak 
indokolást is tartalmaznia kell, és a
határozatot az elbocsátás időpontjában 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en
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Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 32

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont – b pont
2002/21/EK irányelv 
3 cikk – 3a bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az első 
albekezdésben említett nemzeti szabályozó 
hatóságok elkülönített éves költségvetéssel
rendelkezzenek. A költségvetést
nyilvánosságra kell hozni.

A tagállamok biztosítják, hogy az első 
albekezdésben említett nemzeti szabályozó 
hatóságok rendelkezzenek a megfelelő 
pénzügyi és humán erőforrásokkal a 
rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez, és 
lehetővé váljon számukra a BERT-ben 
való aktív közreműködés és az ahhoz való 
hozzájárulás. A nemzeti szabályozó 
hatóságok önálló éves költségvetéssel 
rendelkeznek, és azokat nyilvánosságra 
kell hozni.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 33

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – a pont
2002/21/EK irányelv 
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy nemzeti szinten létezzenek olyan 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy nemzeti szinten létezzenek olyan
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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.

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 
fellebbviteli szervnél fellebbezhet. E 
szervnek, amely bíróság is lehet, 
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 fellebbviteli szerv 
előtti eljárás ne legyen szükségtelenül 
hosszadalmas.

Or. en

Indokolás

E módosítás (ld. az első olvasatbeli 46. és 47. módosítást) célja a Tanács és a Parlament 
javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 34

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – a pont
2002/21/EK irányelv 
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A jogorvoslat elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ideiglenes 
intézkedéseket hoznak.

A fellebbezés elbírálásáig a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata hatályban 
marad, kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ideiglenes 
intézkedéseket hoznak. A közösségi joggal 
összhangban álló nemzeti 
jogszabályokban meghatározott –
ideiglenes intézkedések akkor hozhatók, 
ha a határozat hatályának 
felfüggesztésére az intézkedést kérő félnek 
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okozott súlyos, helyrehozhatatlan kár 
megelőzése és az érdekek kiegyenlítése 
érdekében van sürgősen szükség.

Or. en

Indokolás

E módosítás (ld. az első olvasatbeli 46. és 47. módosítást) célja a Tanács és a Parlament 
javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 35

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – aa pont (új)
2002/21/EK irányelv 
4 cikk – 2a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

aa) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A fellebbviteli szervek jogosultak 
kikérni a BERT véleményét, mielőtt 
határozatot hoznak egy fellebbviteli 
eljárás során.”

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 48. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 36

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont – b pont
2002/21/EK irányelv 
4 cikk – 3 bekezdés
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A tagállamok adatokat gyűjtenek a
jogorvoslati kérelmek számáról, a
jogorvoslati eljárás időtartamáról, valamint 
a meghozott, ideiglenes intézkedéseket 
elrendelő határozatok számáról. A
tagállamok a Bizottság és a GERT 
indokolt kérésére azok rendelkezésére 
bocsátják az említett információkat.

(3) A tagállamok adatokat gyűjtenek a
fellebbezések tárgyáról, a fellebbezési
kérelmek számáról, a fellebbezési eljárás 
időtartamáról, az (1) bekezdésnek 
megfelelően meghozott, ideiglenes 
intézkedéseket elrendelő határozatok 
számáról, valamint e határozatok 
indokolásáról. A tagállamok évente a 
Bizottság és BERT rendelkezésére 
bocsátják az említett információkat.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 37

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2002/21/EK irányelv 
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – rendelkezésre bocsássanak, 
amelyre a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak szükségük van ahhoz, hogy 
biztosítsák az ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek, illetve az 
ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. E 
vállalkozásokat fel lehet kérni 
adatszolgáltatásra ezenkívül különösen a 
jövőbeli hálózat- és 
szolgáltatásfejlesztésekre vonatkozóan, 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – rendelkezésre bocsássanak, 
amelyre a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak szükségük van ahhoz, hogy 
biztosítsák az ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek, illetve az 
ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének kiterjed arra, hogy e 
vállalkozásokat adatszolgáltatásra kérjék
fel különösen a jövőbeli hálózat- és 
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amelyek hatással lehetnek a 
versenytársaknak nyújtott 
nagykereskedelmi szolgáltatásokra. A 
nagykereskedelmi piacokon jelentős piaci 
erővel rendelkező vállalkozásokat is fel 
lehet kérni számviteli adatok 
szolgáltatására az említett 
nagykereskedelmi piacokhoz kapcsolódó 
kiskereskedelmi piacokra vonatkozóan.

szolgáltatásfejlesztésekre vonatkozóan, 
amelyek hatással lehetnek a 
versenytársaknak nyújtott 
nagykereskedelmi szolgáltatásokra. A 
nagykereskedelmi piacokon jelentős piaci 
erővel rendelkező vállalkozásokat is fel 
lehet kérni számviteli adatok 
szolgáltatására az említett 
nagykereskedelmi piacokhoz kapcsolódó 
kiskereskedelmi piacokra vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 38

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv 
7 cikk – 2–5 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
azáltal, hogy mind egymással, mind
Bizottsággal és a GERT-tel átlátható 
együttműködést folytatnak annak 
érdekében, hogy ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek következetes 
alkalmazása minden tagállamban 
biztosított legyen, hozzájárulnak a belső 
piac fejlődéséhez. E célból különösen 
együttműködnek a Bizottsággal és a
GERT-tel a piacon felmerülő különböző 
típusú helyzetek kezelésére legalkalmasabb 
eszközök és korrekciós intézkedések 
típusának meghatározásában.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok,
azáltal, hogy a Bizottsággal és a BERT-tel
átlátható együttműködést folytatnak annak 
érdekében, hogy ezen irányelv és a különös 
irányelvek rendelkezéseinek következetes 
alkalmazása minden tagállamban 
biztosított legyen, hozzájárulnak a belső 
piac fejlődéséhez. E célból különösen 
együttműködnek a Bizottsággal és a
BERT-tel a piacon felmerülő különböző 
típusú helyzetek kezelésére legalkalmasabb 
eszközök és korrekciós intézkedések 
típusának meghatározásában.

(3) Amennyiben a 7a. cikk szerint 
elfogadott ajánlások vagy iránymutatások 
másként nem rendelkeznek, a 6. cikkben 
előírt konzultációt követően, amennyiben 

(3) Amennyiben a 7a. cikk szerint 
elfogadott ajánlások vagy iránymutatások 
másként nem rendelkeznek, a 6. cikkben 
előírt konzultációt követően, amennyiben 
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valamely nemzeti szabályozó hatóság 
olyan intézkedést kíván tenni, amely:

valamely nemzeti szabályozó hatóság 
olyan intézkedést kíván tenni, amely:

a) ezen irányelv 15. vagy 16. cikkének, 
vagy a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 5. vagy 8. cikkének hatálya alá 
tartozik, és

a) ezen irányelv 15. vagy 16. cikkének, 
vagy a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 5. vagy 8. cikkének hatálya alá 
tartozik, és

b) befolyásolná a tagállamok közötti 
kereskedelmet,

b) befolyásolná a tagállamok közötti 
kereskedelmet,

a hatóság az 5. cikk (3) bekezdésével 
összhangban az intézkedéstervezetet az azt 
megalapozó indokolással együtt a 
Bizottság, a GERT és a többi tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságai 
rendelkezésére bocsátja, és tájékoztatja a 
Bizottságot, a GERT-et és a többi nemzeti 
szabályozó hatóságot. A nemzeti 
szabályozó hatóságok, a GERT és a 
Bizottság csak egy hónapon belül küldhet 
észrevételeket az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságnak. Az egyhónapos 
időtartam nem hosszabbítható meg.

a hatóság az 5. cikk (3) bekezdésével 
összhangban az intézkedéstervezetet az azt 
megalapozó indokolással egy időben a 
Bizottság, a BERT és a többi tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságai 
rendelkezésére bocsátja, és tájékoztatja a 
Bizottságot, a BERT-et és a többi nemzeti 
szabályozó hatóságot. A nemzeti 
szabályozó hatóságok, a BERT és a 
Bizottság az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságnak csak egy hónapon belül 
küldhetnek észrevételeket. Az egyhónapos 
időtartam nem hosszabbítható meg.

(4) Ha a (3) bekezdés alapján tervezett 
intézkedés célja:

(4) Ha a (3) bekezdés alapján tervezett 
intézkedés célja:

a) olyan érintett piac meghatározása, amely 
különbözik a 15. cikk (1) bekezdése 
szerinti ajánlásban meghatározott 
piacoktól; vagy

a) olyan érintett piac meghatározása, amely 
különbözik a 15. cikk (1) bekezdése 
szerinti ajánlásban meghatározott 
piacoktól; vagy

b) annak eldöntése, hogy valamely 
vállalkozás – a 16. cikk (3), (4) vagy (5) 
bekezdésének megfelelően – önállóan vagy 
másokkal közösen jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősül-e; vagy

b) annak eldöntése, hogy valamely 
vállalkozás – a 16. cikk (3), (4) vagy (5) 
bekezdésének megfelelően – önállóan vagy 
másokkal közösen jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősül-e,

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, 
és az intézkedés befolyásolná a tagállamok 
közötti kereskedelmet, továbbá a Bizottság 
a nemzeti szabályozó hatóságnak jelezte, 
hogy megítélése szerint az 

és az intézkedés befolyásolná a tagállamok 
közötti kereskedelmet, továbbá a Bizottság 
a nemzeti szabályozó hatóságnak jelezte, 
hogy megítélése szerint az 
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intézkedéstervezet akadályozná az 
egységes piacot, vagy komoly kétségei 
vannak azzal kapcsolatban, hogy az 
intézkedéstervezet összeegyezethető-e a 
közösségi joggal és különösen a 8. cikkben 
előírt célokkal, az intézkedéstervezet 
további két hónapig nem fogadható el. Ez 
az időtartam nem hosszabbítható meg. A 
Bizottság értesíti a többi nemzeti 
szabályozó hatóságot az ilyen esetben 
meglévő fenntartásáról.

intézkedéstervezet akadályozná az 
egységes piacot, vagy komoly kétségei 
vannak azzal kapcsolatban, hogy az 
intézkedéstervezet összeegyezethető-e a 
közösségi joggal és különösen a 8. cikkben 
előírt célokkal, az intézkedéstervezet 
további két hónapig nem fogadható el. Ez 
az időtartam nem hosszabbítható meg.

(5) A (4) bekezdésben előírt kéthónapos
időszakon belül a Bizottságnak lehetősége 
nyílik arra, hogy

(5) A (4) bekezdésben előírt két hónapos
időszakon belül a Bizottság határozatban 
kötelezheti az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására. A Bizottság a határozat 
kiadása előtt a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe veszi a BERT által 
az [Európai Távközlési Szabályozók 
Testülete (BERT) létrehozásáról szóló],
…-i …/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 5. cikkével összhangban 
benyújtott véleményt. A határozathoz – az 
intézkedéstervezet módosítására 
vonatkozó konkrét javaslatokkal együtt –
csatolni kell annak részletes és tárgyilagos 
elemzését, hogy a Bizottság miért véli úgy, 
hogy a tervezett intézkedés nem fogadható 
el.

a) a (4) bekezdés a) és b) pontjában 
említett intézkedéstervezet 
vonatkozásában határozatot hozzon, 
amely kötelezi az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságot az intézkedéstervezet 
visszavonására, és/vagy
b) véleményt adjon ki a (4) bekezdés c) 
pontjában említett intézkedéstervezet 
vonatkozásában, vagy
c) a (4) bekezdésben említett 
intézkedéstervezet tekintetében 
fenntartásai visszavonására vonatkozó 
határozatot hozzon
A Bizottság az a)-c) pont szerinti 
határozat vagy a vélemény meghozatala 
előtt a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a GERT véleményét. Az 
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a) és b) pont szerinti határozatokhoz vagy 
véleményekhez– az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal együtt – csatolni kell annak 
részletes és tárgyilagos elemzését, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy a tervezett 
intézkedés nem fogadható el.

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 52. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 39

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv 
7 cikk – 7–8 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(7) Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a többi nemzeti szabályozó hatóság, a
GERT és a Bizottság észrevételeit, és – a
(4) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá 
tartozó eseteket kivéve – jogosult elfogadni 
az ennek eredményeként előálló 
intézkedéstervezetet; amennyiben 
elfogadja, erről tájékoztatja a Bizottságot.

(7) Az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
veszi a többi nemzeti szabályozó hatóság, a
BERT és a Bizottság észrevételeit, és – a
(4) bekezdés hatálya alá tartozó eseteket 
kivéve – jogosult elfogadni az ennek 
eredményeként előálló 
intézkedéstervezetet; amennyiben 
elfogadja, erről tájékoztatja a Bizottságot.
Feladataikat az ezen irányelv vagy az 
egyedi irányelvek alapján ellátó más 
nemzeti szervek szintén a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszik a 
Bizottság észrevételeit.

Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság úgy határoz, hogy az (5) bekezdés 
b) pontjával összhangban kiadott 
vélemény alapján módosítja az
intézkedéstervezetet, a Bizottság 
véleményének meghozatalától számított 
hat hónapon belül a 6. cikkben előírt 
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eljárásokkal összhangban nyilvános 
konzultációt tart, és megküldi a 
Bizottságnak a módosított intézkedést.
Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság úgy határoz, hogy nem módosítja 
az intézkedéstervezetet az (5) bekezdés b) 
pontjával összhangban kiadott vélemény 
alapján, közzé kell tennie a határozata 
indokolását is, és azt a Bizottság 
véleményének meghozatalától számított 
hat hónapon belül meg kell küldenie a 
Bizottságnak.
(8) A nemzeti szabályozó hatóság a 7. cikk 
(3) bekezdésének a) és b) pontja alá 
tartozó valamennyi végleges intézkedésről 
tájékoztatja a Bizottságot és a GERT-et.

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 52. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 40

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 6a pont (új)
2002/21/EK irányelv 
-7a cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

6a) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„-7a. cikk
A jogorvoslat következetes alkalmazására 

vonatkozó eljárás
(1) Amennyiben a 7. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott tervezett 
intézkedés célja az üzemeltetőre vonatkozó 
kötelezettséget előírni, módosítani vagy 
visszavonni a 2002/19/EK irányelv 
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(hozzáférési irányelv) 5. és 9–13a. 
cikkeivel összefüggésben álló 16. cikkének 
és a 2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikkének 
alkalmazásával kapcsolatban, a Bizottság 
számára a 7. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott egy hónap áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság és a BERT 
felé jelezze, hogy megítélése szerint az 
intézkedéstervezet milyen okból kifolyólag 
akadályozza 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 három 
hónapig nem fogadják el.
Értesítés hiányában az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet a Bizottság, a BERT 
vagy más nemzeti szabályozó hatóság 
észrevételeinek lehető legnagyobb 
mértékű figyelembe vétele mellett.
(2) Az (1) bekezdésben említett három 
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.
(3) Az (1) bekezdésben említett három 
hónapos időszak kezdetét követő egy 
hónapon belül a BERT tagjainak 
többsége támogatásával eljárva, 
indokolással alátámasztott véleményt tesz 
közzé, amely megerősíti az 
intézkedéstervezet megfelelőségét és 
hatékonyságát, vagy jelzi, hogy az 
intézkedéstervezetben foglaltak akadályt 
teremtenek az egységes piac számára vagy 
összeegyeztethetetlenek a közösségi 
joggal, különösen pedig a 8. cikkben 
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említett célkitűzésekkel, továbbá jelzi hogy 
véleménye szerint az intézkedéstervezetet 
módosítani kell vagy vissza kell vonni és –
adott esetben – e célból konkrét 
javaslatokat tesz. E véleményt indokolják 
és nyilvánosságra hozzák.
(4) Amennyiben a BERT a véleményében 
jelzi, hogy az intézkedéstervezetet 
módosítani kell vagy vissza kell vonni, a 
Bizottság, a BERT véleményének lehető 
legnagyobb mértékű figyelembevétele 
mellett az (1) bekezdésben említett három 
hónapos időszak vége előtt határozhat 
arról, hogy az illetékes nemzeti szabályozó 
hatóságot az intézkedéstervezet 
módosítására vagy visszavonására 
kötelezi, és ezt indokolja, valamint e célból 
konkrét javaslatokat tesz.
(5) Minden egyéb esetben a Bizottság, a 
BERT véleményének maradéktalan 
figyelembevétele mellett és a 22. cikk (2a) 
bekezdésében említett eljárással 
(szabályozási bizottsági eljárás) 
összhangban határozattervezetet nyújthat 
be, amelyben az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóságot az intézkedéstervezet 
módosítására vagy visszavonására 
kötelezi, és e célból konkrét javaslatokat 
tesz.
(6) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdésben említett három hónapos 
időszak vége előtt nem hoz határozatot a 
(4) bekezdéssel összhangban, vagy nem 
nyújt be határozattervezetet az (5) 
bekezdéssel összhangban, az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóság, a Bizottság és 
a BERT észrevételeinek maradéktalan 
figyelembe vétele mellett elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet. A nemzeti szabályozó 
hatóság nyilvánosságra hozza, milyen 
módon vette figyelembe ezen 
észrevételeket.
(7) A Bizottság által a (4) vagy (5) 
bekezdéssel összhangban elfogadott, az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságot az 
intézkedéstervezet módosítására vagy 
visszavonására kötelező határozat 
elfogadásától számított hat hónapon belül 
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az illetékes nemzeti szabályozó hatóság 
ezzel a határozattal összhangban 
módosítja vagy visszavonja az 
intézkedéstervezetet. Ha az 
intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti 
szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt 
konzultációs és átláthatósági eljárásokkal 
összhangban nyilvános konzultációt tart, 
és a 7. cikkel összhangban értesíti a 
Bizottságot a módosított 
intézkedéstervezetről.
(8) A nemzeti szabályozó hatóság az 
intézkedéstervezetet az eljárás bármely 
szakaszában visszavonhatja.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont) azáltal, hogy lehetővé teszi a tagállamok általi megfelelő 
felügyeletet (szabályozási bizottsági eljárás) a jogorvoslatokról szóló határozat tekintetében, 
amennyiben a BERT és a Bizottság nem ért egyet. Kiterjeszti továbbá a tagállami felügyeletet 
a jelenleg csupán a COCOM általi tanácsadó bizottsági eljárás alá tartozó, funkcionális 
szétválasztás iránti kötelezettségre.

Módosítás 41

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont 
2002/21/EK irányelv
7a cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseket a 22. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62.
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cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 42

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – a pont 
2002/21/EK irányelv 
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja 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 hatékony 
verseny biztosítását célzó szabályozási 
feladatok ellátása során – a nemzeti 
szabályozó hatóságok is így járjanak 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

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 56. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 43

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – ba pont (új)
2002/21/EK irányelv 
8 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ba) a (2) bekezdés b) pontja helyébe a 
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következő szöveg lép:
„b) biztosítják, hogy az elektronikus 
hírközlési ágazatban, különösen pedig a 
tartalomszolgáltatás és a tartalomhoz való 
hozzáférés, valamint a szolgáltatásoknak 
valamennyi hálózaton keresztül való 
hozzáférése vonatkozásában ne legyen 
versenytorzulás vagy versenykorlátozás;”

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 58. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 44

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – e pont
2002/21/EK irányelv 
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

d) együttműködnek egymással, a 
Bizottsággal és a GERT-tel a következetes 
szabályozási gyakorlat kialakulásának 
biztosítása, valamint az ezen irányelv és a 
különös irányelvek következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

d) együttműködnek a Bizottsággal és a 
BERT-tel a következetes szabályozási 
gyakorlat kialakulásának biztosítása, 
valamint az ezen irányelv és a különös 
irányelvek következetes alkalmazásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 45

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – fa pont (új)
2002/21/EK irányelv 
8 cikk – 4 bekezdés – fa pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

fa) A (4) bekezdés a következő fa) ponttal 
egészül ki:
„fa) alkalmazzák azt az elvet, hogy a 
végfelhasználók számára lehetővé kell 
tenni, hogy bármilyen jogszerű 
tartalomhoz hozzáférjenek és azt 
egymásnak átadják, valamint hogy 
bármely, általuk választott jogszerű 
alkalmazást és/vagy szolgáltatást 
használjanak;”

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 61. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 46

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – fb pont (új)
2002/21/EK irányelv 
8 cikk – 4 bekezdés – fb pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

fb) A (4) bekezdés a következő fb) ponttal 
egészül ki:
„fb) alkalmazzák azt az elvet, amely 
szerint – különösen az Európai Unió 
alapjogi chartájának szólásszabadságról 
és a tájékoztatás szabadságáról szóló 11. 
cikkével összhangban – semmilyen, a 
végfelhasználók jogaira és szabadságaira 
vonatkozó korlátozás nem érvényesíthető 
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az igazságügyi hatóság előzetes 
határozata nélkül, kivéve a közbiztonság 
fenyegetettsége esetén, amely esetben a 
határozat utólag is meghozható.”

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 138. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 47

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv 
8 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

a) a szabályozás kiszámíthatóságának 
elősegítése;

a) a szabályozás előreláthatóságának 
elősegítése a következetes szabályozási 
megközelítés egymást követő 
felülvizsgálati időszakokon átívelő 
alkalmazásának biztosításával;

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 62. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 48

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv 
8 cikk – 5 bekezdés – c pont 

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) a fogyasztók érdekében a verseny A módosítás a magyar nyelvű változatot 
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megőrzése, valamint ahol lehet, az 
infrastruktúraalapú verseny előmozdítása;

nem érinti.

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 62. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 49

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – g pont
2002/21/EK irányelv 
8 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

d) a hatékony befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, ideértve a beruházási 
kockázatok figyelembevételét is; 

d) a piacorientált befektetések és újítások 
előmozdítása az új és megújított 
infrastruktúrákban, például a befektetések 
megosztásának előmozdítása és a 
befektető, valamint az új eszközökhöz 
hozzáférő vállalkozások közötti megfelelő 
kockázatmegosztás biztosítása révén;

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 62. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 50

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 8a pont (új)
2002/21/EK irányelv 
-8a. cikk
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

8a) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„-8a. cikk
A rádióspektrum-politikával foglalkozó 

bizottság
(1) A 8a. cikk (1), (3) és (5) bekezdésében 
meghatározott célkitűzések teljesítéséhez 
való hozzájárulás érdekében ezennel 
megalakul a rádióspektrum-politikával 
foglalkozó bizottság („RSPC”).
Az RSPC tanácsot nyújt az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
számára a rádióspektrum-politikával 
kapcsolatos kérdésekben.
Az RSPC az összes tagállam 
rádióspektrum-politikájáért felelős 
illetékes nemzeti hatóságának magas 
szintű képviselőiből áll. Minden tagállam 
egy szavazattal rendelkezik, míg a 
Bizottság nem szavaz.
(2) Az RSPC az Európai Parlament, a 
Tanács vagy a Bizottság kérésére vagy 
saját kezdeményezésére abszolút 
többséggel véleményeket fogad el.
(3) Az RSPC éves tevékenységi jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.”

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
(T6/0449/2008) elfogadott, a 8a. cikket tartalmazó 63/rev. módosítást (62. cikk (2) bekezdés 
a) pont).
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Módosítás 51

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv 
8a. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

8a. cikk
A rádióspektrum-politika stratégiai 
tervezése és összehangolása az Európai 
Unióban

8a. cikk
A rádióspektrum-politika stratégiai 
tervezése és összehangolása

(1) A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a 
rádióspektrum európai uniós 
használatának stratégiai tervezése, 
összehangolása és harmonizációja során. E 
célból fontolóra veszik az uniós politikák 
többek között gazdasági, biztonsági, 
egészségügyi, közérdekkel, 
szólásszabadsággal kapcsolatos, kulturális, 
tudományos, szociális és technikai 
szempontjait, valamint a rádióspektrum-
felhasználó közösségek különböző érdekeit 
a rádióspektrum használatának 
optimalizálása és a káros interferencia 
elkerülése végett.

(1) A tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a 
rádióspektrumok Európai Közösségben 
való használatának stratégiai tervezése és 
harmonizációja során. E célból fontolóra 
veszik az uniós politikák többek között 
gazdasági, biztonsági, egészségügyi, 
közérdekkel, szólásszabadsággal 
kapcsolatos, kulturális, tudományos, 
szociális és technikai szempontjait, 
valamint a rádióspektrum-felhasználó 
közösségek különböző érdekeit a 
rádióspektrum használatának 
optimalizálása és a káros interferencia 
elkerülése végett.

(2) A tagállamok előmozdítják a 
rádióspektrum-politikai megközelítések 
összehangolását az Európai Unióban és 
adott esetben előmozdítják a harmonizált 
feltételeket a rádióspektrum rendelkezésre 
állása és hatékony használata tekintetében, 
mely az elektronikus távközlési belső piac 
létrehozásához és működéséhez szükséges.

(2) A tagállamok az egymással és a 
Bizottsággal való együttműködés révén 
előmozdítják a rádióspektrum-politikai 
megközelítések összehangolását az Európai 
Közösségben, és adott esetben 
előmozdítják a harmonizált feltételeket a 
rádióspektrum rendelkezésre állása és 
hatékony használata tekintetében, mely a
belső piac létrehozásához és működéséhez 
szükséges.

(3) A tagállamok előmozdítják az Európai 
Unió érdekeinek a rádióspektrummal 
kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi 
szervezetekben való hatékony 
összehangolását. Ha a hatékony 
összehangolás előmozdításához szükség 
van erre, a Bizottság – a rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport 

(3) Amennyiben a rádióspektrummal 
kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi 
szervezetekben a közösségi érdekek
hatékony összehangolásának biztosítása 
érdekében az szükséges, a Bizottság – az
RSPC véleményének lehető legnagyobb 
mértékű figyelembevétele mellett – közös 
politikai célokat javasolhat az Európai 
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létrehozásáról szóló, 2002. július 26-i 
bizottsági határozattal létrehozott 
rádióspektrum-politikai csoport (RSPG)
véleményének lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele mellett – közös politikai 
célokat javasolhat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Parlamentnek és a Tanácsnak. 

(4) A Bizottság – az RSPG véleményének 
lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele mellett – jogalkotási 
javaslatokat nyújthat be többéves 
rádióspektrum-politikai programok 
létrehozására vonatkozóan.

(4) A Bizottság – az RSPC véleményének 
lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele mellett – a Szerződés 
251. cikkével összhangban jogalkotási 
javaslatokat nyújt be többéves 
rádióspektrum-politikai programok 
létrehozására vonatkozóan. E programok 
ezen irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseivel összhangban 
meghatározzák a közösségi 
rádióspektrum-használat stratégiai 
tervezésének, koordinációjának és 
összehangolásának politikai irányvonalait 
és célkitűzéseit.
(4a) A Bizottság megfelelő végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el a (4) 
bekezdésben említett többéves 
rádióspektrum-politikai programok 
alkalmazására.
Az ezen irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló ezen intézkedéseket a 22. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

This AM seeks to reach a compromise between the Council and the Parliament (Rule 
62(2)(b)) by specifying further that the radio spectrum policy programmes shall set out the 
policy orientations and objectives for the strategic planning, coordination and harmonisation 
of the use of radio spectrum in the Community and by moving the implementing measures 
provided for in Article 8c to this Article. This will allow in the future and subject to the 
agreement by the European Parliament and Council through the radio spectrum policy 
programmes to apply harmonisation measures in this field following the regulatory procedure 
with scrutiny. The deletion of Article 9c (radio frequency management harmonisation 
measures) is accepted as part of the compromise.
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Módosítás 52

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv 
9 cikk - 1 és 2 bekezdések

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Tekintettel arra, hogy a 
rádiófrekvenciák fontos társadalmi, 
kulturális és gazdasági értéket képviselő 
közjavak, a tagállamok a 8. cikkel 
összhangban biztosítják területükön az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
részére felosztott rádiófrekvenciákkal 
történő hatékony gazdálkodást. Biztosítják, 
hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára történt frekvencia-
felosztás és az ilyen rádiófrekvenciákra 
vonatkozó általános felhatalmazások és 
egyéni használati jogok kiadását a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok 
tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes és arányos kritériumok alapján 
végezzék. Ennek során a tagállamok 
tiszteletben tartják a vonatkozó nemzetközi 
egyezményeket, és figyelembe vehetnek 
közrendi megfontolásokat is. 

(1) Tekintettel arra, hogy a 
rádiófrekvenciák fontos társadalmi, 
kulturális és gazdasági értéket képviselő 
közjavak, a tagállamok a 8. és 8a. cikkel 
összhangban biztosítják területükön az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
vonatkozásában a rádiófrekvenciákkal 
történő hatékony gazdálkodást. Biztosítják, 
hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára történt frekvencia-
felosztás és az ilyen rádiófrekvenciákra 
vonatkozó általános felhatalmazások és 
egyéni használati jogok kiadását a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok 
tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes és arányos kritériumok alapján 
végezzék. Ennek során a tagállamok 
tiszteletben tartják a vonatkozó nemzetközi 
egyezményeket, és figyelembe vehetnek 
közrendi megfontolásokat is.

(2) A tagállamok – összhangban a 
rádiófrekvenciák eredményes és hatékony 
használatának szükségességével – a 
Közösség egészében előmozdítják a 
rádiófrekvenciák használatának 
harmonizációját a fogyasztói előnyök, 
például a méretgazdaságosság és a 
szolgáltatások kölcsönös átjárhatósága 
megvalósításának érdekében. Ennek során 
a 676/2002/EK határozatnak 
(rádióspektrum-határozat) megfelelően 
járnak el.

(2) A tagállamok – összhangban a 
rádiófrekvenciák eredményes és hatékony 
használatának szükségességével – a 
Közösség egészében előmozdítják a 
rádiófrekvenciák használatának 
harmonizációját a fogyasztói előnyök, 
például a méretgazdaságosság és a 
szolgáltatások kölcsönös átjárhatósága 
megvalósításának érdekében. Ennek 
érdekében a tagállamok ezen irányelv 8a. 
cikkével, valamint a 676/2002/EK 
határozattal (rádióspektrum-határozat) 
összhangban járnak el.

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont) annak meghatározása révén, hogy az e cikk alapján elfogadott 
intézkedéseknek összhangban kell lenniük a rádióspektrum-politika stratégiai tervezésével és 
koordinálásával foglalkozó 8a. cikkel .

Módosítás 53

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv 
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Ha a második albekezdés másként nem 
rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy 
az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
céljára – a tagállamok nemzeti frekvencia-
felosztási tervével és az ITU 
rádiószabályzattal összhangban –
rendelkezésre álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú, elektronikus 
hírközlési szolgáltatásra irányuló 
technológia használható legyen. 

(3) Ha a második albekezdés másként nem 
rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy 
az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
céljára a tagállamok által a közösségi 
jogszabályoknak megfelelően 
rendelkezésre állónak nyilvánított
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú, 
elektronikus hírközlési szolgáltatásra 
irányuló technológia használható legyen.

Or. en

Indokolás

E módosítás a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum (62. cikk (2) bekezdés b) pont) 
megteremtését célozza annak tisztázásával, hogy a tagállamok eltérhetnek a 
szolgáltatássemlegesség elvétől annak érdekében, hogy teljesítsék az ITU 
rádiószabályzatának valamely előírását (például annak érdekében, hogy elkerüljék az 
interferencia által okozott problémákat a szomszédos országokkal). Az e cikk szerint 
elfogadott intézkedések és a rádióspektrummal kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi 
szervezetek közötti összhangot egy preambulumbekezdés tovább hangsúlyozza.
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Módosítás 54

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv 
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) Ha a második albekezdés másként nem 
rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy 
az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
céljára – a nemzeti rádiófrekvencia-
felosztási tervükkel és az ITU 
rádiószabályzattal összhangban –
rendelkezésre álló rádiófrekvencia-
sávokban minden típusú elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nyújtható legyen. A 
tagállamok ugyanakkor jogosultak arányos 
és megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára.

(4) Ha a második albekezdés másként nem 
rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy 
az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
céljára a tagállamok által a közösségi 
jogszabályoknak megfelelően 
rendelkezésre állónak nyilvánított
rádiófrekvencia-sávokban minden típusú 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
nyújtható legyen. A tagállamok 
ugyanakkor jogosultak arányos és 
megkülönböztetésmentes korlátozásokat 
előírni az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások típusára, többek között 
szükség esetén az ITU rádiószabályzat 
valamely követelménye teljesítésének 
érdekében.

Or. en

Indokolás

E módosítás a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum (62. cikk (2) bekezdés b) pont) 
megteremtését célozza annak tisztázásával, hogy a tagállamok eltérhetnek a 
szolgáltatássemlegesség elvétől annak érdekében, hogy teljesítsék az ITU 
rádiószabályzatának valamely előírását (például annak érdekében, hogy elkerüljék az 
interferencia által okozott problémákat a szomszédos országokkal). Az e cikk szerint 
elfogadott intézkedések és a rádióspektrummal kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi 
szervezetek közötti összhangot egy preambulumbekezdés tovább hangsúlyozza.

Módosítás 55

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2002/21/EK irányelv 
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

Olyan intézkedés, amely egy adott sávban 
minden más elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtását tiltja, kizárólag akkor 
írható elő, ha azt életbiztonság védelmét 
szolgáló szolgáltatás iránti igény indokolja. 
A tagállamok más közérdekű célok 
megvalósítása érdekében ki is terjeszthetik 
az ilyen intézkedést.

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

Or. en

Indokolás

A módosítás (lásd a 64/rev. módosítás (4) bekezdésének utolsó bekezdését) visszaállítja a 
Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 56

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2002/21/EK irányelv 
9a cikk – 4 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) Az e cikk alkalmazása során elfogadott 
intézkedések nem minősülnek új 
használati jogok odaítélésének, ezért 
azokra nem alkalmazandók a 2002/20/EK 
irányelv (engedélyezési irányelv) 5. cikke 
(2) bekezdésének vonatkozó rendelkezései.

törölve

Or. en

Indokolás
A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 57

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2002/21/EK irányelv 
9b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy a vállalkozások a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően más 
vállalkozásokra átruházhatnak, illetve más 
vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak 
egyéni rádiófrekvencia-használati jogokat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
azokban a sávokban, amelyekre 
vonatkozóan erről a 8a. cikk (4a) 
bekezdése szerint elfogadott végrehajtási 
intézkedések rendelkeznek – a 
vállalkozások a nemzeti eljárásoknak 
megfelelően más vállalkozásokra 
átruházhassanak, illetve más 
vállalkozásoknak haszonbérbe adhassak
egyéni rádiófrekvencia-használati jogokat.
E végrehajtási intézkedések az említett 
jogokhoz kapcsolódó feltételek 
harmonizációjáról is rendelkezhetnek.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont) azáltal, hogy a végrehajtási intézkedések e területre történő 
jövőbeni (az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást követő) alkalmazását az 
Európai Parlament és a Tanács rádióspektrum-politikai programon keresztüli 
megállapodásának hatálya alá vonja. A kompromisszum részeként elfogadjuk a 9c. cikk (A 
rádiófrekvencia-gazdálkodásra vonatkozó harmonizációs intézkedések) törlését.

Módosítás 58

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2002/21/EK irányelv 
9b cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A tagállamok más sávok tekintetében is 
rendelkezhetnek úgy, hogy a 
vállalkozások a nemzeti eljárásoknak 
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megfelelően más vállalkozásokra 
átruházhatnak, illetve más 
vállalkozásoknak haszonbérbe adhatnak 
egyéni rádiófrekvencia-használati 
jogokat.

Or. en

Indokolás

E módosítás (ld. az első olvasatbeli 66. módosítás (1) bekezdésének második albekezdését 
célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. cikk (2) 
bekezdés b) pont).

Módosítás 59

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont – a pont
2002/21/EK irányelv 
10 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a nemzeti
számozási tervek és eljárások alkalmazása 
olyan módon történjen, amely a 
nyilvánosan elérhető hírközlési 
szolgáltatások minden szolgáltatója 
esetében egyenlő bánásmódot biztosít. A 
tagállamok gondoskodnak különösen arról, 
hogy az a vállalkozás, amely egy 
számtartománnyal kapcsolatban használati 
jogot szerzett, elektronikus hírközlési 
szolgáltatások más szolgáltatóival szemben 
ne alkalmazzon megkülönböztetést a 
szolgáltatásaikhoz hozzáférést biztosító 
számjegysorozatok tekintetében.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a számozási 
tervek és eljárások alkalmazása olyan 
módon történjen, amely a nyilvánosan 
elérhető hírközlési szolgáltatások minden 
szolgáltatója és a számok minden 
felhasználója esetében az Európai Unió 
egészében egyenlő bánásmódot biztosít. A 
tagállamok gondoskodnak különösen arról, 
hogy az a vállalkozás, amely egy 
számtartománnyal kapcsolatban használati 
jogot szerzett, elektronikus hírközlési 
szolgáltatások más szolgáltatóival és a 
felhasználókkal szemben ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a szolgáltatásaikhoz 
hozzáférést biztosító számjegysorozatok 
tekintetében.

Or. en

Indokolás
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A módosítás kisebb módosításokkal visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. 
szeptember 24-én elfogadott (T6/0449/2008) 68. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
.

Módosítás 60

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A tagállamok támogatják a konkrét 
számok vagy számtartományok 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését és a páneurópai szolgáltatások 
kifejlesztését. A Bizottság ez ügyben 
megfelelő műszaki végrehajtási 
intézkedéseket tehet. 

(4) A tagállamok támogatják egyes 
hívószámok vagy számtartományok 
Közösségen belüli harmonizációját, 
amennyiben ez elősegíti a belső piac 
működését vagy támogatja a páneurópai 
szolgáltatások kifejlesztését. A Bizottság 
ez ügyben olyan megfelelő műszaki 
végrehajtási intézkedéseket tehet, amelyek 
magukban foglalhatják a végfelhasználók 
és az elektronikus hírközlési szolgáltatók 
nemzeti számozáshoz való határokon 
átnyúló megfelelő hozzáférésének 
biztosítását. A végrehajtási intézkedések, e 
végrehajtási intézkedések alkalmazásában 
különös hatáskörökkel ruházhatják fel az 
Európai Távközlési Szabályozók 
Hatóságát (BERT).

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
(T6/0449/2008) elfogadott, részben módosított 69. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 61

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK
12 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Amennyiben egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, illetve ilyen ingatlan felett 
vagy ingatlan alatt létesítményeket 
telepíteni, vagy az ingatlan kisajátítására 
vagy használatára vonatkozó eljárásból 
előnyt szerezhet, a nemzeti szabályozó 
hatóságok ilyen létesítmények, illetve 
többek között az épületek, az épületek 
bejáratai, a tartóoszlopok, az antennák, a 
tornyok és egyéb támasztószerkezetek, az 
alépítmények, a kábelcsatornák, az 
ellenőrzőaknák, a szekrények és a nem 
aktív hálózati elemeket magában foglaló 
ingatlan megosztását írhatják elő.

(1) Amennyiben egy elektronikus hírközlő 
hálózatokat szolgáltató vállalkozás a 
nemzeti jogszabályok értelmében jogosult 
köztulajdonban vagy magántulajdonban 
lévő ingatlanon, illetve ilyen ingatlan felett 
vagy ingatlan alatt létesítményeket 
telepíteni, vagy az ingatlan kisajátítására 
vagy használatára vonatkozó eljárásból 
előnyt szerezhet, a nemzeti szabályozó 
hatóságok az arányosság elvének 
maradéktalan figyelembevétele mellett 
előírhatják az ilyen létesítmények, illetve 
többek között az épületek, az épületek 
bejáratai, az épületek kábelezése, a 
tartóoszlopok, az antennák, a tornyok és 
egyéb támasztószerkezetek, az 
alépítmények, a kábelcsatornák, az 
ellenőrzőaknák, a szekrények és a nem 
aktív hálózati elemeket magában foglaló 
ingatlan megosztását.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
(T6/0449/2008) elfogadott, részben módosított 70. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 62

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK
12 cikk – 2a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) A hatékony infrastrukturális 
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befektetések ösztönzése és az újítások 
támogatása érdekében a tagállamok 
kötelezik az (1) bekezdésben említett jogok 
tulajdonosait az eszköz vagy ingatlan 
megosztására (beleértve a fizikai 
helymegosztást is) azt követően, hogy 
megfelelő időt fordítottak nyilvános 
konzultációra, amelynek keretében 
minden érdekeltnek megadták a 
lehetőséget nézetei kifejtésére. Ez a 
megosztás vagy összehangolás magában 
foglalhatja a közös eszköz-, illetve 
ingatlanhasználattal összefüggésben 
felmerülő költségek megosztására 
vonatkozó szabályok megállapítását, és 
biztosítja, hogy a kockázat megfelelően 
van megosztva az érintett vállalkozások 
között.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
(T6/0449/2008) elfogadott, részben módosított 70. módosítás (2a) bekezdését (62. cikk (2) 
bekezdés a) pont).

Módosítás 63

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK
12 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A tagállamok adott esetben 
biztosíthatják, hogy a vállalkozások a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok kérése 
esetén továbbítsák a megfelelő 
információkat annak érdekében, hogy e 
hatóságok a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal együtt részletes jegyzéket 
készíthessenek az (1) bekezdésben említett 
létesítmények jellegére, hozzáférhetőségére 
és földrajzi elhelyezkedésére vonatkozóan, 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások a hatáskörrel rendelkező 
hatóságok kérése esetén továbbítsák a 
megfelelő információkat annak érdekében, 
hogy e hatóságok a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal együtt részletes jegyzéket 
készíthessenek az (1) bekezdésben említett 
létesítmények jellegére, hozzáférhetőségére 
és földrajzi elhelyezkedésére vonatkozóan, 
valamint azt az érdekelt felek 
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valamint azt az érdekelt felek 
rendelkezésére bocsáthassák.

rendelkezésére bocsáthassák.

Or. en

Indokolás
A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 64

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK
12 cikk – 3a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal együtt megfelelő 
koordinációs eljárásokat dolgoznak ki a 
(2) bekezdésben említett állami építési 
munkákkal, valamint egyéb megfelelő 
állami eszközökkel vagy ingatlannal és 
jelenleg zajló, illetve tervezett állami 
építési munkákkal kapcsolatban. Ezen 
eljárások közé tartozhatnak olyan 
eljárások is, amelyek biztosítják, hogy az 
érdekelt felek információhoz jutnak a 
megfelelő állami eszközökről vagy 
ingatlanokról, továbbá hogy az illetékes 
hatóságok kellő időben értesülnek ezekről 
a munkákról, valamint hogy a lehető 
legteljesebb mértékben megkönnyítik a 
megosztást.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 70. módosítás (2c) bekezdését (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
.



PE420.223v01-00 60/101 PR\770260HU.doc

HU

Módosítás 65

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2002/21/EK
12 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

(4) A nemzeti szabályozó hatóság által az 
ezen cikknek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak, 
megkülönböztetésmentesnek és arányosnak 
kell lenniük.”

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 70. módosítás (3) bekezdését (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 66

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2002/21/EK
13a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Amennyiben más tagállamok is érintettek 
vagy érintettek lehetnek, az adott nemzeti 
szabályozó hatóság értesíti a többi tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságát és az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséget (ENISA). Az adott nemzeti 
szabályozó hatóság tájékoztathatja a 
nyilvánosságot vagy a vállalkozásokat 
erre kötelezheti, amennyiben úgy ítéli 
meg, hogy a biztonság megsértésének 
vagy az integritás hiányának 
nyilvánosságra hozatalához közérdek 
fűződik.

Az adott illetékes nemzeti hatóság szükség 
szerint hatóság értesíti a többi tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságát és az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséget (ENISA). Ha a biztonság 
megsértésének vagy az integritás 
hiányának nyilvánosságra hozatalához 
közérdek fűződik, az illetékes nemzeti 
hatóság tájékoztathatja a nyilvánosságot.
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Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
(T6/0449/2008) elfogadott, részben módosított 71. módosítás (3) bekezdésének második 
albekezdését (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 67

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2002/21/EK
13b cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóságok jogosultak legyenek a 13a. cikk 
végrehajtása érdekében kötelező 
utasításokat kiadni a nyilvános hírközlő 
hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
részére.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóságok jogosultak legyenek a 13a. cikk 
rendelkezéseinek végrehajtása érdekében 
kötelező utasításokat kiadni a nyilvános 
hírközlő hálózatokat szolgáltató és a 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások részére. E kötelező 
utasításoknak arányosnakkell lenniük, 
valamint ésszerű időkereten belül 
hatályba kell lépniük.

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 72. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 68

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2002/21/EK
13b cikk – 3 bekezdés
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok 
rendelkezzenek a szabályok be nem 
tartásának kivizsgálásához szükséges 
hatáskörökkel.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok 
rendelkezzenek a szabályok be nem 
tartásának, valamint a hálózatok 
biztonságára és integritására gyakorolt 
hatásainak kivizsgálásához szükséges 
hatáskörökkel.

Or. en

Indokolás

A módosítás kisebb módosításokkal visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. 
szeptember 24-én elfogadott (T6/0449/2008) 75. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 69

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 16 pont
2002/21/EK
14 cikk – 3 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben egy vállalkozás egy 
konkrét piacon jelentős piaci erőfölénnyel 
rendelkezik, az is lehetséges, hogy egy 
ehhez a piachoz közel álló piacon is 
jelentős piaci erővel rendelkezőnek 
minősül, amennyiben a két piac közötti 
kapcsolat lehetővé teszi az egyik piacon 
meglévő piaci befolyás átvitelét a másik 
piacra, így erősítve a vállalkozás piaci 
erejét. Következésképpen a kapcsolódó
piacon alkalmazhatók a 2002/19/EK 
irányelv (a továbbiakban: a hozzáférési 
irányelv) 9., 10., 11. és 13. cikke szerinti, 
az ilyen átvitel megelőzését célzó 
korrekciós intézkedések, illetve ha ezek 
eredménytelennek bizonyulnak, akkor a 
2002/22/EK irányelv (az egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke szerinti 
korrekciós intézkedések.

(3) Amennyiben egy vállalkozás egy 
konkrét piacon (a továbbiakban: „első 
piac”) jelentős piaci erőfölénnyel 
rendelkezik, az is lehetséges, hogy egy 
ehhez a piachoz közel álló piacon (a 
továbbiakban: „második piac”) is jelentős 
piaci erővel rendelkezőnek minősítik, 
amennyiben a két piac közötti kapcsolat 
lehetővé teszi az első piacon meglévő piaci 
befolyás átvitelét a második piacra, így 
erősítve a vállalkozás piaci erejét.
Következésképpen a második piacon 
alkalmazhatók a 2002/19/EK irányelv (a 
továbbiakban: a hozzáférési irányelv) 9., 
10., 11. és 13. cikke szerinti, az ilyen 
átvitel megelőzését célzó korrekciós 
intézkedések, illetve ha ezek 
eredménytelennek bizonyulnak, akkor a 
2002/22/EK irányelv (az egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke szerinti 
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korrekciós intézkedések.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 70

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – b pont
2002/21/EK
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nyilvános konzultációt és a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal folytatott 
konzultációt követően és a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe véve a 
GERT véleményét, a Bizottság a 22. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban ajánlást fogad el az érintett 
termék- és szolgáltatáspiacokról (ajánlás). 
Az ajánlásban azonosítja az elektronikus 
hírközlési ágazaton belül azokat a termék-
és szolgáltatáspiacokat, amelyek 
sajátosságai – a versenyjog hatálya alatt 
konkrét esetekben esetleg meghatározott 
piacok sérelme nélkül – indokolttá tehetik 
a különös irányelvekben foglalt 
szabályozási kötelezettségek kirovását. A 
Bizottság a piacokat a versenyjog elvei 
szerint határozza meg.

(1) A nyilvános konzultációt és a BERT-tel
folytatott konzultációt követően a 
Bizottság ajánlást fogad el az érintett 
termék- és szolgáltatáspiacokról (ajánlás). 
Az ajánlásban azonosítja az elektronikus 
hírközlési ágazaton belül azokat a termék-
és szolgáltatáspiacokat, amelyek 
sajátosságai – a versenyjog hatálya alatt 
konkrét esetekben esetleg meghatározott 
piacok sérelme nélkül – indokolttá tehetik 
a különös irányelvekben foglalt 
szabályozási kötelezettségek kirovását. A 
Bizottság a piacokat a versenyjog elvei 
szerint határozza meg.

Or. en

Indokolás
A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 71

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont – d pont
2002/21/EK
15 cikk – 4 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A nemzeti szabályozó hatóságokkal 
folytatott konzultációt követően és a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe véve a 
GERT véleményét, a Bizottság a 22. cikk 
(2a) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően elfogadhat egy, a tagországok 
közötti piacokat meghatározó határozatot.

(4) A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a BERT által 
a(z) […/…/EK] rendelet 7. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt – a 22. 
cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően elfogadhat egy, a tagországok 
közötti piacokat meghatározó határozatot.

Or. en

Indokolás
A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 72

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – b pont
2002/21/EK
16 cikk - 5 és 6 bekezdések

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) A 15. cikk (4) bekezdésében említett 
határozatban meghatározott, tagországok
közötti piacok esetében az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságok – az 
iránymutatásokat a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve – a 
piacelemzést közösen végzik el, és 
összehangolt módon határoznak az e cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
kötelezettségek bevezetéséről, 
fenntartásáról, módosításáról vagy 
megszüntetéséről.

(5) A 15. cikk (4) bekezdésében említett 
határozatban meghatározott, tagországok 
közötti piacok esetében a Bizottság felkéri 
a BERT-et arra, hogy az iránymutatásokat 
a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve végezzen piacelemzést, és adjon 
véleményt az e cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási kötelezettségek 
bevezetéséről, fenntartásáról, 
módosításáról vagy megszüntetéséről.

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a BERT 
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véleményét – határozatban egy vagy több 
vállalkozást jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősíthet, és a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 9–13a. cikke, illetőleg a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke alapján 
ezekre a vállalkozásokra egy vagy több 
egyedi kötelezettséget róhat. Ennek során 
a Bizottság a 8. cikkben megállapított 
politikai célkitűzéseknek megfelelően jár 
el.

(6) A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseinek 
megfelelően meghozott intézkedésekre a 6. 
és 7. cikkben említett eljárások 
alkalmazandók. A nemzeti szabályozó 
hatóságok az alábbi határidőkön belül 
elvégzik az érintett piac elemzését, és a 7. 
cikkel összhangban bejelentik a megfelelő 
intézkedéstervezetet:

(6) A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseinek 
megfelelően meghozott intézkedésekre a 6. 
és 7. cikkben említett eljárások 
alkalmazandók. A nemzeti szabályozó 
hatóságok az alábbi határidőkön belül 
elvégzik az érintett piac elemzését, és a 7. 
cikkel összhangban bejelentik a megfelelő 
intézkedéstervezetet:

a) az adott piacra vonatkozó korábbi 
intézkedés elfogadásától számított három 
éven belül. Ez az időszak azonban három 
évnél hosszabb is lehet, amennyiben a 
nemzeti szabályozó hatóság a javasolt 
meghosszabbításról szóló, indokolással 
ellátott értesítést küld a Bizottságnak, és 
ezzel kapcsolatban a Bizottság az 
értesítéstől számított egy hónapon belül 
nem emel kifogást;

a) az adott piacra vonatkozó korábbi 
intézkedés elfogadásától számított három 
éven belül. Ez az időszak azonban 
legfeljebb két további évvel 
meghosszabbítható, amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóság a javasolt 
meghosszabbításról szóló, indokolással 
ellátott értesítést küld a Bizottságnak, és 
ezzel kapcsolatban a Bizottság az 
értesítéstől számított egy hónapon belül 
nem emel kifogást;

b) a Bizottságnak korábban be nem 
jelentett piacok esetében az érintett 
piacokra vonatkozó felülvizsgált ajánlás 
elfogadásától számított két éven belül; 
vagy

b) a Bizottságnak korábban be nem 
jelentett piacok esetében az érintett 
piacokra vonatkozó felülvizsgált ajánlás 
elfogadásától számított két éven belül; 
vagy

c) az Unióhoz újonnan csatlakozott 
tagállamok esetében a csatlakozástól 
számított két éven belül.

c) az Unióhoz újonnan csatlakozott 
tagállamok esetében a csatlakozástól 
számított két éven belül.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
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cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 73

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 18 pont – c pont
2002/21/EK
16 cikk – 7 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(7) Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság a 16. cikk (6) bekezdésében előírt 
határidőn belül nem végezte el az 
ajánlásban azonosított valamely érintett 
piac elemzését, a GERT kérésre segítséget 
nyújt az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságnak például az adott piac és a 
kirovandó egyedi kötelezettségek 
elemzésének elvégzésében. E segítségre 
támaszkodva az érintett nemzeti 
szabályozó hatóság a 7. cikkel 
összhangban hat hónapon belül bejelenti 
a Bizottságnak az intézkedéstervezetet.

(7) Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság a 16. cikk (6) bekezdésében előírt 
határidőn belül nem végezte el az 
ajánlásban azonosított valamely érintett 
piac elemzését, a Bizottság felkérheti a 
BERT-et, hogy bocsásson ki véleményt az 
az adott piac és a kirovandó egyedi 
kötelezettségek elemzéséről, és ehhez 
mellékeljen intézkedéstervezetet. A BERT 
az intézkedéstervezetről nyilvános 
konzultációt tart.

Or. en

Indokolás
A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 74

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

a) Az (1) bekezdés első mondatában az „–
a 22. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően és” szövegrész 
helyébe a „– a 22. cikk (3) bekezdésében
említett eljárásnak megfelelően és” szöveg 
lép.
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Or. en

Indokolás
A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 75

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont – b pont
2002/21/EK irányelv
17 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Ilyen szabványok és/vagy előírások 
hiányában a tagállamok ösztönzik a 
Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), az 
Elektronikus Hírközlési Bizottság (ECC), a 
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 
és a Nemzetközi Elektrotechnikai 
Bizottság (IEC) által elfogadott nemzetközi 
szabványok vagy ajánlások alkalmazását.

Ilyen szabványok és/vagy előírások 
hiányában a tagállamok ösztönzik a 
Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), a 
Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT), a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) vagy a 
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 
(IEC) által elfogadott nemzetközi 
szabványok vagy ajánlások alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 83. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 76

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont – c pont
2002/21/EK irányelv
17 cikk – 5 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
(1) bekezdésben említett szabványok 
és/vagy előírások már nem járulnak hozzá 
a harmonizált elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtásához, vagy már nem 

(5) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
(1) bekezdésben említett szabványok 
és/vagy előírások már nem járulnak hozzá 
a harmonizált elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtásához, vagy már nem 
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felelnek meg a fogyasztói igényeknek, 
vagy hátráltatják a technológiai fejlődést, a 
22. cikk (2a) bekezdésben említett 
eljárásnak megfelelően törli azokat az (1) 
bekezdésben említett szabvány- és/vagy 
előírásjegyzékből.

felelnek meg a fogyasztói igényeknek, 
vagy hátráltatják a technológiai fejlődést, a 
22. cikk (3) bekezdésben említett 
eljárásnak megfelelően törli azokat az (1) 
bekezdésben említett szabvány- és/vagy 
előírásjegyzékből.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 77

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 19 pont – e pont
2002/21/EK irányelv
17 cikk – 6a bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

(6a) Az (1), (4), (5) és (6) bekezdésben 
említett végrehajtási intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 22. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 78

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 21 pont
2002/21/EK irányelv
19 cikk
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Az ezen irányelv 9. cikkében, valamint 
a 2002/20/EK irányelv (a továbbiakban: az 
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 tapasztalható eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetik, akkor 
a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a GERT 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 (a továbbiakban: az 
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 tapasztalható eltérések az 
egységes piac akadályát képezhetik, akkor 
a Bizottság a 8. cikkben foglalt célok 
elérésének előmozdítása érdekében – a 
lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
véve a GERT esetleges véleményét –
határozatot fogadhat el ezen irányelv és a 
különös irányelvek rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazásáról.

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

(2a) Az (1) bekezdésben említett 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.
2b. Az (1) bekezdés szerint elfogadott 
intézkedések körében a Bizottság 
harmonizált vagy összehangolt elveket 
állapíthat meg különösen a következő 
kérdésekre vonatkozóan:
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a) a szabályozási elvek következetes 
végrehajtása, beleértve az új 
szolgáltatások szabályozásának módját, a 
nemzetinél alacsonyabb szintű piacokat, 
valamint a határon átnyúló 
tevékenységgel kapcsolatos, a 
vállalkozásoknak nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat is;
b) a szám-, a név- és a címkiosztás 
egyes vonatkozásai, beleértve a 
számtartományokat, a számok és az 
azonosítók hordozhatóságát, a szám- és a 
címfordítási rendszereket és a »112« 
hívószámon elérhető segélyhívó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést is;
c) a 2002/22/EK irányelvben 
(egyetemes szolgáltatási irányelv) nem 
szabályozott, fogyasztókkal kapcsolatos 
kérdések, ezen belül különösen a 
fogyatékkal élő végfelhasználók 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
és készülékekhez való hozzáférése;
d) a szabályozó hatóságok számvitele, 
beleértve a befektetési kockázat számítását 
is.

3. A GERT saját kezdeményezésére 
tanácsot adhat a Bizottságnak arra 
vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés alapján 
szükséges-e intézkedni.

3. A GERT saját kezdeményezésére
tanácsot adhat a Bizottságnak arra 
vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés alapján 
szükséges-e intézkedni.

Or. en

Indokolás

A módosítás módosítva visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 
24-én elfogadott (T6/0449/2008) 84. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 79

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 23 pont
2002/21/EK irányelv
21 cikk - 2 és 3 bekezdések
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

2. A jogvitát bármely fél az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok elé 
utalhatja. A hatáskörrel rendelkező nemzeti 
szabályozó hatóságok összehangolják 
erőfeszítéseiket a jogvitának a 8. cikkben 
meghatározott célokkal összhangban 
történő megoldása érdekében.

2. A jogvitát bármely fél az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok elé 
utalhatja. A hatáskörrel rendelkező nemzeti 
szabályozó hatóságok összehangolják 
erőfeszítéseiket a BERT-en belül –
amennyiben lehetséges, közös határozat 
elfogadásával – a jogvitának a 8. cikkben 
meghatározott célokkal összhangban 
történő megoldása érdekében. A nemzeti 
szabályozó hatóságok által a jogvita során 
hozott határozat részeként valamely 
vállalkozás számára megállapított 
kötelezettségnek meg kell felelnie ezen 
irányelv és az egyedi irányelvek 
rendelkezéseinek.

A jogvitára hatáskörrel rendelkező bármely 
nemzeti szabályozó hatóság felkérheti a 
GERT-et, hogy véleményt adjon ki azokról 
az intézkedésekről, amelyeket a 
keretirányelv és/vagy a különös irányelvek 
rendelkezéseinek megfelelően a jogvita 
rendezése érdekében meg kell tenni.

A jogvitára hatáskörrel rendelkező bármely 
nemzeti szabályozó hatóság felkérheti a 
BERT-et, hogy az [Európai Távközlési 
Szabályozók Testülete (BERT) 
létrehozásáról] szóló, …-i …/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. 
cikkével összhangban ajánlást adjon ki 
azokról az intézkedésekről, amelyeket a 
keretirányelv és/vagy a különös irányelvek 
rendelkezéseinek megfelelően a jogvita 
rendezése érdekében meg kell tenni.

Amennyiben a GERT-hez ilyen kérelmet 
nyújtottak be, a jogvita bármely 
vonatkozásában hatáskörrel rendelkező 
valamennyi nemzeti szabályozó hatóság a 
jogvita rendezésére irányuló intézkedések 
megtétele előtt megvárja a GERT által 
kiadott véleményt. Ez nem zárja ki, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok szükség 
esetén sürgős intézkedéseket tegyenek meg

Amennyiben a BERT-hez ilyen kérelmet 
nyújtottak be, a jogvita bármely 
vonatkozásában hatáskörrel rendelkező 
valamennyi nemzeti szabályozó hatóság a 
jogvita rendezésére irányuló intézkedések 
megtétele előtt megvárja a BERT által az 
[Európai Távközlési Szabályozók 
Testülete (BERT) létrehozásáról] szóló, 
…-i …/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 18. cikke szerint kiadott 
ajánlást. Ez nem zárja ki, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok szükség esetén 
sürgős intézkedéseket tegyenek meg

A nemzeti szabályozó hatóság által a 
jogvita rendezése érdekében 
vállalkozásokra kirótt kötelezettségeknek 
igazodniuk kell ezen irányelv, illetve a 
különös irányelvek rendelkezéseihez, és a 

A nemzeti szabályozó hatóság által a 
jogvita rendezése érdekében 
vállalkozásokra kirótt kötelezettségeknek 
igazodniuk kell ezen irányelv, illetve a 
különös irányelvek rendelkezéseihez, és a 
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lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
kell venniük a GERT által kiadott 
véleményt.

lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
kell venniük a BERT által az [Európai 
Távközlési Szabályozók Testülete (BERT) 
létrehozásáról] szóló, …-i …/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. 
cikke szerint kiadott ajánlást.

3. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
a hatáskörrel rendelkező nemzeti 
szabályozó hatóságok közösen utasítsák el 
a jogvita rendezésére irányuló kérelmet 
abban az esetben, ha léteznek más 
mechanizmusok, beleértve a közvetítést, 
amelyek jobban hozzájárulnak a jogvita 
kellő időben és a 8. cikk rendelkezéseivel 
összhangban történő rendezéséhez.

3. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
a hatáskörrel rendelkező nemzeti 
szabályozó hatóságok közösen utasítsák el 
a jogvita rendezésére irányuló kérelmet 
abban az esetben, ha léteznek más 
mechanizmusok, beleértve a közvetítést, 
amelyek jobban hozzájárulnak a jogvita 
kellő időben és a 8. cikk rendelkezéseivel 
összhangban történő rendezéséhez.

A nemzeti szabályozó hatóságok erről 
haladéktalanul tájékoztatják a feleket. Ha a 
jogvita rendezése négy hónap elteltével 
nem történt meg, amennyiben a jogvita 
megoldása érdekében a sérelmet szenvedett 
fél nem fordult bírósághoz, valamint 
bármelyik fél kérésére a nemzeti 
szabályozó hatóságok – a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe véve a 
GERT által kiadott véleményt –
összehangolják erőfeszítéseiket a 
jogvitának a 8. cikk rendelkezéseivel 
összhangban történő megoldása érdekében.

A nemzeti szabályozó hatóságok erről 
haladéktalanul tájékoztatják a feleket. Ha a 
jogvita rendezése négy hónap elteltével 
nem történt meg, amennyiben a jogvita 
megoldása érdekében a sérelmet szenvedett 
fél nem fordult bírósághoz, valamint 
bármelyik fél kérésére a nemzeti 
szabályozó hatóságok – a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe véve a 
BERT által az [Európai Távközlési 
Szabályozók Testülete (BERT) 
létrehozásáról] szóló, …-i …/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. 
cikke szerint kiadott ajánlást –
összehangolják erőfeszítéseiket –
amennyiben lehetséges, közös határozat 
elfogadásával – a jogvitának a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban történő 
megoldása érdekében.

Or. en

Indokolás

E módosítás első bekezdése visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. 
szeptember 24-én elfogadott (T6/0449/2008) 86. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 80

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 24 pont
2002/21/EK irányelv
21a. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv és a különös irányelvek szerint 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
végrehajtásuk biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak, visszatartó erejűnek és a 
biztonság bármilyen jellegű megsértése 
esetén alkalmazhatónak kell lenniük, akkor 
is, ha a biztonságot a későbbiekben 
helyreállították. A tagállamok legkésőbb 
...-ig értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről és késedelem nélkül 
értesítik a Bizottságot azok bármely 
későbbi módosításáról.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv és a különös irányelvek szerint 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
meghoznak minden szükséges intézkedést 
végrehajtásuk biztosítása érdekében. Az 
előírt szankcióknak a célnak 
megfelelőnek, hatékonynak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek és a biztonság 
bármilyen jellegű megsértése esetén 
alkalmazhatónak kell lenniük, akkor is, ha 
a biztonságot a későbbiekben 
helyreállították. A tagállamok legkésőbb 
...-ig* értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről és késedelem nélkül 
értesítik a Bizottságot azok bármely 
későbbi módosításáról.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 81

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
1 cikk – 28 pont
2002/21/EK irányelv
II melléklet – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Két vagy több vállalkozás a 14. cikk 
értelmében akkor is közös erőfölényes 
helyzetben lévőnek minősülhet, ha 

Két vagy több vállalkozás a 14. cikk 
értelmében akkor is közös erőfölényes 
helyzetben lévőnek minősülhet, ha 
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szerkezeti vagy egyéb kapcsolódás nincs
közöttük, azonban olyan piacon működnek, 
amelyet a tényleges verseny hiánya 
jellemez, és amelyen egyetlen vállalkozás 
sem rendelkezik jelentős piaci erővel. A 
vállalkozások közötti összefonódások 
ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 
139/2004/EK tanácsi rendeletben (az EK 
összefonódás-ellenőrzési rendelete)* 
foglalt, a közös erőfölényre vonatkozó
rendelkezésekkel összhangban
valószínűsíthető, hogy ez az eset áll fenn 
akkor, ha a piac koncentrált és több olyan 
megfelelő jellemzővel bír, amelyek közül a 
hírközlés esetében az alábbiak lehetnek a 
leginkább relevánsak:

szerkezeti vagy egyéb kapcsolódás nincs 
közöttük, azonban olyan piacon működnek, 
amelyet a tényleges verseny hiánya 
jellemez, és amelyen egyetlen vállalkozás 
sem rendelkezik jelentős piaci erővel. A 
vonatkozó közösségi jogszabályoknak és 
az Európai Bíróság közös erőfölényre 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatának 
megfelelően valószínűsíthető, hogy ez az 
eset áll fenn akkor, ha a piac koncentrált és 
több olyan megfelelő jellemzővel bír, 
amelyek közül a hírközlés esetében az 
alábbiak lehetnek a leginkább relevánsak:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 82

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont – b pont
2002/19/EK irányelv
2 cikk – e pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

e) „helyi hurok”: az a fizikai érpár, amely a 
nyilvános, helyhez kötött elektronikus
hírközlő hálózatban valamely előfizetői
hálózati végpontot összekapcsol a fő
kábelrendezővel vagy annak megfelelő 
eszközzel.”.

e) „helyi hurok”: az a fizikai érpár, amely a 
nyilvános, helyhez kötött elektronikus
hírközlő hálózatban valamely hálózati 
végpontot összekapcsol egy
kábelrendezővel vagy annak megfelelő 
eszközzel.”

Or. en
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Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 83

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 2 pont
2002/19/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 4. cikkének megfelelően arra 
felhatalmazott más vállalkozások kérik –
kötelesek a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtása végett egymással az 
összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatások 
nyújtását és együttműködési képességét a 
Közösség egészében biztosítsák. Az 
üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan 
feltételek mellett kötelesek kínálni a 
hozzáférést és az összekapcsolást, amelyek 
összhangban vannak a nemzeti szabályozó 
hatóság által az 5–8. cikk alapján előírt 
kötelezettségekkel.

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
üzemeltetői jogosultak és – amennyiben a 
2002/20/EK irányelv (engedélyezési 
irányelv) 4. cikkének megfelelően arra 
felhatalmazott más vállalkozások kérik –
kötelesek a nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatások, vagy 
a tartalomszolgáltatás és az információs 
társadalomhoz kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása végett egymással az 
összekapcsolásról tárgyalásokat folytatni 
annak érdekében, hogy a szolgáltatások 
nyújtását és együttműködési képességét a 
Közösség egészében biztosítsák. Az 
üzemeltetők más vállalkozásoknak olyan 
feltételek mellett kötelesek kínálni a 
hozzáférést és az összekapcsolást, amelyek 
összhangban vannak a nemzeti szabályozó 
hatóság által az 5–8. cikk alapján előírt 
kötelezettségekkel. Az összekapcsolás 
feltételei azonban nem vezethetnek az 
interoperabilitás indokolatlan 
korlátozásához.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 93. és 94. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 84

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok – a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. 
cikkében foglalt célok érdekében eljárva –
ösztönzik és adott esetben biztosítják, ezen 
irányelv rendelkezéseivel összhangban, a 
megfelelő hozzáférést és összekapcsolást, 
valamint a szolgáltatások átjárhatóságát, 
feladatkörüket oly módon gyakorolva, 
hogy az a hatékonyságot, a fenntartható 
versenyt, valamint a hatékony beruházást 
és innovációt előmozdítsa, és a 
végfelhasználók számára a lehető 
legelőnyösebb legyen.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok – a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. 
cikkében foglalt célok érdekében eljárva –
ösztönzik és adott esetben biztosítják, ezen 
irányelv rendelkezéseivel összhangban, a 
megfelelő hozzáférést és összekapcsolást, 
valamint a szolgáltatások átjárhatóságát, 
feladatkörüket oly módon gyakorolva, 
hogy az a hatékonyságot, a fenntartható 
versenyt, a beruházást és az innovációt
előmozdítsa, és a végfelhasználók számára 
a lehető legelőnyösebb legyen.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 85

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – aa pont (új)
2002/19/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

aa) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
a) a végpontok közötti összeköttetés vagy 
harmadik fél által nyújtott 
szolgáltatásokhoz tisztességes és ésszerű 
feltételekkel való hozzáférés biztosításához 
szükséges mértékben kötelezettségeket a 
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végfelhasználók hozzáférését ellenőrző 
vállalkozások számára, beleértve indokolt 
esetben a kötelezettséget arra 
vonatkozóan, hogy kapcsolják össze 
hálózataikat, ha azok még nincsenek 
összekapcsolva, illetve hogy tisztességes, 
átlátható és ésszerű alapon tegyék 
szolgáltatásaikat interoperábilissá;”

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 86

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 3 pont – b pont
2002/19/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja 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 említett 
eljárásokkal összhangban kell őket
végrehajtani.

(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
említett eljárásokkal összhangban kell őket
végrehajtani.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 87

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 4 pont
2002/19/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés 

A Tanács közös álláspontja 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 módosítására irányulnak, ezért a 
14. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

(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 módosítására irányulnak, ezért a 
14. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell őket 
elfogadni.

Az e bekezdésben előírt rendelkezések 
előkészítésében az Európai Távközlési 
Szabályozók Egyesülete (a továbbiakban: 
„BERT”) segítséget nyújthat a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 88

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 6 pont – aa pont (új)
2002/19/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja 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 
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üzemeltetőt egy bizonyos piacon jelentős 
piaci erővel rendelkezőként jelölnek ki, a 
nemzeti szabályozó hatóságok szükség 
szerint előírják az ezen irányelv 9–13a. 
cikkében meghatározott kötelezettségeket, 
a 2002/21/EK irányelv („keretirányelv”) -
7a. cikkében meghatározott eljárásnak 
megfelelően.
A megállapítandó kötelezettségek és 
feltételek arányosságának felmérésekor a 
nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 
veszik a saját államukban a verseny 
különféle, területenként eltérő feltételeit.”

Or. en

Indokolás

A módosítás (lásd a 97. módosítást) visszaállítja a Parlament által az első olvasat során 
elfogadott álláspontot (62. cikk (2) bekezdés a) pont). A földrajzi területre vonatkozó 
versenyfeltételeket érintő korrekciós intézkedések kiigazítására utaló hivatkozás átkerült ide 
az 5. cikkből.

Módosítás 89

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 6 pont – b pont – ii pont
2002/19/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

„Kivételes körülmények között, 
amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság 
a jelentős piaci erővel rendelkező 
üzemeltetőkre a 9–13. cikkben 
meghatározottaktól eltérő hozzáférési, 
illetve összekapcsolási kötelezettségeket 
kíván róni, erre irányuló kérelmet nyújt be 
a Bizottsághoz. A Bizottság a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi az 
Európai Távközlési Szabályozó Hatóságok 
Csoportja (GERT)* véleményét. A 
Bizottság – a 14. cikk (2) bekezdésével 
összhangban eljárva – határozatot hoz, 
amelyben a nemzeti szabályozó hatóságnak 

Kivételes körülmények között, amennyiben 
a nemzeti szabályozó hatóság a jelentős 
piaci erővel rendelkező üzemeltetőkre a 9–
13a. cikkben meghatározottaktól eltérő 
hozzáférési, illetve összekapcsolási 
kötelezettségeket kíván róni, erre irányuló 
kérelmet nyújt be a Bizottsághoz. A 
Bizottság a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a BERT véleményét. A 
Bizottság – a 14. cikk (2) bekezdésével 
összhangban eljárva – határozatot hoz, 
amelyben a nemzeti szabályozó hatóságnak 
engedélyezi ilyen intézkedés megtételét, 
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engedélyezi ilyen intézkedés megtételét, 
vagy a kérelmet elutasítja.

vagy a kérelmet elutasítja.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont) azáltal, hogy a funkcionális szétválasztás iránti kötelezettséget a -
7a. cikk (együttes szabályozás) hatálya alá vonja. 

Módosítás 90

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
tekintetében átláthatósági kötelezettségeket 
állapíthatnak meg, megkövetelve az 
üzemeltetőktől, hogy meghatározott 
információkat tegyenek közzé, így 
számviteli információkat, műszaki 
előírásokat, hálózati jellemzőket, a 
szolgáltatás és a használat feltételeit, 
ideértve a forgalomirányítási politikákat is, 
valamint az árakat.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a 8. 
cikk rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
tekintetében átláthatósági kötelezettségeket 
állapíthatnak meg, megkövetelve az 
üzemeltetőktől, hogy meghatározott 
információkat tegyenek közzé, így 
számviteli információkat, műszaki 
előírásokat, hálózati jellemzőket,
szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz 
való hozzáférési korlátozásokat, 
forgalomirányítási politikákat, a 
szolgáltatás és a használat feltételeit, 
ideértve a forgalomirányítási politikákat is, 
valamint az árakat.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 98. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 91

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 7 pont – b pont
2002/19/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A (3) bekezdés ellenére, amennyiben 
egy üzemeltetőt a 12. cikk alapján a 
nagykereskedelmi hálózati 
infrastruktúrához való hozzáférésre –
beleértve meghatározott helyen a helyi
hurok átengedését – vonatkozó 
kötelezettség terhel, a nemzeti szabályozó
hatóság biztosítja a legalább a II. 
mellékletben foglalt elemeket tartalmazó 
referenciaajánlat közzétételét.

(4) A (3) bekezdés ellenére, ha egy 
üzemeltetőről kiderül, hogy egy 
meghatározó piacon a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 14. cikkével 
összhangban a helyhez kötött helyi
hozzáférés tekintetében jelentős piaci 
erővel rendelkezik, a nemzeti szabályozó
hatóságok biztosítják egy, legalább a II. 
mellékletben foglalt elemeket tartalmazó 
referenciaajánlat közzétételét.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 99. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 92

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – d pont
2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok annak 
mérlegelése során, hogy az (1) 
bekezdésben említett kötelezettségeket 
előírják-e, és különösen annak vizsgálata 
során, hogy az ilyen kötelezettségek 
arányosak lennének-e a 2002/21/EK 
irányelv ("keretirányelv") 8. cikkében 
foglalt célokkal, különösen a következő 
tényezőket kötelesek figyelembe venni:

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.
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Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 93

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – 2 bekezdés – da pont (új)
2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

da) a (2) bekezdés c) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) az eszköz tulajdonosának kezdeti 
befektetését, szem előtt tartva minden 
közbefektetést és a befektetés kockázatait, 
ideértve az új eszközökhöz hozzáférő 
vállalkozások közötti megfelelő 
kockázatmegosztást;”

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 100. módosítást (12. cikk, (2) bekezdés c) pont) (62. cikk (2) 
bekezdés a) pont).

Módosítás 94

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 8 pont – 2 bekezdés – e pont
2002/19/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

d) a verseny hosszú távú megőrzésének
szükségessége, többek között gazdaságilag 
hatékony, infrastruktúraalapú versenyen 

d) a verseny – elsősorban az 
infrastruktúraalapú verseny – hosszú távú 
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keresztül; megőrzésének szükségessége;

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 95

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont – a pont
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre 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. Az üzemeltető 
általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében, a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára a kockázatok 
figyelembevétele mellett.

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8. cikk 
rendelkezéseivel összhangban az 
összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 
bizonyos típusainak szolgáltatása 
tekintetében a költségmegtérülésre 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. Az üzemeltető 
általi befektetések – többek között az új 
generációs hálózatokba való befektetések –
ösztönzése érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóság figyelembe veszi az 
üzemeltető befektetését, és a megfelelő 
befektetett tőke ésszerű megtérülését 
biztosítja számára, figyelembe véve a
felmerülő kockázatokat és a megfelelő 
kockázatmegosztást a befektető és az új 
eszközökhöz hozzáférést élvező 
vállalkozók között, beleértve a 
differenciált rövid távú és hosszú távú 
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kockázatmegosztási megállapodásokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 101. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 96

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont – aa pont (új)
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 4a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

aa) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(4a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hosszú távú 
kockázatmegosztó szerződések szerinti 
hozzáférési díjak összhangban álljanak a 
hatékony üzemeltető hosszú távú növekvő 
költségeivel, figyelembe véve az 
üzemeltető által az új piacon számított 
penetrációt és azt, hogy a rövid távú 
szerződések szerinti hozzáférési díjak 
kockázati felárat tartalmaznak. A 
kockázati felárakat az új piac 
penetrációjának növekedésével 
fokozatosan meg kell szüntetni. Az árprés-
teszteket a kockázati felárat tartalmazó 
rövid távú szerződésekre nem kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 102. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 97

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 9 pont – b pont
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 5 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
költségszámítási rendszer alkalmazásának 
kötelezettsége helyett elfogadhatják az 
összekapcsolásra vonatkozó más árképzési 
módszer – például az úgynevezett „bill 
and keep” módszer – alkalmazását, 
feltéve, hogy az nem akadályozza vagy 
nem torzítja a versenyt.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 98

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
2002/19/EK irányelv
13a cikk – 1 és 2 bekezdés és 3 bekezdés bevezető része

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóság megállapítja, hogy a 9–13. cikk 
alapján kirótt megfelelő kötelezettségekkel 
nem sikerült megvalósítani a tényleges 
versenyt, és egyes hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatása 
tekintetében jelentős és tartós 
versenyproblémák és/vagy piaci 
hiányosságok állnak fenn, akkor a 8. cikk
(3) bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban –
kivételes intézkedésként – arra kötelezheti
a vertikálisan integrált vállalkozásokat, 
hogy az említett hozzáférési termékek 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 8.
cikkben, különösen a 8. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdésében 
foglalt rendelkezésekkel összhangban – a 
vertikálisan integrált vállalkozásokat
rendkívüli intézkedésként arra kötelezheti, 
hogy a megkötött hozzáférési termékek 
nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.



PE420.223v01-00 86/101 PR\770260HU.doc

HU

nagykereskedelmi szolgáltatásával 
kapcsolatos tevékenységüket önállóan 
működő gazdasági egység keretében 
végezzék.

Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak – ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is – egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árra és a szolgáltatás 
színvonalára vonatkozó feltételeket is, 
továbbá azonos rendszerek és folyamatok 
révén köteles nyújtani a hozzáférési 
termékeket és szolgáltatásokat.

Ez a gazdasági egység valamennyi 
vállalkozásnak – ideértve az anyavállalat 
más gazdasági egységeit is – egységes 
határidővel és szerződési feltételekkel, 
ideértve az árra és a szolgáltatás 
színvonalára vonatkozó feltételeket is, 
továbbá azonos rendszerek és folyamatok 
révén köteles nyújtani a hozzáférési 
termékeket és szolgáltatásokat.

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, javaslatot 
nyújt be a Bizottsághoz, amely tartalmazza 
a következőket:

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
funkcionális szétválasztásra irányuló 
kötelezettséget kíván előírni, javaslatot 
nyújt be a Bizottsághoz, amely tartalmazza 
a következőket:

a) a nemzeti szabályozó hatóságnak az (1) 
bekezdésben említett megállapításait 
alátámasztó bizonyítékok;

a) annak igazolása, hogy az érintett 
piacoknak a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikkében megállapított 
piacelemzési eljárással összhangban 
lefolytatott, a tényleges verseny 
megvalósíthatóságát vizsgáló összehangolt 
elemzését követően, a legjobb gyakorlatok 
megfelelő figyelembevétele mellett a 9-13. 
cikkben meghatározott kötelezettségek 
közül előírt valamely kötelezettség és 
annak betartatása méltányos időkereten 
belül nem eredményezett, és tartósan nem 
eredményezne tényleges versenyt, továbbá 
hogy e termékpiacok közül több jelentős 
mértékű és tartós versenyproblémákat és 
piaci hiányosságokat mutat;

b) arra vonatkozó bizonyítékok, hogy 
ésszerű időn belül nincs vagy nagyon kicsi 
az esély arra, hogy kialakuljon az 
infrastruktúraalapú verseny;

b) arra vonatkozó bizonyítékok, hogy 
ésszerű időn belül nincs vagy nagyon kicsi 
az esély arra, hogy kialakuljon az 
infrastruktúraalapú verseny;

c) a szabályozó hatóságra, a vállalkozásra,
az ágazat egészében – figyelembe véve
különösen a társadalmi és területi kohézió 
biztosításának szükségességét – a 
befektetések ösztönzésére, valamint más 
érdekeltekre gyakorolt várható hatás, így 
különösen az infrastruktúraszintű
versenyre gyakorolt várható hatás és a 

c) a szabályozó hatóságra, a vállalkozásra, 
különösen annak munkabírására és ennek
a hálózatfejlesztési beruházásokkal 
kapcsolatos ösztönzésére, valamint más 
érdekeltekre gyakorolt várható hatás, így 
különösen az infrastruktúraszintű
versenyre gyakorolt várható hatás és
különösen a fogyasztókkal kapcsolatos 
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fogyasztókkal kapcsolatos esetleges 
hatások elemzése.

esetleges hatások elemzését;

ca) azon okoknak az elemzése, 
amelyek igazolják, hogy ez a kötelezettség 
lenne a versennyel kapcsolatos azonosított 
problémák vagy piaci kudarcok kezelését 
célzó eszközök végrehajtásának 
leghatékonyabb eszköze;

(3) Az intézkedéstervezetnek tartalmaznia 
kell a következő elemeket:

(3) A nemzeti szabályozó hatóságnak 
javaslatába bele kell foglalnia a javasolt 
intézkedés tervezetét, amelynek
tartalmaznia kell:

Or. en

Indokolás

A módosítás kisebb módosításokkal visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. 
szeptember 24-én elfogadott (T6/0449/2008) 103. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 99

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 12 pont – e pont
2002/19/EK irányelv
II melléklet – A rész – 1 pont – b pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) (teljes és részleges) hozzáférés a helyi 
alhurkokhoz, beleértve, adott esetben, a
kapcsolt eszközökhöz való hozzáférést, úgy 
mint a backhaul hálózatok alapépítményei 
és/vagy optikai szálai;

b) (teljes és részleges) hozzáférés a helyi 
alhurkokhoz, beleértve, adott esetben, a
backhaul hálózatok kiépítése 
szempontjából nem aktív hálózati 
elemekhez való hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 100

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 1a pont (új)
2002/20/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1a) A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatása, illetve az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtása – a 6. 
cikk (2) bekezdésében említett egyedi 
kötelezettségek, illetve az 5. cikkben 
említett használati jogok sérelme nélkül –
csak általános felhatalmazás tárgyát 
képezheti. Az érintett vállalkozástól 
megkövetelhető, hogy nyújtson be 
jelentést, de nem írható elő számára, hogy 
mielőtt a felhatalmazásból eredő jogokat 
gyakorolná, a nemzeti szabályozó hatóság 
kifejezett határozatát vagy bármely egyéb 
közigazgatási intézkedésének iratait 
szerezze be. Az egyes esetekben szükséges 
bejelentést követően a vállalkozás 
megkezdheti tevékenységét, szükség esetén 
az 5., 6., 6a. és 7. cikk használati jogokra 
vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel.
A különböző tagállamokban lévő 
vállalkozások számára határokon átnyúló 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások érintett 
tagállamonként nem kötelezhetők egynél 
több értesítésre.”

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 101

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 2 pont
2002/20/EK irányelv
5 cikk - 1 és 2 bekezdések

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok elősegítik a 
rádiófrekvenciáknak az általános
felhatalmazások alapján történő 
használatát. A tagállamok egyedi 
használati jogokat adhatnak a következők 
érdekében:

(1) A tagállamok, amennyiben lehetséges, 
és különösen amennyiben a káros 
interferencia valószínűsége 
elhanyagolható, az általános
felhatalmazásban meghatározzák a 
rádiófrekvenciák használatának 
feltételeit. A tagállamok egyedi jogokat
biztosíthatnak a következők érdekében:

– a káros zavarás elkerülése; – a káros zavarás elkerülése;

– a szolgáltatás műszaki 
színvonalának biztosítása;

– a szolgáltatás műszaki 
színvonalának biztosítása;

– a hatékony spektrumhasználat 
biztosítása;

– a hatékony spektrumhasználat 
biztosítása;

– vagy a tagállamok által a közösségi 
jogszabályokkal összhangban 
meghatározott egyéb közérdekű célok 
elérése..

– vagy a tagállamok által a közösségi 
jogszabályokkal összhangban 
meghatározott egyéb közérdekű célok 
elérése..

(2) Ha egyedi rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogok megadása szükséges, 
a tagállamok – ezen irányelv 6. és 7. 
cikkének, valamint 11. cikke (1) bekezdése 
c) pontjának rendelkezéseire is 
figyelemmel, továbbá az említett 
erőforrások hatékony felhasználását a 
2002/21/EK irányelvnek (keretirányelv) 
megfelelően biztosító bármilyen más 
szabályra is figyelemmel – kérelemre 
minden vállalkozásnak megadják ezt a 
jogot a hálózatoknak vagy 
szolgáltatásoknak a 3. cikkben említett 
általános felhatalmazás alapján történő 
működtetésére, illetve nyújtására.

(2) Ha egyedi rádiófrekvencia- és 
számhasználati jogok megadása szükséges, 
a tagállamok – ezen irányelv 6., 6a. és 7. 
cikkének, valamint 11. cikke (1) bekezdése 
c) pontjának rendelkezéseire is 
figyelemmel, továbbá az említett 
erőforrások hatékony felhasználását a 
2002/21/EK irányelvnek (keretirányelv) 
megfelelően biztosító bármilyen más 
szabályra is figyelemmel – kérelemre 
minden vállalkozásnak megadják ezt a 
jogot a hálózatoknak vagy 
szolgáltatásoknak a 3. cikkben említett 
általános felhatalmazás alapján történő 
működtetésére, illetve nyújtására.

Azon egyedi feltételek és eljárások sérelme 
nélkül, amelyeket a tagállamok a 
rádiófrekvencia-használati jognak a 
közérdekű célok közösségi jognak 

Azon egyedi feltételek és eljárások sérelme 
nélkül, amelyeket a tagállamok a 
rádiófrekvencia-használati jognak a 
közérdekű célok közösségi jognak 
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megfelelő megvalósítása céljából 
rádióműsor- vagy televízióműsor-
tartalomszolgáltatók részére való megadása 
érdekében fogadtak el, a rádiófrekvencia-
és számhasználati jogokat nyílt, 
tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes és arányos eljárások keretében, 
rádiófrekvenciák esetében a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 9. cikkében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kell 
megadni. A nyílt eljárás követelménye 
alóli kivétel alkalmazható olyan esetekben, 
amikor az egyedi rádiófrekvencia-
használati jogoknak a rádióműsor- vagy 
televízióműsor-tartalomszolgáltatók 
részére való megadása a tagállamok által a 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
meghatározott közérdekű cél eléréséhez 
szükséges.

megfelelő megvalósítása céljából 
rádióműsor- vagy televízióműsor-
tartalomszolgáltatók részére való megadása 
érdekében fogadtak el, a rádiófrekvencia-
és számhasználati jogokat nyílt, 
tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes és arányos eljárások keretében,
rádiófrekvenciák esetében a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 9. cikkében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kell 
megadni. A nyílt eljárás követelménye 
alóli kivétel alkalmazható olyan esetekben, 
amikor az egyedi rádiófrekvencia-
használati jogoknak a rádióműsor- vagy 
televízióműsor-tartalomszolgáltatók 
részére való megadása a tagállamok által a 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
meghatározott közérdekű cél eléréséhez 
szükséges.

A használati jogok megadása során a 
tagállamok meghatározzák, hogy a 
kérdéses jogokat a jogosult átruházhatja-e, 
és ha igen, milyen feltételekkel.
Rádiófrekvenciák esetében ennek a 
rendelkezésnek összhangban kell lennie a 
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 9b. 
cikkével.

A használati jogok megadása során a 
tagállamok meghatározzák, hogy a 
kérdéses jogokat a jogosult átruházhatja-e, 
és ha igen, milyen feltételekkel.
Rádiófrekvenciák esetében ezeknek a 
rendelkezéseknek összhangban kell
lenniük a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 9. és 9b. cikkével.

Ha a tagállamok határozott időtartamra 
adnak használati jogokat, ennek a 
határozott időtartamnak – figyelemmel az 
elérni kívánt célra és a szükséges 
beruházásokra – meg kell felelnie a 
nyújtani kívánt szolgáltatás igényeinek.

Ha a tagállamok határozott időtartamra 
adnak jogokat, ennek a határozott 
időtartamnak – figyelemmel az elérni 
kívánt célra és a befektetés amortizációs 
idejének biztosítására – meg kell felelnie a 
nyújtani kívánt szolgáltatás igényeinek.

Minden olyan egyedi rádiófrekvencia-
használati jogot, amelyet tíz évnél 
hosszabb időtartamra adnak és amelyet a
vállalkozások egymásra nem ruházhatnak 
át vagy nem adhatnak egymásnak 
haszonbérbe a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 9b. cikkének megfelelően, 
az illetékes nemzeti hatóságnak –
különösen a jogosult indokolt kérése 
alapján – felül kell vizsgálnia az (1) 
bekezdésben foglalt kritériumok 
tekintetében.
 Ha az egyedi használati jogok 
megadására vonatkozó kritériumok már 

A tíz évre vagy tíz évnél hosszabb 
időtartamra megadott egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogok 
tekintetében, amelyeket a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 9b. cikke alapján 
a vállalkozások egymásra nem 
ruházhatnak át, és egymásnak nem 
adhatnak haszonbérbe, az illetékes 
nemzeti hatóság győződik meg arról, hogy 
az egyedi használati jog megadásának 
alapjául szolgáló feltételek a licenc teljes 
időszaka alatt teljesülnek-e. Ha ezek a
kritériumok már nem alkalmazandók, az 
egyedi használati jogot a jogosult előzetes 
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nem érvényesek, az egyedi használati jogot 
a rádiófrekvenciák használatára
vonatkozó általános felhatalmazássá kell
átalakítani, vagy a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 9b. cikkének megfelelően a 
vállalkozások között átruházhatóvá vagy 
haszonbérbe adhatóvá kell tenni.

értesítése mellett és kellő idő elteltével az 
adott rádiófrekvenciákra vonatkozó 
általános felhatalmazássá kell alakítani, 
vagy a vállalkozások között szabadon 
átruházhatóvá vagy haszonbérbe 
adhatóvá kell tenni, a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 9b. cikkének 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 102

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 4a pont (új)
2002/20/EK irányelv
6a. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4a) Az irányelv a következő 6a. cikkel 
egészül ki:

„6a. cikk
Harmonizációs intézkedések

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9. cikkében foglalt rendelkezések, 
valamint az ezen irányelv 5. cikke (1) és 
(2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
sérelme nélkül a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 8a. cikkének (4a) pontja 
szerint a Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el:
a) azon rádiófrekvencia-sávok 
meghatározása céljából, amelyek 
használata általános felhatalmazásoktól 
függ;
b) a páneurópai hálózati vagy 
elektronikus kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó rádiófrekvencia-
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vagy a számhasználatra vonatkozó 
általános felhatalmazások vagy egyedi 
jogok megadására szolgáló eljárások 
harmonizálása céljából;
c) a páneurópai hírközlő hálózatot 
vagy hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások számára történő 
rádiófrekvencia- vagy számhasználatra 
vonatkozó általános felhatalmazások vagy 
egyedi jogok tekintetében a II. 
mellékletben meghatározott feltételek 
harmonizálása céljából.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló fenti 
intézkedéseket a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 18. cikkének (4) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
intézkedések adott esetben lehetőséget 
biztosíthatnak a tagállamok számára arra, 
hogy indokolással ellátott kérelemben 
ezen intézkedések alól részleges 
mentesítést és/vagy átmeneti eltérést 
kérjenek.
A Bizottság a tagállamban fennálló 
sajátos helyzet figyelembevételével értékeli 
a kérelem megalapozottságát, és részleges 
mentesítést, átmeneti eltérést vagy 
mindkettőt adhat abban az esetben, ha 
ezzel nem késlelteti indokolatlanul az (1) 
bekezdésben felsorolt végrehajtási 
intézkedések végrehajtását, illetve a 
versenyhelyzet vagy a szabályozási 
környezet vonatkozásában nem hoz létre 
indokolatlan különbségeket a tagállamok 
között.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
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cikk (2) bekezdés b) pont) azáltal, hogy eltöröl bizonyos harmonizációs intézkedéseket és a 
meglévő végrehajtási intézkedések jövőbeni alkalmazását (az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárást követve) az Európai Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai programon keresztüli megállapodásának hatálya alá vonja.

Módosítás 103

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 5 pont – a pont
2002/20/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

E tekintetben a tagállamok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy az illetékes 
hatóságok adott esetben jogosultak 
legyenek pénzbírságot kiszabni. Az 
intézkedést és az annak alapjául szolgáló 
indokokat haladéktalanul az érintett 
vállalkozás tudomására kell hozni, és 
ésszerű határidőt kell előírni a vállalkozás 
számára az intézkedésnek való 
megfelelésre.

E tekintetben a tagállamok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy az illetékes 
hatóságok jogosultak legyenek:

a) az adott esetnek megfelelően 
visszatartó erejű pénzbírságot kiszabni, 
amely lehet visszamenőleges hatályú 
időszakos bírság; és
b) elrendelni a versenyt jelentős 
mértékben hátráltató szolgáltatás vagy 
szolgáltatáscsomag nyújtásának 
beszüntetését, ha a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 16. cikke szerint a 
piacelemzést követően előírt hozzáférési 
kötelezettségek nem teljesülnek.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 111. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 104

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 7 pont
2002/20/EK irányelv
14 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az általános felhatalmazásokkal, a 
használati jogokkal, illetve az eszközök
kiépítésére vonatkozó jogokkal összefüggő 
jogosultságokat, feltételeket és eljárásokat 
csak objektíve indokolt esetekben és 
arányos módon, adott esetben az 
átruházható rádiófrekvencia-használati 
jogokra alkalmazandó egyedi feltételek 
figyelembevételével lehessen módosítani.
Azon esetek kivételével, amikor a javasolt 
módosítások kisebb mértékűek és a 
jogosult vagy az általános 
felhatalmazások tulajdonosa hozzájárult 
azokhoz, az ilyen módosításra irányuló 
szándékot megfelelő módon az érintettek 
tudomására kell hozni, és az érdekelt 
feleknek, köztük a felhasználóknak és a 
fogyasztóknak elegendő időt – hacsak 
kivételes körülmények nem állnak fenn, 
legalább négy hetet – kell biztosítani a 
javasolt módosításokkal kapcsolatos 
álláspontjuk kifejtésére.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az általános felhatalmazásokkal, a 
használati jogokkal, illetve az eszközök 
kiépítésére vonatkozó jogokkal összefüggő 
jogosultságokat, feltételeket és eljárásokat 
csak objektíve indokolt esetekben és 
arányos módon, adott esetben az 
átruházható rádiófrekvencia-használati 
jogokra alkalmazandó egyedi feltételek 
figyelembevételével lehessen módosítani.
Az ilyen módosításra irányuló szándékot 
megfelelő módon az érintettek tudomására 
kell hozni, és az érdekelt feleknek, köztük 
a felhasználóknak és a fogyasztóknak 
elegendő időt – hacsak kivételes 
körülmények nem állnak fenn, legalább 
négy hetet – kell biztosítani a javasolt 
módosításokkal kapcsolatos álláspontjuk 
kifejtésére.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 105

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
17 cikk - 1 és 2 bekezdések
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A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül a tagállamok a 2009. december 31-
én hatályos általános felhatalmazásokat és 
egyedi használati jogokat legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított két 
éven belül hozzáigazítják ezen irányelv 5., 
6. és 7. cikkéhez, valamint I. 
mellékletéhez.

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9a. cikkében foglalt rendelkezések sérelme 
nélkül a tagállamok a 2009. december 31-
én hatályos általános felhatalmazásokat és 
egyedi használati jogokat legkésőbb ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított
tizennyolc hónapon belül hozzáigazítják 
ezen irányelv 5., 6. és 7. cikkéhez, 
valamint I. mellékletéhez.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazása szűkíti 
a jogok vagy kiterjeszti hatályos általános 
felhatalmazások és egyedi használati 
jogokat , a tagállamok legkésőbb 2012.
szeptember 30-ig meghosszabbíthatják e 
felhatalmazások és jogok érvényességét 
abban az esetben, ha ez nem érinti más 
vállalkozásoknak a közösségi jog 
értelmében fennálló jogait. A tagállamok 
az ilyen meghosszabbításról – indokolás 
mellett – tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazása szűkíti 
a jogok vagy kiterjeszti hatályos általános 
felhatalmazások és egyedi használati 
jogokat , a tagállamok legkésőbb 2012.
március 30-ig meghosszabbíthatják e 
felhatalmazások és jogok érvényességét 
abban az esetben, ha ez nem érinti más 
vállalkozásoknak a közösségi jog 
értelmében fennálló jogait. A tagállamok 
az ilyen meghosszabbításról – indokolás 
mellett – tájékoztatják a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a Tanács és a Parlament javaslata közötti kompromisszum kialakítása (62. 
cikk (2) bekezdés b) pont).

Módosítás 106

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
3a cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

3a. cikk
Felülvizsgálati eljárás

(1) A Bizottság időszakosan felülvizsgálja 
ezen irányelv, valamint a 2002/21/EK 
(keretirányelv), a 2002/19/EK (hozzáférési 
irányelv) és a 2002/20/EK (engedélyezési 
irányelv) irányelv működését, és jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
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Tanácsnak legkésőbb három évvel az 5. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
alkalmazási dátumot követően. Ebben a 
jelentésben a Bizottság megvizsgálja, hogy 
a piaci fejlemények fényében és tekintettel 
mind a versenyre, mind a 
fogyasztóvédelemre továbbra is szükség 
van-e a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 8-13. cikkében, valamint a 
2002/22/EK (egyetemes szolgáltatási 
irányelv) meghatározott, ágazatspecifikus 
előzetes rendelkezésekre vonatkozó 
intézkedésekre, vagy módosítani, esetleg 
hatályon kívül kell-e helyezni azokat. E 
célból a Bizottság tájékoztatást kérhet a 
nemzeti szabályozó hatóságoktól és a 
BERT-től, amelyet indokolatlan 
késedelem nélkül meg kell adni.
(2) Amennyiben a Bizottság úgy találja, 
hogy az (1) bekezdésben megnevezett 
intézkedéseket módosítani kell vagy 
hatályon kívül kell helyezni azokat, 
indokolatlan késedelem nélkül javaslatot 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-én 
elfogadott (T6/0449/2008) 118. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 107

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
Melléklet – 2 pont – h pont
2002/21/EK irányelv
Melléklet – A rész – 19 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

1. A nyilvánosság számára elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozásokra kirótt átláthatósági 

19. A nyilvánosság számára elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozásokra kirótt átláthatósági 
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előírások a végberendezéstől 
végberendezésig megvalósuló 
összekapcsolhatóság biztosítása érdekében 
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 18. 
cikkében foglalt célokkal és elvekkel 
összhangban, a forgalomkezelési 
politikáknak a nyilvánosságra hozatala és –
amennyiben szükséges és arányos – a 
nemzeti szabályozó hatóságok hozzáférése 
a nyilvánosságra hozott adatok 
pontosságának ellenőrzéséhez szükséges 
információkhoz.

előírások a végberendezéstől 
végberendezésig megvalósuló 
összekapcsolhatóság biztosítása érdekében, 
beleértve a tartalomhoz, szolgáltatásokhoz 
és alkalmazásokhoz való korlátlan 
hozzáférést, a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 18. cikkében foglalt 
célokkal és elvekkel összhangban, a 
forgalomkezelési politikáknak a 
nyilvánosságra hozatala és – amennyiben 
szükséges és arányos – a nemzeti 
szabályozó hatóságok hozzáférése a 
nyilvánosságra hozott adatok 
pontosságának ellenőrzéséhez szükséges 
információkhoz.

Or. en

Indokolás

A módosítás változtatásokkal visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. 
szeptember 24-én elfogadott (T6/0449/2008) 120. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 108

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont – b pont
2002/20/EK irányelv
Melléklet – B rész – 2 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2. Eredményes és hatékony 
frekvenciahasználat a 2002/21/EK 
irányelvvel (keretirányelv) összhangban.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás visszaállítja a Parlament által az első olvasat során elfogadott álláspontot (62. 
cikk (2) bekezdés a) pont).
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Módosítás 109

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont – b a pont (új)
2002/20/EK irányelv
Melléklet – B rész – 7 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ba) A 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
7. Bármilyen kötelezettségvállalás, 
amelyet a használati jogot megszerző 
vállalkozás a versenyeztetési vagy 
összehasonlító kiválasztási eljárás során 
tett. Ha egy ilyen kötelezettségvállalás de 
facto megfelel a 2002/19/EK irányelv 
(hozzáférési irányelv) 9–13a. cikkeiben 
felsorolt kötelezettségeknek, a 
kötelezettségvállalást legkésőbb 2010. 
január 1-jével érvénytelennek kell 
tekinteni. 

Or. en

Indokolás

A módosítás részben visszaállítja a Parlament által az első olvasatban 2008. szeptember 24-
én elfogadott (T6/0449/2008) 123. módosítást (62. cikk (2) bekezdés a) pont).

Módosítás 110

A Tanács közös álláspontja – módosító jogszabály
Melléklet – 4 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
 II melléklet

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4a) A szöveg a következő II. melléklettel 
egészül ki:
„A 6a. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
alapján harmonizálható feltételek:
a) a rádiófrekvencia-használati jogok 
érvényességi időtartama;
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b) a jogok területi hatálya;
c) a jog más rádiófrekvencia-
használókra történő átruházásának 
lehetősége, valamint az átruházás 
feltételei és eljárásai;
d) a rádiófrekvencia-használati díj 
meghatározásának módja a tagállamok 
által meghatározott rendszerek sérelme 
nélkül, ahol a díjfizetési kötelezettséget a 
konkrét közérdekű célkitűzések 
megvalósításának 
megkülönböztetésmentesen megállapított 
kötelezettsége váltja fel;
e) az egyes vállalkozások számára 
adandó használati jogok száma;
f) az I. melléklet B. részében felsorolt 
feltételek.”

Or. en
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INDOKOLÁS

A keretszabályozás felülvizsgálata alkalmat nyújt Európa nagysebességű vezetékes és vezeték 
nélküli hírközlés terén betöltött vezető szerepének megerősödésére, az innovatív és magas 
hozzáadott értékű szolgáltatások fejlesztésének felgyorsítására, valamint a szélessávú internet-
hozzáférés 100%-os lefedettségének biztosítására1.

A jelenlegi nehéz helyzetben minden eddiginél nagyobb szükség van a következő célok
érdekében bevezetett szabályozási reformra: a verseny fenntartása, a beruházások és az 
innováció ösztönzése, a fogyasztói érdekek előmozdítása, a társadalmi kohézió megerősítése 
egy összehangolt és jól működő elektronikus távközlési belső piacon. 

E célok eléréséhez a jogalkotási munkában három fő feltételnek kell megvalósulnia: 
gazdasági hatékonyság, jogbiztonság és a szabályozás kiszámíthatósága, valamint az 
intézményközi hatalmi egyensúly.

Mindmáig csupán néhány politikai kérdést sikerült háromoldalú párbeszéd keretében 
megvitatni. Akkor az előadó működőképes kompromisszumokat javasolt a Tanáccsal való 
megállapodás és a jogalkotás második olvasatban történő befejezése érdekében. Az előadó 
ezenkívül az „együttes szabályozási” eljárásra vonatkozó jogorvoslati változtatásokat is 
bejelentett az intézményközi hatalmi egyensúlyt érintő kételyekre válaszul.

Kompromisszumkeresés

Frekvenciagazdálkodás

A második olvasatra adott ajánlások nem térnek el attól, ami a Parlament és a Tanács közötti 
megegyezés sarokkövét kell, hogy képezze. Továbbra is elsősorban a tagállamok felelnek a 
spektrumgazdálkodásért. Azonban kísérletek történnek a tagállamok közötti együttműködés 
megerősítésére, és ahol indokolt, harmonizációs intézkedések bevezetése is megengedett. 

A rádióspektrum-politika programok tekintetében az előadó először is tisztázza, hogy e 
programok a közösségi rádióspektrum-használat stratégiai tervezésének, koordinációjának és 
összehangolásának politikai irányvonalait és célkitűzéseit jelölik ki, eloszlatva azt a kritikát, 
hogy a Parlament a rádióspektrummal kapcsolatos ügyeket túlzott mértékben kontrollálni 
akarta. Másodszor, a 9c. cikkben előírt harmonizációs végrehajtási intézkedéseket e cikkhez 
sorolja, biztosítva, hogy a jövőben – az Európai Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai programon keresztüli megállapodásának megfelelően – a szabályozási bizottsági 
eljárás szigorú követésével bizonyos harmonizációs intézkedéseket alkalmazhassanak. A 
kompromisszum részeként elfogadjuk a 9c. cikk (A rádiófrekvencia-gazdálkodásra vonatkozó 
harmonizációs intézkedések) törlését.

Ezzel párhuzamosan a rádióspektrum-politikával foglalkozó bizottságot visszaállítják addig, 

                                               
1 A december 11–12-i Európai Tanács az európai gazdasági helyreállítási terv részeként a széles sávú internet 
fejlesztésére – beleértve a gyengén ellátott és drága területeket is – irányuló szabályozási ösztönzők bevezetésére 
hív fel.
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amíg a Parlament megfelelő biztosítékokat nem kap a Bizottság részéről arra vonatkozóan, 
hogy a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport (RSPG) működését kibővítik a 
rádióspektrum-politikai programhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges mértékben.

Az ITU tekintetében a vonatkozó módosítás a Tanács és a Parlament közötti kompromisszum 
megteremtését célozza annak tisztázásával, hogy a tagállamok eltérhetnek a 
szolgáltatássemlegesség elvétől annak érdekében, hogy teljesítsék az ITU rádiószabályzatának 
valamely előírását (például annak érdekében, hogy elkerüljék az interferencia által okozott 
problémákat a szomszédos országokkal). Az e cikk szerint elfogadott intézkedések és a 
rádióspektrummal kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi szervezetek közötti összhangot 
egy preambulumbekezdés tovább hangsúlyozza.

Az országos frekvenciaelosztási tervekre történő hivatkozást törli, helyette a „tagállamok 
által” bevezetett bizonyos korlátozásokat említ, melyek ténylegesen több mozgásteret 
biztosítanak.

Az 5. cikk szövegezése (engedélyezési irányelv) át lett dolgozva annak érdekében, hogy 
egyensúlyt próbáljon kialakítani az általános engedélyezés által megvalósuló rugalmasság 
kívánalma és az eddigi gyakorlatban érvényesülő egyedi engedélyezés puszta pragmatizmusa 
között.

„Együttes szabályozás”

Az előadó fenntartja a Parlament első olvasata javaslatának a 7. és -7a. cikkre vonatkozó 
általános gondolatmenetét, miközben helyt ad a jogi kritikának (különösen a Meroni-
alapelvvel való esetleges összeegyeztethetetlenség tekintetében). Az új javaslat a Bizottság 
átdolgozott javaslatára épül, azonban azokban az esetekben, amikor a Bizottság és a BERT 
nem jut megállapodásra, szabályozási bizottsági eljárásra van szükség. A gyakorlati 
alkalmazhatóság bizonyos elemeit is megújították (az ismételt bejelentés megfelelő ideje, 
stb.).

Az előadó által visszaállított, még nem tárgyalt pontok

A Parlament első olvasatának szövegében szereplő, háromoldalú párbeszéd keretében eddig 
még nem tárgyalt fő pontokat visszaállítottuk. Ez különösen az újgenerációs hozzáférési 
hálózatokat, a funkcionális szétválasztást, a (nem a spektrumhoz kötődő) harmonizációt és a 
tartalmi/„hálózatsemlegességi” kérdéseket érinti.
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