
AM\860614HU.doc PE460.855v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2010/0252(COD)

14.3.2011

MÓDOSÍTÁS:
207–402

Jelentéstervezet
Gunnar Hökmark
(PE454.746v01-00)

Az első rádióspektrum-politikai program létrehozásáról

Határozatra irányuló javaslat
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))



PE460.855v01-00 2/110 AM\860614HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\860614HU.doc 3/110 PE460.855v01-00

HU

Módosítás 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) annak biztosítása, hogy – amennyiben a 
rádióspektrum-politikai program másként 
nem rendelkezik – 2015-ig valamennyi 
technológiai megoldást figyelembe véve
kellő nagyságrendű és megfelelő 
tartományú, legalább 1200 MHz-et kitevő
rádióspektrum kerüljön kiosztásra, hogy ki 
lehessen elégíteni a mobil adatforgalom 
iránti, gyorsan növekvő igényt, ilyen 
módon téve lehetővé az üzleti és 
közszolgálati szolgáltatások fejlődését;

Or. en

Módosítás 208
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós
spektrumpolitikai célkitűzések 
támogatásához és a mobil adatforgalom 
iránti, gyorsan növekvő igény kielégítése, 
és egyszersmind a többi spektrumhasználó 
– többek között a műsorszórás –
fejlődésének biztosítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 209
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához, 
szem előtt tartva olyan általános érdekű 
célkitűzéseket, mint a kulturális 
sokszínűség és a médiapluralizmus, 
valamint a rádiófrekvenciák különböző 
használóinak érdekei;

Or. en

Módosítás 210
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához, 
szem előtt tartva olyan általános érdekű 
célkitűzéseket, mint a kulturális 
sokszínűség és a médiapluralizmus, 
valamint a rádiófrekvenciák különböző 
használóinak érdekei.

Or. en
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Módosítás 211
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához, 
szem előtt tartva olyan általános érdekű 
célkitűzéseket, mint a kulturális 
sokszínűség és a médiapluralizmus, 
valamint a különböző rádióspektrum-
használók érdekei;

Or. fr

Módosítás 212
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához, 
és a főbb általános érdekű célkitűzések –
így például a kulturális sokszínűség és a 
médiapluralizmus, valamint a különböző 
rádióspektrum-használók érdekeinek –
figyelembevétele;

Or. fr
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Módosítás 213
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához, 
szem előtt tartva olyan általános érdekű 
célkitűzéseket, mint a kulturális 
sokszínűség és a médiapluralizmus, 
valamint a rádiófrekvenciák különböző 
használóinak érdekei;

Or. en

Módosítás 214
Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása a célkitűzések –
például a szélessávú szolgáltatás előnyben 
részesítésének és a verseny szavatolásának 
– támogatása elsősorban a 2009/114/EK 
irányelv* (a felülvizsgált „GSM-
irányelv”) időben történő végrehajtása 
révén;

_____________________
* HL L 274., 2009.10.20., 25. o.

Or. en
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Módosítás 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós
spektrumpolitikai célkitűzések 
támogatásához és a mobil adatforgalom 
iránti, gyorsan növekvő igény kielégítése, 
és egyszersmind a többi spektrumhasználó 
– többek között a műsorszórás –
fejlődésének biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 216
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós 
szakpolitikai célkitűzések támogatásához, 
figyelembe véve a spektrum egészének 
társadalmi, kulturális és gazdasági 
jelentőségét;

Or. de

Módosítás 217
Petra Kammerevert

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós
frekvenciapolitikai célkitűzések 
támogatásához, a műsorszórás fejlődési 
lehetőségeinek egyidejű figyelembevétele 
mellett;

Or. de

Módosítás 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a digitális szakadék áthidalása és a 
digitális menetrend célkitűzéseinek 
megvalósítása, biztosítva azt, hogy 2020-
ra valamennyi uniós polgár 
hozzáférhessen a legalább 30 Mbps 
sebességű szélessávú szolgáltatásokhoz, 
figyelembe véve a várható kereslet 
audiovizuális jellegét, és lehetővé téve az 
Unió számára azt, hogy a lehető 
legnagyobb szélessávú sebességgel és 
kapacitással rendelkezhessen;

Or. en

Módosítás 219
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a digitális szakadék áthidalása és a 
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digitális menetrend célkitűzéseinek 
elérése, biztosítva azt, hogy 2020-ra 
valamennyi uniós polgár hozzáférhessen 
a legalább 30 Mbps sebességű 
szélessávhoz, ami EU-szerte utat tör a 
lehető legnagyobb sebességgel és 
kapacitással rendelkező szélessávú 
szolgáltatások biztosítása előtt;

Or. ro

Módosítás 220
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) annak biztosítása, hogy kellő 
nagyságrendű és megfelelő tartományú 
rádióspektrum kerüljön kiosztásra annak 
érdekében, hogy ki lehessen elégíteni a 
mobil adatátvitel iránti, gyorsan növekvő 
igényt, ilyen módon elősegítve az üzleti és 
közszolgáltatások fejlődését;

Or. fr

Módosítás 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a hatékony spektrumhasználat 
ösztönzése a frekvenciák iránti egyre 
növekvő kereslet kielégítéséhez, 
egyszersmind figyelembe véve a 
frekvenciák társadalmi, kulturális, 
oktatási és gazdasági összértékét;
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Or. en

Módosítás 222
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a hatékony spektrumhasználat 
ösztönzése a frekvenciák iránti egyre 
növekvő kereslet kielégítéséhez, 
egyszersmind figyelembe véve a 
frekvenciák társadalmi, kulturális és 
gazdasági összértékét;

Or. en

Módosítás 223
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) lehetőségek biztosítása az üzleti és a 
szolgáltatási szféra számára a megnövelt 
szélessávú kapacitás biztosítása révén;

Or. ro

Módosítás 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző
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maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

növelése a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének Unió-
szerte következetes, a technológiai 
megoldások számára egyenlő 
versenyfeltételek biztosítását szolgáló 
alkalmazásával és a megfelelő, 
kiszámítható szabályozás által, a 
harmonizált rádióspektrum új, fejlettebb
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével, megteremtve 
ilyen módon a páneurópai struktúrák 
létrehozásának lehetőségeit;

Or. en

Módosítás 225
Petra Kammerevert

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével; ennek során 
a tagállamok intézkedéseikkel eltérhetnek 
ezen elvtől, amennyiben ezen intézkedések 
a keretirányelv 9. cikke (4) bekezdésének 
a–d) pontjaiban megjelölt célokat 
szolgálják;

Or. de
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Módosítás 226
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével; ennek során 
a tagállamok intézkedéseikkel eltérhetnek 
ezen elvtől, amennyiben ezen intézkedések 
a keretirányelv 9. cikke (4) bekezdésének 
a–d) pontjaiban megjelölt célokat 
szolgálják;

Or. de

Módosítás 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

b) a spektrumhasználat hatékonyságának 
fokozása adott esetben a 
spektrumhasználat rugalmasságának az 
innovációt és a befektetéseket ösztönző
növelésének elősegítése révén, a 
technológia- és szolgáltatássemlegesség 
elvének alkalmazása és a megfelelő,
kiszámítható szabályozás által, a
harmonizált rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogokkal 
való kereskedés lehetőségével;

Or. en
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Módosítás 228
Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások és a kkv-k előtti 
megnyitásával, valamint a 
frekvenciahasználati jogok átruházásának 
lehetőségével;

Or. en

Módosítás 229
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének
következetes alkalmazásával és a 
megfelelő, kiszámítható szabályozás által,
a harmonizált rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével, megteremtve 
ilyen módon a páneurópai szolgáltatások 
kifejlesztésének lehetőségeit;

Or. en
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Módosítás 230
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával,
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének
következetes alkalmazásával és a 
megfelelő, kiszámítható szabályozás által,
a harmonizált rádióspektrum új, fejlettebb
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével; ezáltal 
megteremtve a páneurópai szolgáltatások 
lehetőségét;

Or. en

Módosítás 231
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének
következetes alkalmazásával és a 
megfelelő, kiszámítható szabályozás által,
a harmonizált rádióspektrum új, fejlettebb
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével, a meglévő 
szabályozási kerettel összhangban;

Or. en



AM\860614HU.doc 15/110 PE460.855v01-00

HU

Módosítás 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a spektrum hatékonyabb kihasználása 
a kis spektrumot igénylő technológiák 
előnyben részesítésével, mindezt olyan 
technológiákkal (hotspotokkal, wifi-vel 
stb.) – társítva, amelyek spektrumot 
egyáltalán nem igényelnek;

Or. de

Módosítás 233
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a spektrumhasználat hatékonyságának 
fokozása az általános felhatalmazásokból 
adódó előnyök kiaknázása, valamint az 
ilyen jellegű engedélyek nagyobb mértékű 
alkalmazása révén;

c) a spektrumhasználat hatékonyságának 
fokozása az általános felhatalmazásokból 
adódó előnyök kiaknázása, valamint az 
ilyen jellegű engedélyek nagyobb mértékű 
alkalmazása, valamint az innovációt célzó, 
nem engedélyköteles spektrum létrehozása
révén. E felhasználási módokat a kognitív 
technológiák révén különösen a „fehér 
terekben” lehetne előirányozni, azzal a 
feltétellel, hogy megfelelő hatástanulmány 
készül;

Or. en

Módosítás 234
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – c a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az infrastruktúra passzív 
megosztásának ösztönzése a 2002/21/EK 
irányelv 12. cikkében előirányzott módon, 
amennyiben az arányos és nem jár 
megkülönböztetéssel;

Or. en

Módosítás 235
Silvana Koch-Mehrin

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén, ex ante 
vagy ex post megakadályozva, hogy egyes 
gazdasági szereplők a versenyt jelentősen 
károsítva rádiófrekvenciákat halmozzanak 
fel;

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén, ex ante 
vagy ex post megakadályozva, hogy egyes 
gazdasági szereplők a versenyt feltehetőleg 
torzítva rádiófrekvenciákat halmozzanak 
fel (pl. a 2009/114/EK irányelv (a 
felülvizsgált GSM-irányelv) végrehajtása 
során);

Or. en

Módosítás 236
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén, ex ante 
vagy ex post megakadályozva, hogy egyes 
gazdasági szereplők a versenyt jelentősen 

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén,
rádiófrekvencia-használati jogok 
visszavonásával vagy más intézkedésekkel
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károsítva rádiófrekvenciákat halmozzanak 
fel;

ex ante vagy ex post megakadályozva, 
hogy egyes gazdasági szereplők a versenyt 
jelentősen károsítva rádiófrekvenciákat 
halmozzanak fel, illetve a frekvenciákat a 
piaci torzulásokat kiigazító módon 
kiosztva;

Or. en

Módosítás 237
Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén, ex ante 
vagy ex post megakadályozva, hogy egyes 
gazdasági szereplők a versenyt jelentősen 
károsítva rádiófrekvenciákat halmozzanak 
fel;

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén, ex ante 
vagy ex post megakadályozva, hogy egyes 
gazdasági szereplők a versenyt jelentősen 
károsítva és a piacot torzítva
rádiófrekvenciákat halmozzanak fel;

Or. en

Módosítás 238
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén, ex ante 
vagy ex post megakadályozva, hogy egyes 
gazdasági szereplők a versenyt jelentősen 
károsítva rádiófrekvenciákat halmozzanak 
fel;

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén, ex ante 
vagy ex post megakadályozva, hogy egyes 
gazdasági szereplők a versenyt nagy 
valószínűséggel torzítva
rádiófrekvenciákat halmozzanak fel;

Or. de
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Módosítás 239
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a belső piac szétaprózódottságának 
csökkentése a spektrum rendelkezésre 
állásához és hatékony használatához 
szükséges műszaki feltételek 
összeegyeztetése és nagyobb fokú 
harmonizációja révén, adott esetben több 
államot érintő szolgáltatások 
kifejlesztésével és az uniós szintű méret- és 
választékgazdaságosság előmozdításával;

e) a belső piac szétaprózódottságának az 
európai szinten egyenlő versenyfeltételek 
létrehozásának megteremtését célzó
csökkentése, a spektrum rendelkezésre 
állásához és hatékony használatához 
szükséges műszaki feltételek 
összeegyeztetése és nagyobb fokú 
harmonizációja révén, adott esetben több 
államot érintő szolgáltatások 
kifejlesztésével és az uniós szintű méret- és 
választékgazdaságosság előmozdításával;

Or. en

Módosítás 240
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a rádiótechnikai vagy nem rádiótechnikai 
berendezések egymásra gyakorolt káros 
interferenciájának vagy zavarásának 
kivédése a rugalmas és hatékony 
spektrumhasználatot lehetővé tevő 
szabványok kifejlesztésének elősegítése 
révén, növelve a vevőkészülékek 
interferenciával szembeni ellenálló
képességét, különös figyelmet fordítva a 
rádiótechnikai eszközök és alkalmazások 
mennyiségi növekedéséből és sűrűbb 
előfordulásából adódó halmozott hatásra;

f) a rádiótechnikai vagy nem rádiótechnikai 
berendezések egymásra gyakorolt káros 
interferenciájának vagy zavarásának 
kivédése a rugalmas és hatékony 
spektrumhasználatot lehetővé tevő 
szabványok kifejlesztésének elősegítése 
révén, például a vevőkészülékek 
interferenciával szembeni ellenálló
képességének növelésével és a sugárzást 
kibocsátó rádiótechnikai eszközökre 
vonatkozó megfelelő teljesítményszintek 
meghatározásával, különös figyelmet 
fordítva a rádiótechnikai eszközök és 
alkalmazások mennyiségi növekedéséből 
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és sűrűbb előfordulásából adódó halmozott 
hatásra;

Or. en

Módosítás 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a spektrumkiosztás műszaki 
feltételeinek meghatározásakor az 
elektromágneses jelkibocsátás emberi 
egészségre gyakorolt potenciális hatásaival 
kapcsolatos, a terület nemzetközi 
szervezetei által hitelesített kutatási 
eredmények maradéktalan 
figyelembevétele.

g) a spektrumkiosztás műszaki 
feltételeinek meghatározásakor az 
elektromágneses jelkibocsátás emberi 
egészségre gyakorolt potenciális hatásaival 
kapcsolatos, a terület nemzetközi 
szervezetei által hitelesített kutatási 
eredmények maradéktalan 
figyelembevétele, és azok technológia- és 
szolgáltatássemleges alkalmazása.

Or. en

Módosítás 242
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – g pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a spektrumkiosztás műszaki 
feltételeinek meghatározásakor az 
elektromágneses jelkibocsátás emberi 
egészségre gyakorolt potenciális hatásaival 
kapcsolatos, a terület nemzetközi 
szervezetei által hitelesített kutatási 
eredmények maradéktalan 
figyelembevétele.

g) a spektrumkiosztás műszaki 
feltételeinek meghatározásakor az 
elektromágneses jelkibocsátás emberi 
egészségre gyakorolt potenciális hatásaival 
kapcsolatos, a terület nemzetközi 
szervezetei által hitelesített kutatási 
eredmények maradéktalan 
figyelembevétele, és azok technológia- és 
szolgáltatássemleges alkalmazása.

Or. en
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Módosítás 243
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – g a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a fogyasztói termékek és technológiák 
hozzáférhetőségének szavatolása annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztókat 
a digitális technológiára való átállásra és 
a digitális hozadék hatékony 
felhasználására ösztönözzük;

Or. ro

Módosítás 244
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – g a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a rádióspektrum azon területeinek 
meghatározása, amelyeket licenszjogok 
nélkül hozzáférhetővé kell tenni, és/vagy 
tudományos kutatások számára fenn kell 
tartani;

Or. en

Módosítás 245

Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a meglévő internetes protokollok és 
technológiák újbóli felhasználásának 
előmozdítása a digitális 
spektrumszolgáltatások számára;

Or. en

Módosítás 246
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – g b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az Unió ökológiai lábnyomának 
csökkentése a vezeték nélküli hírközlési 
hálózatok és alkalmazások technológiai 
hatékonyságának fokozása révén;

Or. en

Módosítás 247
Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – g b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az Unió ökológiai lábnyomának 
csökkentése a vezeték nélküli hírközlési 
hálózatok és alkalmazások technológiai 
hatékonyságának fokozása révén;

Or. en
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Módosítás 248
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – összhangban az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
(„engedélyezési irányelv”) – 2013. január 
1-jéig a szélessávú szolgáltatások 
fejlesztésére alkalmas engedélyezési és 
kiosztási intézkedéseket fogadnak el, 
amelyek alapján például az érintett 
üzemeltetők számára közvetve vagy 
közvetlenül, lehetőség szerint és a 11. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
folytatott konzultációk alapján legalább 
10 MHz-es egybefüggő 
spektrumblokkokat tesznek 
hozzáférhetővé.

(1) A tagállamok – összhangban az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
(„engedélyezési irányelv”) – 2013. január 
1-jéig a szélessávú szolgáltatások 
fejlesztésére alkalmas engedélyezési és 
kiosztási intézkedéseket fogadnak el.

Or. en

Módosítás 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – összhangban az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
(„engedélyezési irányelv”)12 – 2013. január 
1-jéig a szélessávú szolgáltatások 
fejlesztésére alkalmas engedélyezési és 
kiosztási intézkedéseket fogadnak el, 
amelyek alapján például az érintett 

(1) A tagállamok – összhangban az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
(„engedélyezési irányelv”)12 – 2013. január 
1-jéig egymáshoz hasonló és a szélessávú 
szolgáltatások fejlesztésére alkalmas 
engedélyezési és kiosztási intézkedéseket 
fogadnak el, amelyek értelmében a 11. 



AM\860614HU.doc 23/110 PE460.855v01-00

HU

üzemeltetők számára közvetve vagy 
közvetlenül, lehetőség szerint és a 11. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
folytatott konzultációk alapján legalább 10 
MHz-es egybefüggő spektrumblokkokat 
tesznek hozzáférhetővé.

cikkben foglaltaknak megfelelően 
folytatott konzultációk alapján például az 
érintett földfelszíni üzemeltetők számára 
lehetőség szerint legalább 10 MHz-es 
egybefüggő spektrumblokkokat tesznek
közvetve vagy közvetlenül hozzáférhetővé, 
ilyen módon lehetővé téve a lehető 
legnagyobb kapacitás és szélessávú 
sebességek elérését, továbbá a tényleges 
verseny megvalósítását.

Or. en

Módosítás 250
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok – összhangban az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
(„engedélyezési irányelv”) – 2013. január 
1-jéig a szélessávú szolgáltatások 
fejlesztésére alkalmas engedélyezési és 
kiosztási intézkedéseket fogadnak el, 
amelyek alapján például az érintett 
üzemeltetők számára közvetve vagy 
közvetlenül, lehetőség szerint és a 11. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
folytatott konzultációk alapján legalább 10 
MHz-es egybefüggő spektrumblokkokat 
tesznek hozzáférhetővé.

(1) A tagállamok – összhangban az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
(„engedélyezési irányelv”) – 2013. január 
1-jéig a szélessávú szolgáltatások 
fejlesztésére alkalmas engedélyezési és 
kiosztási intézkedéseket fogadnak el, 
amelyek értelmében a 11. cikkben 
foglaltaknak megfelelően folytatott 
konzultációk alapján lehetőség szerint 
legalább 10 MHz-es egybefüggő 
spektrumblokkokat tesznek közvetve vagy 
közvetlenül hozzáférhetővé.

Or. ro
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Módosítás 251
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben támogatják a spektrum 
kollektív, valamint megosztott használatát.

(2) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben támogatják a spektrum 
kollektív, valamint megosztott és 
engedélymentes használatát, például 
megfelelő hatásvizsgálat után a „fehér 
terekben”.

Or. en

Módosítás 252
Leonidas Donskis

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben támogatják a spektrum 
kollektív, valamint megosztott használatát.

(2) A tagállamok adott esetben a 
Bizottsággal együttműködésben – az új 
technológiák, például a kognitív 
rádiótechnológia fejlődésének lehetővé 
tételével – támogatják a spektrum 
kollektív, valamint megosztott használatát.

Or. en

Módosítás 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben támogatják a spektrum 

(2) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – az új technológiák, 
például a kognitív rádiótechnológia 



AM\860614HU.doc 25/110 PE460.855v01-00

HU

kollektív, valamint megosztott használatát. használatával – támogatják a spektrum 
kollektív, valamint megosztott használatát.

Or. en

Módosítás 254
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben támogatják a spektrum 
kollektív, valamint megosztott használatát.

(2) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben támogatják a spektrum 
kollektív, valamint megosztott értelmében 
engedélymentes használatát.

Or. en

Módosítás 255
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok és a Bizottság közösen 
kidolgozzák és harmonizálják a 
rádióberendezésekre és a távközlő 
végberendezésekre, valamint az elektromos 
és elektronikus berendezésekre és 
hálózatokra vonatkozó szabványokat, adott 
esetben a Bizottság szabványtestületekhez 
intézett szabványosítási felkérése alapján.

(3) A tagállamok és a Bizottság közösen 
kidolgozzák és harmonizálják a 
rádióberendezésekre és a távközlő 
végberendezésekre, valamint az elektromos 
és elektronikus berendezésekre és 
hálózatokra vonatkozó szabványokat, adott 
esetben a Bizottság szabványtestületekhez 
intézett szabványosítási felkérése alapján.
Különös figyelmet kell fordítani a 
fogyatékkal élő személyek által 
használandó berendezések szabványaira 
anélkül, hogy megfosztanánk őket attól a 
joguktól, hogy tetszésük szerint nem 
szabványos berendezéseket használjanak.
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Or. en

Módosítás 256
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok fokozzák az új 
technológiákkal – például a kognitív 
technológiákkal – kapcsolatos kutatási és 
fejlesztési tevékenységeket, mivel e 
technológiák fejlődése a 
spektrumhasználat hatékonyságát tekintve 
a jövőben hozzáadott értéket jelenthet.

Or. en

Módosítás 257
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra, valamint a 
végfelhasználók és a fogyasztók 
érdekében a meglévő és az új 
alkalmazások egyidejű meglétére, és e 
célból intézkedéseket – például az érdekelt 
felek közötti párbeszédet és kompenzációs 
mechanizmusokat – hoznak létre.

Or. en
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Módosítás 258
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra. A 
tagállamok emellett mind a hálózati, mind 
a felhasználói alkalmazások tekintetében 
elősegítik a spektrum továbbra is 
hatékony felhasználását.

Or. en

Módosítás 259
Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra. A 
tagállamok emellett mind a hálózati, mind 
a felhasználói alkalmazások tekintetében 
ösztönzőket vezetnek be a spektrum 
hatékony felhasználása érdekében.

Or. en

Módosítás 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra, és emellett 
ösztönzőket vezetnek be annak 
elősegítésére, hogy a vezeték nélküli 
hardver- és szoftverfelszerelések a 
spektrumhasználat tekintetében 
hatékonyabbá váljanak.

Or. en

Módosítás 261
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra, valamint a 
meglévő és az új alkalmazások és 
készülékek összeférhetőségére.

Or. en

Módosítás 262
Jens Rohde, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a versenyre és az 
európai szinten egyenlő 
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versenyfeltételekre, a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra.

Or. en

Módosítás 263
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a
spektrum, mint a közjavak részének
hatékony használatára.

Or. en

Módosítás 264
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok mind a hálózati, mind a 
felhasználói alkalmazások és készülékek 
tekintetében elősegítik a spektrum 
továbbra is hatékony felhasználását.

Or. en

Módosítás 265
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára kiosztott és a 
2002/21/EK irányelv 9b. cikkének 
megfelelően minden tagállamban 
értékesíthetővé tett harmonizált 
frekvenciasávokra vonatkozó szelekciós 
feltételek és eljárások különbségeiből 
adódó esetleges belső piaci fragmentáltság 
elkerülése érdekében a Bizottság – a 
tagállamokkal együttműködve – az érintett 
frekvenciasávokkal kapcsolatos 
engedélyeztetés feltételeiről és eljárásairól 
iránymutatásokat dolgoz ki, külön kitérve 
az infrastruktúra-megosztásra és a 
lefedettségre vonatkozó feltételekre és 
eljárásokra.

(5) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára kiosztott és a 
2002/21/EK irányelv 9b. cikkének 
megfelelően minden tagállamban 
értékesíthetővé tett harmonizált 
frekvenciasávokra vonatkozó szelekciós 
feltételek és eljárások különbségeiből 
adódó esetleges belső piaci fragmentáltság 
elkerülése érdekében a Bizottság – a 
tagállamokkal együttműködve – az érintett 
frekvenciasávokkal kapcsolatos 
engedélyeztetés feltételeiről és eljárásairól 
iránymutatásokat dolgoz ki az európai 
szinten egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 266
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára kiosztott és a 
2002/21/EK irányelv 9b. cikkének 
megfelelően minden tagállamban 
értékesíthetővé tett harmonizált 
frekvenciasávokra vonatkozó szelekciós 
feltételek és eljárások különbségeiből 
adódó esetleges belső piaci fragmentáltság 
elkerülése érdekében a Bizottság – a 
tagállamokkal együttműködve – az érintett 
frekvenciasávokkal kapcsolatos 
engedélyeztetés feltételeiről és eljárásairól 
iránymutatásokat dolgoz ki, külön kitérve 
az infrastruktúra-megosztásra és a 
lefedettségre vonatkozó feltételekre és 
eljárásokra.

(5) Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára kiosztott és a 
2002/21/EK irányelv 9b. cikkének 
megfelelően minden tagállamban 
értékesíthetővé tett harmonizált 
frekvenciasávokra vonatkozó szelekciós 
feltételek és eljárások különbségeiből 
adódó esetleges belső piaci fragmentáltság 
elkerülése érdekében a Bizottság – a 
tagállamokkal együttműködve és a 
szubszidiaritás elvével összhangban – az 
érintett frekvenciasávokkal kapcsolatos 
engedélyeztetés feltételeiről és eljárásairól 
iránymutatásokat dolgoz ki, külön kitérve 
az infrastruktúra-megosztásra és a 
lefedettségre vonatkozó feltételekre és 
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eljárásokra.

Or. ro

Módosítás 267
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az (1) bekezdés értelmében hozott 
intézkedéseknek ki kell egészíteniük a 900 
MHz-es frekvenciasávnak a módosított 
GSM-irányelv miatti mielőbbi 
felszabadítását. Ezen intézkedések nem 
eredményezhetnek semmiféle 
megkülönböztetést, és ki kell zárniuk, 
hogy a verseny a piaci erőfölénnyel 
rendelkező üzemeltetők javára torzuljon.

Or. de

Módosítás 268
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A túlzott elektromágneses 
jelkibocsátás korlátozása és az átviteli 
hálózatok hatékonyságának növelése 
érdekében a tagállamok elősegítik az 
átviteli infrastruktúrák megosztását 
szolgáló szorosabb együttműködést a 
spektrumhasználati engedélyekkel 
rendelkezők között, külön figyelmet 
fordítva a sűrűn lakott területekre.

Or. en
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Módosítás 269
Silvana Koch-Mehrin

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az (1) bekezdés értelmében hozott 
intézkedéseknek ki kell egészíteniük a 900 
MHz-es frekvenciasávnak a 2009/114/EK 
irányelv (a felülvizsgált GSM-irányelv) 
miatti mielőbbi, a versenyt ösztönző 
felszabadítását, 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, és nem torzíthatják a versenyt a 
piacon lévő üzemeltetők javára.

Or. en

Módosítás 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az (1) bekezdés szerinti 
intézkedéseknek ki kell egészíteniük a 900 
MHz-es frekvenciasávnak a 2009/114/EK 
irányelv (a felülvizsgált GSM-irányelv) 
miatti mielőbbi, a versenyt ösztönző 
felszabadítását, 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, és nem torzíthatják a versenyt.

Or. en
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Módosítás 271
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok és a Bizottság a vezeték 
nélküli mesh hálózatok és az 
internetszolgáltatásra vonatkozó 
rádióspektrum-használattal összefüggő 
jogi súrlódások és kötelezettségek 
mérséklése érdekében intézkedésekre tesz 
javaslatot.

Or. en

Módosítás 272
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok fenntartják és
előmozdítják a tényleges versenyt, 
elkerülik a belső piac egészének vagy 
lényegi részének versenytorzulásait.

(1) A tagállamok előmozdítják a tényleges 
versenyt, és a 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkének (7) bekezdésével, valamint a 
2020/20/EK irányelv 5. cikkének (6) 
bekezdésével összhangban elkerülik az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások
belső piacán zajló verseny torzulásait.

Or. en

Módosítás 273
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok fenntartják és (1) A tagállamok fenntartják és 
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előmozdítják a tényleges versenyt, 
elkerülik a belső piac egészének vagy 
lényegi részének versenytorzulásait.

előmozdítják a tényleges versenyt, 
elkerülik mind a belső piacon, mind az 
egyedi nemzeti piacokon zajló verseny 
torzulásait.

Or. ro

Módosítás 274
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése, 
különösen pedig a rádiófrekvencia-
használati jogok felhalmozásából, 
átruházásából vagy módosításából fakadó 
versenytorzulások megakadályozása 
érdekében a tagállamok többek között az 
alábbi intézkedéseket fogadhatják el, a 
versenyszabályok alkalmazásának sérelme 
nélkül:

(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése, 
különösen pedig a rádiófrekvencia-
használati jogok felhalmozásából, 
átruházásából vagy módosításából fakadó 
versenytorzulások megakadályozása 
érdekében a tagállamok a frekvenciák 
kiosztásának megtervezésekor alaposan 
megvizsgálják, hogy a tervezett 
frekvenciakiosztás – figyelembe véve a 
konkurens mobilszolgáltatóknak már 
kiosztott frekvenciákat – feltehetőleg 
mérsékli vagy torzítja-e a versenyt az
érintett mobilpiacokon. Amennyiben a 
már kiosztott frekvenciákat figyelembe 
véve a tervezett frekvenciakiosztás 
feltehetőleg a verseny mérséklődését vagy 
torzulását vonja maga után, a tagállamok 
e mérséklődést vagy torzulást legalább az
alábbi intézkedések valamelyikének 
elfogadásával kezelik, a versenyszabályok 
alkalmazásának sérelme nélkül:

Or. en
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Módosítás 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése, 
különösen pedig a rádiófrekvencia-
használati jogok felhalmozásából, 
átruházásából vagy módosításából fakadó 
versenytorzulások megakadályozása 
érdekében a tagállamok többek között az 
alábbi intézkedéseket fogadhatják el, a 
versenyszabályok alkalmazásának sérelme 
nélkül:

(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése, 
különösen pedig a rádiófrekvencia-
használati jogok felhalmozásából, 
átruházásából vagy módosításából fakadó 
versenytorzulások megakadályozása 
érdekében a tagállamok a tervezett 
frekvenciakiosztás előtt alapos 
piacelemzést végeznek azt megvizsgálva, 
hogy a frekvenciakiosztás – figyelembe 
véve az érintett piaci szereplők már 
meglévő frekvenciajogait – feltehetőleg 
mérsékli vagy torzítja-e a versenyt az 
érintett mobilpiacokon. Amennyiben a 
frekvenciakiosztás feltehetőleg a verseny 
torzulását vagy mérséklődését vonja maga 
után, a tagállamok a tényleges verseny 
elősegítésére elfogadják a legmegfelelőbb 
intézkedéseket és legalább az alábbi
intézkedések valamelyikét, a 
versenyszabályok alkalmazásának sérelme 
nélkül:

Or. en

Módosítás 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok korlátozhatják az egyes 
gazdasági szereplőknek kiosztott spektrum 
nagyságát, illetve bizonyos 
frekvenciasávok vagy hasonló 
jellemzőkkel bíró bizonyos frekvenciasáv-

a) a tagállamok korlátozhatják az egyes 
gazdasági szereplőknek kiosztott spektrum 
nagyságát, illetve bizonyos 
frekvenciasávok vagy hasonló 
jellemzőkkel bíró bizonyos frekvenciasáv-
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csoportok, például az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások számára kiosztott 
1 GHz alatti frekvenciatartomány 
tekintetében a használati jogokat 
különböző feltételekhez, például 
nagykereskedelmi hozzáférés 
biztosításához köthetik;

csoportok, például az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások számára kiosztott 
1 GHz alatti frekvenciatartomány 
tekintetében a használati jogokat 
különböző feltételekhez köthetik;

Or. en

Módosítás 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok korlátozhatják az egyes 
gazdasági szereplőknek kiosztott spektrum 
nagyságát, illetve bizonyos 
frekvenciasávok vagy hasonló 
jellemzőkkel bíró bizonyos frekvenciasáv-
csoportok, például az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások számára kiosztott 
1 GHz alatti frekvenciatartomány 
tekintetében a használati jogokat 
különböző feltételekhez, például 
nagykereskedelmi hozzáférés 
biztosításához köthetik;

a) a tagállamok korlátozhatják az egyes 
gazdasági szereplőknek kiosztott spektrum 
nagyságát, illetve bizonyos 
frekvenciasávok vagy hasonló 
jellemzőkkel bíró bizonyos frekvenciasáv-
csoportok, például az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások számára kiosztott 
1 GHz alatti frekvenciatartomány 
tekintetében a használati jogokat 
különböző feltételekhez, például 
nagykereskedelmi hozzáférés, nemzeti 
vagy regionális roaming biztosításához 
köthetik;

Or. en

Módosítás 278
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok korlátozhatják az egyes
gazdasági szereplőknek kiosztott spektrum 

a) a tagállamok korlátozhatják az egyes 
szereplőknek kiosztott spektrum nagyságát, 
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nagyságát, illetve bizonyos 
frekvenciasávok vagy hasonló 
jellemzőkkel bíró bizonyos frekvenciasáv-
csoportok, például az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások számára kiosztott 
1 GHz alatti frekvenciatartomány 
tekintetében a használati jogokat 
különböző feltételekhez, például 
nagykereskedelmi hozzáférés 
biztosításához köthetik;

illetve bizonyos frekvenciasávok vagy 
hasonló jellemzőkkel bíró bizonyos 
frekvenciasáv-csoportok, például az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
számára kiosztott 1 GHz alatti 
frekvenciatartomány tekintetében a 
használati jogokat különböző feltételekhez, 
például nagykereskedelmi hozzáférés 
biztosításához köthetik;

Or. en

Módosítás 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tagállamok annak érdekében, hogy 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak a 
mobil távközlési piacra korán belépők és 
az új piaci szereplők számára, azáltal, 
hogy egyenlő feltételekkel biztosítják 
számukra az alacsonyabb 
frekvenciasávokhoz való hozzáférést, 
valamely frekvenciasáv vagy 
frekvenciasáv-csoport egy részét 
elkülöníthetik a piacra újonnan belépők 
számára, akiknek korábban nem osztottak 
ki frekvenciát vagy részükre jelentősen 
kisebb spektrumot osztottak ki;

Or. en

Módosítás 280
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tagállamok a frekvenciának a 
frekvenciasáv vagy a hasonló jellemzőjű 
sávok csoportjának új belépői számára 
való fenntartásával, illetve e sávokban a 
spektrumok engedély nélküli használatra 
való fenntartásával tehetnek lépéseket a 
spektrum gazdasági szereplők közötti 
egyenletesebb elosztása érdekében;

Or. en

Módosítás 281
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok egyes frekvenciasávokban 
elutasíthatják vagy feltételekhez köthetik a 
további frekvenciahasználati jogok 
kiadását vagy az új spektrumhasználati 
módok engedélyezését, ha ezzel egyes 
gazdasági szereplők frekvenciákat 
halmoznának fel, s végeredményben 
jelentős mértékben hátráltatnák a 
versenyt;

b) a tagállamok egyes frekvenciasávokban 
elutasíthatják vagy feltételekhez köthetik a 
további frekvenciahasználati jogok 
kiadását vagy az új spektrumhasználati 
módok engedélyezését, ha ezzel egyes 
gazdasági szereplők frekvenciákat 
halmoznának fel, amennyiben e 
felhalmozódás végeredményben jelentős 
mértékben hátráltatná a versenyt;

Or. ro

Módosítás 282
Silvana Koch-Mehrin

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok a 2002/20/EK irányelv 14. 
cikkének megfelelően módosíthatják az 

d) a tagállamok a 2002/20/EK irányelv 14. 
cikkének megfelelően módosíthatják az 
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odaítélt jogokat, amennyiben ezt a lépést 
egyes gazdasági szereplők 
spektrumfelhalmozó és ezáltal a versenyt
jelentősen hátráltató tevékenységének ex 
post korrekciója indokolja.

odaítélt jogokat, amennyiben ezt a lépést 
egyes gazdasági szereplők 
spektrumfelhalmozó és ezáltal a versenyt
feltehetőleg torzító tevékenységének ex 
post korrekciója indokolja (pl. a 
2009/114/EK irányelv (a felülvizsgált 
GSM-irányelv) végrehajtása során).

Or. en

Módosítás 283
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett 
intézkedések alkalmazása során a 
tagállamok 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 
2009/140/EK irányelvben rögzített, az 
ilyen feltételek bevezetését vagy 
megváltoztatását szolgáló eljárásokkal 
összhangban járnak el.

Or. en

Módosítás 284
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 



PE460.855v01-00 40/110 AM\860614HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt. E célból és a kiépítést 
akadályozó, a fogyasztókat hátrányosan 
érintő hosszas viták elkerülése érdekében 
a tagállamoknak a passzív infrastruktúra 
kiépítésével kapcsolatban meg kell 
vizsgálniuk, hogy a tulajdonosokkal 
folytatott tárgyalások lezárására lehet-e 
határidőt megállapítani. Ezen időpont 
után úgy kellene tekinteni, hogy nem 
született megállapodás, és lehetőséget 
kellene teremteni új tárgyalás 
megnyitására.

Or. en

Módosítás 285
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt, továbbá elősegítik, 
hogy a végfelhasználók kellő minőségű 
szolgáltatáshoz jussanak az új és a 
meglévő szolgáltatások és készülékek 
összeférhetősége révén, olyan 
intézkedések létrehozásával, mint az 
érdekelt felek közötti párbeszéd és a 
kompenzációs mechanizmusok.

Or. en
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Módosítás 286
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

(3) A tagállamok a bármely esetleges 
versenyellenes fejleménynek az uniós 
polgárok és fogyasztók érdekében való 
megakadályozása révén gondoskodnak
arról, hogy az engedélyezési és szelekciós 
eljárások ne szenvedjenek késedelmet, 
megkülönböztetésmentesek legyenek, és 
segítsék elő a tényleges versenyt.

Or. en

Módosítás 287
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

(3) A tagállamok a bármely esetleges 
versenyellenes fejleménynek az uniós 
polgárok és fogyasztók érdekében való 
megakadályozása révén gondoskodnak
arról, hogy az engedélyezési és szelekciós 
eljárások ne szenvedjenek késedelmet, és 
segítsék elő a tényleges versenyt.

Or. en

Módosítás 288
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

(3) A tagállamok a bármely esetleges 
versenyellenes fejleménynek az uniós 
polgárok és fogyasztók érdekében való 
megakadályozása révén gondoskodnak
arról, hogy az engedélyezési és szelekciós 
eljárások ne szenvedjenek késedelmet, és 
segítsék elő a tényleges versenyt.

Or. en

Módosítás 289
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó engedélyezési 
és szelekciós eljárások ne szenvedjenek
indokolatlan késedelmet, és az uniós 
polgárok és fogyasztók érdekében segítsék 
elő a tényleges versenyt.

Or. en

Módosítás 290
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az engedélyezési és szelekciós 
eljárások ne szenvedjenek késedelmet, 
megjósolható eredménnyel járjanak, és 
segítsék elő a beruházásokat és a
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tényleges versenyt.

Or. ro

Módosítás 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az engedélyezési és szelekciós 
eljárások ne szenvedjenek késedelmet, 
megkülönböztetésmentesek legyenek, és 
segítsék elő a tényleges versenyt.

Or. en

Módosítás 292
Silvana Koch-Mehrin

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az engedélyezési és szelekciós 
eljárások ne szenvedjenek késedelmet, 
megkülönböztetésmentesek legyenek, és 
segítsék elő a tényleges versenyt.

Or. en

Módosítás 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a tagállamok a (2) 
bekezdésben említett intézkedések 
bármelyikének alkalmazása mellett 
döntenek, azt az engedélyezési irányelv 6. 
cikkében meghatározott feltételek 
bevezetésével teszik, összhangban 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
2009/140/EK irányelvben* rögzített, az 
ilyen feltételek bevezetését vagy 
megváltoztatását szolgáló eljárásokkal.
______________________
* HL L 337., 2009.12.18., 37. o.

Or. en

Módosítás 294
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a tagállamok a (2) 
bekezdésben említett intézkedések 
bármelyikének alkalmazása mellett 
döntenek, azt az engedélyezési irányelv 6. 
cikkében meghatározott feltételek 
bevezetésével teszik, összhangban az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló 
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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 
2009/140/EK irányelvben rögzített, az 
ilyen feltételek bevezetését vagy 
megváltoztatását szolgáló eljárásokkal.

Or. en

Módosítás 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a tagállamok a (2) 
bekezdésben említett intézkedések 
bármelyikének alkalmazása mellett 
döntenek, azt az engedélyezési irányelv 6. 
cikkében meghatározott feltételek 
bevezetésével teszik, összhangban 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 
2009/140/EK irányelvben rögzített, az 
ilyen feltételek bevezetését vagy 
megváltoztatását szolgáló eljárásokkal.

Or. en
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Módosítás 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a tagállamok a (2) 
bekezdésben említett intézkedések 
bármelyikének alkalmazása mellett 
döntenek, azt az engedélyezési irányelv 6. 
cikkében meghatározott feltételek 
bevezetésével teszik, összhangban 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 
2009/140/EK irányelvben rögzített, az 
ilyen feltételek bevezetését vagy 
megváltoztatását szolgáló eljárásokkal.

Or. en

Módosítás 297
András Gyürk

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
fenntartásával a tagállamok a Bizottsággal 
közösen minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
Európai Unión belül megfelelő 
lefedettséget nyújtó és kapacitású spektrum 

(1) A technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
fenntartásával a tagállamok a Bizottsággal 
közösen minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
Európai Unión belül megfelelő 
lefedettséget nyújtó és kapacitású spektrum 
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kerüljön kiosztásra, mivel így biztosítható, 
hogy a vezeték nélküli alkalmazások 
hatékonyan hozzájárulnak az összes uniós 
polgárt érintő azon célkitűzés 
teljesítéséhez, mely szerint 2020-ig 
mindenkinek legyen legalább 30 Mbps 
sebességű szélessávú internet-hozzáférése.

kerüljön kiosztásra (a backhaul hálózatot 
is beleértve), mivel így biztosítható, hogy a 
vezeték nélküli alkalmazások hatékonyan 
hozzájárulnak az összes uniós polgárt 
érintő azon célkitűzés teljesítéséhez, mely 
szerint 2020-ig mindenkinek legyen 
legalább 30 Mbps sebességű szélessávú 
internet-hozzáférése.

Or. en

Módosítás 298
Leonidas Donskis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
fenntartásával a tagállamok a Bizottsággal 
közösen minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
Európai Unión belül megfelelő 
lefedettséget nyújtó és kapacitású spektrum
kerüljön kiosztásra, mivel így biztosítható, 
hogy a vezeték nélküli alkalmazások 
hatékonyan hozzájárulnak az összes uniós 
polgárt érintő azon célkitűzés 
teljesítéséhez, mely szerint 2020-ig 
mindenkinek legyen legalább 30 Mbps 
sebességű szélessávú internet-hozzáférése.

(1) A technológia- és
szolgáltatássemlegesség elvének 
fenntartásával a tagállamok a Bizottsággal 
közösen minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
Európai Unión belül megfelelő 
lefedettséget nyújtó és kapacitású
harmonizált spektrum álljon rendelkezésre 
– ami lehetővé teszi az Unió számára,
hogy a világ legnagyobb szélessávú 
sebességével rendelkezzen –, mivel így 
biztosítható, hogy a vezeték nélküli 
alkalmazások és Európának az új 
szolgáltatások területén történő 
szerepvállalása hatékonyan hozzájárulnak 
az összes uniós polgárt érintő, a gazdasági 
növekedéssel megvalósuló azon célkitűzés 
teljesítéséhez, mely szerint 2020-ig 
mindenkinek legyen legalább 30 Mbps 
sebességű szélessávú internet-hozzáférése.

Or. en
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Módosítás 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
fenntartásával a tagállamok a Bizottsággal 
közösen minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
Európai Unión belül megfelelő 
lefedettséget nyújtó és kapacitású spektrum 
kerüljön kiosztásra, mivel így biztosítható, 
hogy a vezeték nélküli alkalmazások 
hatékonyan hozzájárulnak az összes uniós 
polgárt érintő azon célkitűzés 
teljesítéséhez, mely szerint 2020-ig
mindenkinek legyen legalább 30 Mbps
sebességű szélessávú internet-hozzáférése.

(1) A technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
fenntartásával a tagállamok a Bizottsággal 
közösen minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
Európai Unión belül megfelelő 
lefedettséget nyújtó és kapacitású spektrum 
kerüljön kiosztásra, mivel így biztosítható, 
hogy a vezeték nélküli alkalmazások 
hatékonyan hozzájárulnak az összes uniós 
polgárt érintő azon célkitűzés 
teljesítéséhez, mely szerint 2020-ig
mindenki hozzáférjen legalább 30 Mbps
sebességet nyújtó szélessávú hálózathoz.

Or. en

Módosítás 300
Leonidas Donskis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok 2012. január 1-jéig
engedélyezik azon frekvenciatartományok 
használatát, amelyeket a 2008/477/EK
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozat kijelölt, mégpedig 
olyan feltételekkel, amelyek a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhetővé teszik a
vezeték nélküli szélessávú
szolgáltatásokat.

(2) A tagállamok 2012. január 1-jéig
rendelkezésre bocsátják a 2008/477/EK
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozatban kijelölt
frekvenciasávokat, a vezeték nélküli 
szélessávú szolgáltatások 
hozzáférhetőségének uniós polgárok és 
fogyasztók érdekében történő javítása 
érdekében, anélkül, hogy a fenti 
frekvenciákhoz az e bizottsági 
határozatokban meghatározott feltételek 
alapján azonos mértékben hozzáférő más 
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szolgáltatások jelenlegi és jövőbeni 
kiépítése emiatt hátrányt szenvedne.

Or. en

Módosítás 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok 2012. január 1-jéig 
engedélyezik azon frekvenciatartományok 
használatát, amelyeket a 2008/477/EK 
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozat kijelölt, mégpedig 
olyan feltételekkel, amelyek a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhetővé teszik a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokat.

(2) A tagállamok 2012. január 1-jéig 
engedélyezik azon frekvenciatartományok 
használatát, amelyeket a 2008/477/EK 
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozat kijelölt, mégpedig 
olyan feltételekkel, amelyek a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhetővé teszik a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokat,
a 2008/411/EK bizottsági határozatban 
meghatározott feltételek alapján az ehhez 
a spektrumhoz azonos mértékben 
hozzáférő más szolgáltatások meglévő és 
jövőbeni kiépítésének sérelme nélkül.

Or. en

Módosítás 302
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok 2012. január 1-jéig 
engedélyezik azon frekvenciatartományok 
használatát, amelyeket a 2008/477/EK
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozat kijelölt, mégpedig 

(2) A tagállamok 2012. január 1-jéig 
engedélyezik azon frekvenciatartományok 
használatát, amelyeket a 2008/477/EK
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozat kijelölt, mégpedig 
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olyan feltételekkel, amelyek a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhetővé teszik a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokat.

olyan feltételekkel, amelyek a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhetővé teszik a 
vezeték nélküli szélessávú 
szolgáltatásokat; a harmonizáció 
biztosítása érdekében a 3,4-3,8 GHz 
frekvenciasáv használatát a 
szabványtestületek jelenlegi munkájának 
eredményére kell alapozni.

Or. en

Módosítás 303
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok 2012. január 1-jéig 
engedélyezik azon frekvenciatartományok 
használatát, amelyeket a 2008/477/EK 
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozat kijelölt, mégpedig 
olyan feltételekkel, amelyek a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhetővé teszik a 
vezeték nélküli szélessávú 
szolgáltatásokat.

(2) A tagállamok 2012. január 1-jéig 
engedélyezik azon frekvenciatartományok 
használatát, amelyeket a 2008/477/EK 
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozat kijelölt, mégpedig 
olyan feltételekkel, amelyek a fogyasztók 
számára engedélyhez nem kötött és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak a vezeték nélküli szélessávú 
szolgáltatásokhoz;

Or. en

Módosítás 304
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a tagállamoknak saját osztalékok 
létrehozása érdekében támogatniuk kell 
az elektronikus hírközlési szolgáltatók 
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által végzett olyan fejlesztéseket, melyek 
célja a legújabb, leghatékonyabb 
technológia bevezetése.

Or. en

Módosítás 305
Leonidas Donskis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára
rendelkezésre bocsátani.

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. Válaszul az 
érintett tagállam kérelmére, a Bizottság
2015 végéig eltérést engedélyez ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények – beleértve a határokon 
átnyúló rádiófrekvencia-koordinációs 
problémákat is – akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
Amennyiben a határokon átnyúló 
rádiófrekvenciák koordinálásával 
kapcsolatban problémák merülnének fel 
egy vagy több harmadik országgal, 
akadályozva a frekvenciasáv 
hozzáférhetőségét, a Bizottság éves alapon 
kivételes eltérést engedélyez mindaddig, 
amíg a fent említett akadályok meg nem 
szűnnek. A 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
az 1 GHz alatti frekvenciatartományban, és 
felméri, hogy fel lehet-e további 
frekvenciákat szabadítani és a vezeték 
nélküli szélessáv iránti növekvő igény 
kielégítése érdekében rendelkezésre 
bocsátani.
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Módosítás 306
Vladimir Urutchev

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 267/2010/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. Az olyan 
tagállamokban, amelyeket konkrét
nemzeti vagy helyi körülmények, vagy 
határokon átnyúló rádiófrekvenciák 
koordinálásával kapcsolatos problémák
akadályoznak az említett frekvenciasáv 
rendelkezésre bocsátásában, a 
2010/267/EK bizottsági határozat 
végrehajtása az akadályok 
megszüntetéséig elhalasztható. Az érintett 
tagállamok értesítésben erősítik meg a 
Bizottság felé azon szándékukat, hogy élni 
kívánnak a bekezdésben foglalt 
végrehajtási haladékkal legkésőbb hat 
hónappal ezen határozat hatálybalépést 
követően. A 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
az 1 GHz alatti frekvenciatartományban, és 
felméri, hogy fel lehet-e további 
frekvenciákat szabadítani és új 
alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en
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Módosítás 307
Lara Comi, Amalia Sartori

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. Válaszul az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelmére, a Bizottság 2015 végéig eltérést
engedélyez ezen követelmény esetében, 
amennyiben egy tagállamot rendkívüli 
nemzeti vagy helyi körülmények 
akadályoznak az említett frekvenciasáv 
rendelkezésre bocsátásában. Amennyiben 
a határokon átnyúló rádiófrekvenciák 
koordinálásával kapcsolatban problémák 
merülnének fel egy vagy több harmadik 
országgal, akadályozva a frekvenciasáv 
hozzáférhetőségét, a Bizottság éves szinten 
kivételes eltérést engedélyezhet 
mindaddig, amíg az efféle akadályok meg 
nem szűnnek. A 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a teljes 
rádióspektrumot, és felméri, hogy fel 
lehet-e további frekvenciákat szabadítani 
és új alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani. Ez magában foglalja majd 
például a WiFi és DVB-alapú 
technológiák kiegészítő platformként való 
alkalmazását a mobil készülékek számára 
biztosított szolgáltatásokhoz.

Or. en
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Módosítás 308
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
az 1 GHz alatti frekvenciatartományban, 
és felméri, hogy fel lehet-e további 
frekvenciákat szabadítani és új 
alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. Válaszul az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelmére, a Bizottság 2015 végéig eltérést
engedélyez ezen követelmény esetében, 
amennyiben egy tagállamot rendkívüli 
nemzeti vagy helyi körülmények 
akadályoznak az említett frekvenciasáv 
rendelkezésre bocsátásában. Amennyiben a
határokon átnyúló rádiófrekvenciák 
koordinálásával kapcsolatban problémák 
merülnének fel egy vagy több harmadik 
országgal, akadályozva a frekvenciasáv 
hozzáférhetőségét, a Bizottság éves szinten 
kivételes eltérést engedélyezhet 
mindaddig, amíg az efféle akadályok meg 
nem szűnnek.

A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – felméri, hogy fel 
lehet-e további frekvenciákat szabadítani 
és új alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani a 8. cikkben említett kimutatás 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 309
Arturs Krišjānis Kariņš

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. Válaszul az 
érintett tagállam megfelelően indokolt 
kérelmére, a Bizottság 2015 végéig eltérést
engedélyez ezen követelmény esetében, 
amennyiben egy tagállamot rendkívüli 
nemzeti vagy helyi körülmények 
akadályoznak az említett frekvenciasáv 
rendelkezésre bocsátásában. Amennyiben 
a határokon átnyúló rádiófrekvenciák 
koordinálásával kapcsolatban problémák 
merülnének fel egy vagy több harmadik 
országgal, akadályozva a frekvenciasáv 
hozzáférhetőségét, a Bizottság éves szinten 
kivételes eltérést engedélyezhet 
mindaddig, amíg az efféle akadályok meg 
nem szűnnek. A 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
az 1 GHz alatti frekvenciatartományban, és 
felméri, hogy fel lehet-e további 
frekvenciákat szabadítani és új 
alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 310
Peter Skinner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 

(3) A tagállamok 2015. június 17-ig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
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frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre 
bocsátásában. A 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
az 1 GHz alatti frekvenciatartományban, 
és felméri, hogy fel lehet-e további 
frekvenciákat szabadítani és új 
alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság a 
frekvenciasáv 2013. január 1-jétől való 
rendelkezésre állását javasolja azokban a 
tagállamokban, ahol a digitális átállás 
folyamata már előrehaladott állapotban 
van vagy már befejeződött, és ahol a 
meglévő szolgáltatások migrációját időben 
lehet kezelni. A 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri az UHF frekvenciasáv 
használatát (azaz a 300 MHz és a 3GHz 
közötti frekvenciatartományt), és felméri, 
hogy fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 311
Jens Rohde

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
az 1 GHz alatti frekvenciatartományban, 
és felméri, hogy fel lehet-e további 

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig a 800 
MHz-es frekvenciasávot rendelkezésére 
bocsátják az elektronikus hírközlési 
szolgáltatók számára történő 
frekvenciakiosztás céljából, a 
676/2002/EK határozat alapján 
megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig csak kivételes esetekben és ahol 
kellően indokolt történelmi okok 
akadályozzák az említett frekvenciasáv 
rendelkezésre bocsátásában, engedélyezhet 
eltérést ezen követelmény esetében.
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frekvenciákat szabadítani és új 
alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 312
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre 
bocsátásában. A 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
az 1 GHz alatti frekvenciatartományban, 
és felméri, hogy fel lehet-e további 
frekvenciákat szabadítani és új 
alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

(3) A tagállamok 2015. június 17-ig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság a 
frekvenciasáv 2013. január 1-jétől való 
rendelkezésre állását javasolja azokban a 
tagállamokban, ahol a digitális átállás 
folyamata már előrehaladott állapotban 
van vagy már befejeződött, és ahol a 
meglévő szolgáltatások migrációját időben 
lehet kezelni. A 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
a 300 MHz és a 6GHz közötti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

Or. fr

Módosítás 313
Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában. 
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában. 
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
az UHF frekvenciasáv használatát (azaz a 
300 MHz és a 3GHz közötti 
frekvenciatartományt), és felméri, hogy fel 
lehet-e további frekvenciákat szabadítani 
és új alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 314
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre 
bocsátásában. A 2002/21/EK irányelv 9. 

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. Kizárólag 
technikai okokból indokolt esetekben a
Bizottság 2015-ig eltérést engedélyezhet 
ezen követelmény esetében. A 2002/21/EK 
irányelv 9. cikkével összhangban a 
Bizottság – a tagállamokkal közösen –
folyamatosan figyelemmel kíséri a 
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cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
az 1 GHz alatti frekvenciatartományban, és 
felméri, hogy fel lehet-e további 
frekvenciákat szabadítani és új 
alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és a vezeték nélküli szélessáv 
és az új alkalmazások iránti növekvő igény 
kielégítése érdekében rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában. 
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában. 
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, a 800 
MHz-es sávban biztosított új 
szolgáltatásokkal szerzett piaci 
tapasztalatok alapján, hogy fel lehet-e 
további frekvenciákat szabadítani és új 
alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en
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Módosítás 316
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, a 800 
MHz-es sávban biztosított új 
szolgáltatásokkal szerzett piaci 
tapasztalatok alapján, hogy fel lehet-e 
további frekvenciákat szabadítani és új 
alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 317
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
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feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti, 300 
MHz és a 6GHz közötti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 318
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

(3) A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre bocsátásában.
A 2002/21/EK irányelv 9. cikkével 
összhangban a Bizottság – a tagállamokkal 
közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri 
a teljes spektrumhasználatot, és felméri, 
hogy fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és új alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.



PE460.855v01-00 62/110 AM\860614HU.doc

HU
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Módosítás 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Kéri a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együttműködve hozzon 
megfelelő szintű intézkedéseket az 1,5 
GHz-es frekvenciasáv (1452–1492 MHz), 
mely megosztottan műholdas és 
földfelszíni használatban van, és a 2,3 
GHz-es frekvenciasáv (2300–2400 MHz) 
harmonizációja és a vezeték nélküli 
szélessávú szolgáltatások céljából történő 
használata érdekében. A Bizottság 
folyamatosan nyomon követi a vezeték 
nélküli szélessávú szolgáltatásokra 
vonatkozó kapacitáskövetelményeket és 
indokolt esetben – a tagállamokkal 
együttműködésben – értékeli a további 
frekvenciasávok – pl. a 700 MHz-es sáv 
((694–790 MHz) – harmonizálására 
irányuló intézkedések szükségességét, a 
mobil szélessávú szolgáltatások iránti 
növekvő igény támogatására - mely igény 
elsősorban az audiovizuális tartalomnak 
köszönhető. A további harmonizáció nem 
sérti azokat a technológiai megoldásokat, 
amelyeket az Unió területén 
elfogadhatnak, és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít a különböző 
technológiai megoldások számára, 
valamint támogatja a páneurópai 
üzemeltetők megjelenését az Unión belül.

Or. en
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Módosítás 320
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Kéri a Bizottságot, hogy a
tagállamokkal együttműködve hozzon 
megfelelő szintű intézkedéseket az 1,5 
GHz-es (1452–1492 MHz) és a 2,3 GHz-es 
frekvenciasávok (2300–2400 MHz) 
harmonizációja és a vezeték nélküli 
szélessávú szolgáltatások nyújtása céljából 
történő felhasználása érdekében. A 
Bizottság folyamatosan nyomon követi a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokra 
vonatkozó kapacitáskövetelményeket és 
indokolt esetben – a tagállamokkal 
együttműködésben – értékeli a további 
frekvenciasávok – pl. a 700 MHz-es sáv 
(694–790 MHz) – harmonizálására 
irányuló intézkedések szükségességét. A 
tagállamok biztosítják, hogy – adott 
esetben – az átállás vagy a 
spektrumhasználat újrakiosztásának 
költsége megfelelően, a nemzeti joggal 
összhangban legyen kompenzálva.

Or. en

Módosítás 321
Leonidas Donskis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Kéri a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együttműködve hozzon 
megfelelő szintű intézkedéseket az 1,5 
MHz-es (1452–1492 MHz) és a 2,3 GHz-
es frekvenciasávok (2300–2400 MHz) 
harmonizációja és a vezeték nélküli 
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szélessávú szolgáltatások nyújtása céljából 
történő felhasználása érdekében. A 
Bizottság folyamatosan nyomon követi a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokra 
vonatkozó kapacitáskövetelményeket és 
indokolt esetben – a tagállamokkal 
együttműködésben – értékeli a további 
frekvenciasávok – pl. a 700 MHz-es sáv 
(694–790 MHz) – harmonizálására 
irányuló intézkedések szükségességét.
A tagállamok biztosítják, hogy – adott 
esetben – az átállás vagy a 
spektrumhasználat újrakiosztásának 
költsége megfelelően, a nemzeti joggal 
összhangban legyen kompenzálva.

Or. en

Módosítás 322
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Felkéri a Bizottságot, hogy 
együttműködve a tagállamokkal, mérje fel 
a harmonizáció és a vezeték nélküli 
szélessávú szolgáltatás további 
frekvenciasávokra való kiterjesztésének 
szükségét és megvalósíthatóságát a 8. 
cikkben említett számbavétellel 
összefüggésben, és a hatályban lévő 
keretszabályozásnak megfelelően. A 
Bizottság folyamatosan nyomon követi a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokra 
vonatkozó kapacitáskövetelményeket és 
indokolt esetben – a tagállamokkal 
együttműködésben – értékeli a további 
frekvenciasávok harmonizálására 
irányuló intézkedések szükségességét.
A tagállamok biztosítják, hogy – adott 
esetben – az átállás vagy a 
spektrumhasználat újrakiosztásának 
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költsége megfelelően, a nemzeti joggal 
összhangban legyen kompenzálva.

Or. en

Módosítás 323
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Kéri a Bizottságot, hogy 
együttműködve a tagállamokkal hozzon 
megfelelő szintű intézkedéseket a 900 
MHz-es és a 2,3 GHz-es frekvenciasávok 
(2300–2400 MHz) harmonizációja és a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások 
nyújtása céljából történő hatékony 
felhasználása érdekében. A Bizottság 
folyamatosan nyomon követi a vezeték 
nélküli szélsessávú szolgáltatásokra 
vonatkozó kapacitáskövetelményeket. A 
tagállamok biztosítják, hogy az átállás 
vagy a spektrumhasználat 
újrakiosztásának költsége megfelelően, a 
nemzeti joggal összhangban legyen 
kompenzálva.

Or. en

Módosítás 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság - a tagállamokkal 
együttműködésben - megfelelő lépéseket 
tesz annak érdekében, hogy harmonizálja 
a fogyasztóknak a szélessávú mobil 
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szolgáltatások és egyéb új vezeték nélküli 
hírközlési szolgáltatások iránti 
megnövekedett igényét kielégítő szükséges 
további frekvenciákat, beleértve az 
1,5GHz-es és a 2,3GHz-es 
frekvenciasávok harmonizációját, 
valamint az 1GHz alatti 
frekvenciatartomány használatának 
felülvizsgálatát, többek között a 700MHz-
es frekvenciasáv esetleges 
harmonizálását, amellyel kapcsolatban a 
Bizottság legkésőbb 2014. január 1-ig 
benyújtja az esetleges további lépésekről 
szóló legújabb javaslatát.

Or. en

Módosítás 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Kéri a Bizottságot, hogy 
együttműködve a tagállamokkal hozzon 
megfelelő szintű intézkedéseket a 900 
MHz-es és a 2,3 GHz-es frekvenciasávok 
(2300–2400 MHz) harmonizációja és a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások 
nyújtása céljából történő hatékony 
felhasználása érdekében. A Bizottság 
folyamatosan nyomon követi a vezeték 
nélküli szélsessávú szolgáltatásokra 
vonatkozó kapacitáskövetelményeket. A 
tagállamok biztosítják, hogy az átállás 
vagy a spektrumhasználat 
újrakiosztásának költsége megfelelően, a 
nemzeti joggal összhangban legyen 
kompenzálva.

Or. en
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Módosítás 326
Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Felkérik a Bizottságot, hogy – a 
tagállamokkal együttműködésben –
hozzon megfelelő szintű intézkedéseket az 
1,5 MHz-es (1452–1492 MHz) és a 2,3 
GHz-es frekvenciasávok (2300–2400 
MHz) harmonizációja és a vezeték nélküli 
szélessávú szolgáltatások nyújtása céljából 
történő felhasználása érdekében. A 
Bizottság folyamatosan nyomon követi a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokra 
vonatkozó kapacitáskövetelményeket, és 
intézkedéseket tesz egy második digitális 
hozadék (698–790 MHz) előmozdítására, 
és fontolóra veszi a szolgáltatások 
hosszabb távú, a 470–698 MHz-es 
tartományra irányuló konvergenciáját.

Or. en

Módosítás 327
Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság - a tagállamokkal 
közösen - felméri, hogy fel lehet-e további 
frekvenciát, például a 700MHz-es 
frekvenciasávot, szabadítani és 
rendelkezésre bocsátani. Ez a felmérés a 
következőket veszi figyelembe: a 
rádióspektrum-technológiák fejlődését; a 
rádiós és televíziós műsorszórás esetleges 
jövőbeni igényeit; és a vezeték nélküli 
szélessávú szolgáltatások lefedésére 
alkalmas más frekvenciasávok hiányát.
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Módosítás 328
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit, illetve a 800 
MHz-es frekvenciasáv egyéb használóit. A 
tagállamok felmérik, milyen lépések 
szükségesek annak biztosításához - illetve 
szükség esetén meg is teszik ezeket a 
lépéseket - hogy a 800 MHz-es 
frekvenciasáv újrakiosztása ne érintse 
hátrányosan a végfelhasználók képességét 
a létező szabványoknak megfelelő, és 
ugyanazt a frekvenciasávot használó, nem 
rádiótechnikai berendezések és eszközök 
működtetésére.

Or. en
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Módosítás 329
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-
alkalmazások (programok és különleges 
rendezvények szervezése) felhasználóit.

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
szolgáltatások hozzáférésének biztosítása 
ösztönzést nyerjen a gyéren lakott 
területeken;

A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben felmérik, és adott 
esetben meg is teszik azokat a technikai és 
szabályozó lépéseket annak biztosításához, 
hogy a PMSE-alkalmazások (programok 
és különleges rendezvények szervezése) 
felhasználói számára elegendő nagyságú 
rádióspektrum álljon rendelkezésre. A 
Bizottságnak ösztönöznie kell a 
tagállamokat, hogy megfelelő időben 
elegendő forrást tegyenek elérhetővé a 
közvetlen átállási költségek és a PMSE-
alkalmazások és a műsorszóró 
szolgáltatások védelmével kapcsolatos 
közvetlen költségek fedezésére.

Or. en
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Módosítás 330
Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit, és hogy azon 
digitális földi sugárzású csatornák 
esetében, amelyek jelenleg ezt a 
frekvenciasávot használják – amelyet 790 
MHz alatt újra kell osztani – a 
műsorszórók és felhasználók számára a 
párhuzamos műsorszórás miatt, vagy a 
műsorszóró- vagy vevőberendezésnek az 
új csatornákhoz való adaptálása során 
felmerülő költségeket megfelelően 
kompenzálják.

Or. en

Módosítás 331
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik,
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor biztosítják, 
hogy a 800 MHz-es frekvenciasáv 
felszabadítása ne érintse hátrányosan a 
PMSE-alkalmazások (programok és 
különleges rendezvények szervezése) 
felhasználóit, sem pedig a jelenlegi, illetve 
a jövőbeli rádiós műsorterjesztési 
tevékenységeket, továbbá az eddigi 
felhasználók esetében felmerülő 
migrációs költségekre vonatkozóan 
megfelelő kompenzációs intézkedéseket 
biztosítanak.

Or. de

Módosítás 332
Petra Kammerevert

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik,
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor biztosítják, 
hogy a 800 MHz-es frekvenciasáv 
felszabadítása ne érintse hátrányosan a 
PMSE-alkalmazások (programok és 
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MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

különleges rendezvények szervezése) 
felhasználóit, sem pedig a jelenlegi, illetve 
a jövőbeli rádiós műsorterjesztési 
tevékenységeket, továbbá az eddigi 
felhasználók esetében felmerülő 
migrációs költségekre vonatkozóan 
megfelelő kompenzációs intézkedéseket 
biztosítanak.

Or. de

Módosítás 333
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es)
frekvenciasávban közvetített szélessávú
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-
alkalmazások (programok és különleges 
rendezvények szervezése) felhasználóit.

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es)
frekvenciasávot használó szélessávú 
szolgáltatások hozzáférésének biztosítása 
ösztönzést nyerjen a gyéren lakott 
területeken;

A tagállamok és a Bizottság megvizsgálják 
a lehetséges megoldásokat, és ahol 
szükséges, lépéseket tesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy elegendő 
rádióspektrum álljon a PMSE-
alkalmazások (programok és különleges 
rendezvények szervezése) felhasználóinak 
rendelkezésére.

Or. en
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Módosítás 334
Sabine Verheyen

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit, illetve a már 
működő és a jövőbeli műsorszóró 
szolgáltatásokat. Ez az interferencia 
elkerülését célzó intézkedéseket is 
magában foglalja.

Or. en

Módosítás 335
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
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frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve meg is teszik az 
összes ilyen lépést –, hogy a 800 MHz-es 
frekvenciasáv felszabadítása ne érintse 
hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit, és ne zavarja a 
létező műsorszóró szolgáltatásokat.

Or. fr

Módosítás 336
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es)
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, például a 
790–862 MHz-es (800 MHz-es)
frekvenciasávok használata révén, hogy a
szélessávú tartalmak és szolgáltatások
hozzáférhetősége biztosítva legyen a 
gyéren lakott területeken; ugyanakkor 
felmérik, milyen lépések szükségesek 
annak biztosításához – illetve szükség 
esetén meg is teszik ezeket a lépéseket –, 
hogy a 800 MHz-es frekvenciasáv 
felszabadítása ne érintse hátrányosan a 
PMSE-alkalmazások (programok és 
különleges rendezvények szervezése) 
felhasználóit.

Or. ro
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Módosítás 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit, illetve a 800 
MHz-es frekvenciasáv egyéb használóit.

Or. en

Módosítás 338
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
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biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit, és ne vezessen a 
létező műsorszórási szolgáltatások 
zavarához.

Or. en

Módosítás 339
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

(4) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik, 
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit, és ne vezessen a 
létező műsorszórási szolgáltatások 
zavarához.

Or. en
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Módosítás 340
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben meghozzák azokat a 
műszaki és szabályozási intézkedéseket, 
amelyekre a műsorszóró szolgáltatók 
számára biztosított 800 MHz-es 
frekvenciasávban működő hírközlési 
szolgáltatások és a 790 MHz alatti PMSE-
alkalmazások felhasználói közötti 
interferencia kialakulásának megelőzése 
érdekében szükség van.
A Bizottság annak biztosítására ösztönzi a 
tagállamokat, hogy megfelelő időben 
elegendő pénzügyi forrás álljon az átállási 
költségek és a műsorszóró 
szolgáltatásokkal kialakuló interferenciák 
korlátozását célzó intézkedésekkel 
kapcsolatos költségek fedezésére.

Or. fr

Módosítás 341
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság – a tagállamokkal 
együttműködésben – értékeli a 
2005/513/EK határozatban megállapított 
vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, 
köztük a rádiós helyi hálózatok számára 
kiosztott, engedélyeztetés nélkül 
használható frekvenciának a teljes 5 
GHZ-es frekvenciasáv jóval nagyobb – a 
8. cikkben említett kimutatás révén 
azonosított – részére történő 
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kiterjesztésének megvalósíthatóságát, az e 
téren most hatályba lépő szabványok 
előírásainak betartása érdekében.

Or. en

Módosítás 342
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság – a tagállamokkal 
együttműködésben – értékeli a 
2005/513/EK határozatban megállapított 
vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, 
köztük a rádiós helyi hálózatok számára 
kiosztott, engedélyeztetés nélkül 
használható frekvenciának a 8. cikkben 
található kimutatással kapcsolatos és a 
rádiófrekvenciák egyéb célból történő 
felhasználása függvényében történő 
kiterjesztésének megvalósíthatóságát.

Or. en

Módosítás 343
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben végrehajtják a 
szükséges műszaki és szabályozási 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
megelőzzék a 800 MHz-es 
frekvenciasávban működő hírközlési 
szolgáltatásokból származó káros 
interferencia kialakulását a 790 MHz 
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alatti műsorszórás és a PMSE-
alkalmazások felhasználói irányában.

Or. en

Módosítás 344
Angelika Niebler

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve meghozzák a szükséges 
műszaki és szabályozási intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
rádiós műsorszolgáltatókat és a PMSE-
alkalmazások felhasználóit ne zavarja 
interferencia.

Or. de

Módosítás 345
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottságnak ösztönöznie kell a 
tagállamokat, hogy megfelelő időben 
elegendő forrást tegyenek elérhetővé az 
átállási költségek és a műsorszóró 
szolgáltatásokat érintő interferenciák 
kialakulását korlátozó intézkedésekkel 
kapcsolatos költségek fedezésére.

Or. en
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Módosítás 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felkérést kap arra, hogy 
prioritásként és a 2002/21/EK irányelv 9b. 
cikkének (3) bekezdésének megfelelően 
intézkedéseket fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a tagállamok az Unión 
belül lehetővé tegyék a rádiófrekvencia-
használati jogok átruházását a 790–862 
MHz-es („a 800 MHz-es sáv”), a 880–915 
MHz-es, a 925–960 MHz-es, az 1710–
1785 MHz-es, az 1805–1880 MHz-es, az 
1900–1980 MHz-es, a 2010–2025 MHz-es, 
a 2110–2170 MHz-es, a 2,5–2,69 GHz-es 
és a 3,4–3,8 GHz-es harmonizált 
frekvenciasávokban.

(5) A Bizottság felkérést kap arra, hogy 
prioritásként és a 2002/21/EK irányelv 9b. 
cikkének (3) bekezdésének megfelelően 
intézkedéseket fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a tagállamok az Unión 
belül lehetővé tegyék a rádiófrekvencia-
használati jogok átruházását a 790–862 
MHz-es („a 800 MHz-es sáv”), a 880–915 
MHz-es, a 925–960 MHz-es, az 1710–
1785 MHz-es, az 1805–1880 MHz-es, az 
1900–1980 MHz-es, a 2010–2025 MHz-es, 
a 2110–2170 MHz-es, a 2,5–2,69 GHz-es 
és a 3,4–3,8 GHz-es harmonizált 
frekvenciasávokban és a spektrumnak a 
mobil szolgáltatások számára 
felszabadított más további részében, az 
egyéb olyan szolgáltatások meglévő és 
jövőbeni kiépítésének sérelme nélkül, 
amelyek a bizottsági határozatban 
meghatározott feltételek mellett ehhez a 
spektrumhoz azonos mértékben 
hozzáférnek.

Or. en

Módosítás 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felkérést kap arra, hogy 
prioritásként és a 2002/21/EK irányelv 9b. 
cikkének (3) bekezdésének megfelelően 
intézkedéseket fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a tagállamok az Unión 

(5) A Bizottság felkérést kap arra, hogy 
prioritásként és a 2002/21/EK irányelv 9b. 
cikkének (3) bekezdésének megfelelően 
intézkedéseket fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a tagállamok az Unión 
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belül lehetővé tegyék a rádiófrekvencia-
használati jogok átruházását a 790–862 
MHz-es („a 800 MHz-es sáv”), a 880–915 
MHz-es, a 925–960 MHz-es, az 1710–
1785 MHz-es, az 1805–1880 MHz-es, az 
1900–1980 MHz-es, a 2010–2025 MHz-es, 
a 2110–2170 MHz-es, a 2,5–2,69 GHz-es 
és a 3,4–3,8 GHz-es harmonizált 
frekvenciasávokban.

belül lehetővé tegyék a rádiófrekvencia-
használati jogok átruházását a 790–862 
MHz-es („a 800 MHz-es sáv”), a 880–915 
MHz-es, a 925–960 MHz-es, az 1710–
1785 MHz-es, az 1805–1880 MHz-es, az 
1900–1980 MHz-es, a 2010–2025 MHz-es, 
a 2110–2170 MHz-es, a 2,5–2,69 GHz-es 
és a 3,4–3,8 GHz-es harmonizált 
frekvenciasávokban és bármely egyéb, a 
szélessávú mobil szolgáltatások és egyéb 
új vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások 
számára esetlegesen felszabadított és 
harmonizált frekvenciasávban.

Or. en

Módosítás 348
Leonidas Donskis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felkérést kap arra, hogy 
prioritásként és a 2002/21/EK irányelv 9b. 
cikkének (3) bekezdésének megfelelően 
intézkedéseket fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a tagállamok az Unión 
belül lehetővé tegyék a rádiófrekvencia-
használati jogok átruházását a 790–862
MHz-es („a 800 MHz-es sáv”), a 880–915
MHz-es, a 925–960 MHz-es, az 1710–
1785 MHz-es, az 1805–1880 MHz-es, az
1900–1980 MHz-es, a 2010–2025 MHz-es, 
a 2110–2170 MHz-es, a 2,5–2,69 GHz-es 
és a 3,4–3,8 GHz-es harmonizált 
frekvenciasávokban.

(5) A Bizottság felkérést kap arra, hogy a 
tagállamokkal szorosan együttműködve
prioritásként és a 2002/21/EK irányelv 9b. 
cikkének (3) bekezdésének megfelelően 
intézkedéseket fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a tagállamok az Unión 
belül lehetővé tegyék a rádiófrekvencia-
használati jogok átruházását vagy lízingjét 
az alábbi (egy vagy több) harmonizált 
frekvenciasávokban: 790–862 MHz („a 
800 MHz-es sáv”), 880–915 MHz, 925–
960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880
MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz,
2110–2170 MHz, 2,5–2,69 GHz és 3,4–3,8
GHz.

Or. en
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Módosítás 349
Robert Goebbels

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is a 
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló 
árú, szélessávú hozzáférést biztosító
harmonizált műholdas
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy –
különösen a vidéki, távoli és gyéren lakott 
területeken – valamennyi polgár 
hozzáférhessen a fejlett digitális 
szolgáltatásokhoz, például a szélessávhoz, 
a tagállamok és a Bizottság elegendő 
frekvenciát szabadít fel annak érdekében, 
hogy internethozzáférést és audiovizuális 
tartalmak fogyasztókhoz való eljuttatását
biztosító műholdas szolgáltatások álljanak 
rendelkezésre. A megfelelő kompatibilitási 
vizsgálatok figyelembevételével 
mérlegelhető további frekvenciasávoknak 
a 676/2002/EK határozattal összhangban 
történő műszaki harmonizációja.

Or. en

Módosítás 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is a 
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló
árú, szélessávú hozzáférést biztosító
harmonizált műholdas
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy –
különösen a vidéki, távoli és gyéren lakott 
területeken – valamennyi polgár 
hozzáférhessen a fejlett digitális 
szolgáltatásokhoz, például a szélessávhoz, 
a tagállamok és a Bizottság elegendő 
frekvenciát szabadít fel annak érdekében, 
hogy internethozzáférést és audiovizuális 
tartalmak fogyasztókhoz való eljuttatását
biztosító műholdas szolgáltatások álljanak 
rendelkezésre. A megfelelő kompatibilitási 
vizsgálatok figyelembevételével 
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mérlegelhető további frekvenciasávoknak 
a 676/2002/EK határozattal összhangban 
történő műszaki harmonizációja.

Or. en

Módosítás 351
Leonidas Donskis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
további frekvenciasávokat szabadít fel
annak érdekében, hogy az Unió egészében,
még a legkiesőbb területeken is a 
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló 
árú, szélessávú hozzáférést biztosító
harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy –
különösen a távoli és gyéren lakott 
területeken – valamennyi polgár 
hozzáférhessen a fejlett digitális 
szolgáltatásokhoz, például a szélessávhoz, 
a tagállamok és a Bizottság 
megvizsgálhatja, hogy elegendő 
frekvencia áll-e rendelkezésre szélessávú 
hozzáférést biztosító műholdas 
internetszolgáltatások nyújtásához.

Or. en

Módosítás 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is a
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló 
árú, szélessávú hozzáférést biztosító 
harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy –
különösen a távoli és gyéren lakott 
területeken – valamennyi polgár és 
vállalkozás hozzáférhessen a fejlett 
digitális szolgáltatásokhoz, például a 
szélessávhoz, a tagállamok és a Bizottság
elegendő frekvenciát szabadít fel annak 
érdekében, hogy a földfelszíni 
szolgáltatásokéhoz hasonló árú, szélessávú 
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hozzáférést biztosító harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 353
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is a
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló 
árú, szélessávú hozzáférést biztosító
harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy –
különösen a távoli és gyéren lakott 
területeken – valamennyi polgár 
hozzáférhessen a fejlett digitális 
szolgáltatásokhoz, például a szélessávhoz, 
a tagállamok és a Bizottság elegendő 
frekvenciát szabadít fel annak érdekében, 
hogy a földfelszíni szolgáltatásokéhoz 
hasonló árú, szélessávú hozzáférést 
biztosító műholdas internetszolgáltatások 
álljanak rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is a 
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló 
árú, szélessávú hozzáférést biztosító 
harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is szélessávú 
hozzáférést biztosító harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.
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rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is a 
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló 
árú, szélessávú hozzáférést biztosító 
harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is szélessávú 
hozzáférést biztosító harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is a 
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló 
árú, szélessávú hozzáférést biztosító 
harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

(6) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság
elegendő frekvenciasávot szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is a 
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló 
árú, szélessávú hozzáférést biztosító 
harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 357
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve megvizsgálják a pikocellák 
és femtocellák rendelkezésre állása és 
használata elterjesztésének lehetőségét.

Or. en

Módosítás 358
Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a tagállamokkal közösen 
vizsgálatokat végez és felméri az olyan 
engedélyeztetési rendszerek 
kidolgozásának lehetőségét, amelyek a 
spektrumhasználat energiaszükségletének 
csökkentésével, valamint az
energiamegtakarítási potenciállal 
rendelkező vezeték nélküli technológiák, 
például intelligens energiahálózatok és 
intelligens mérőrendszerek 
rádiófrekvenciákkal való ellátásával hozzá 
tudnának járulni az alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra irányuló szakpolitika céljainak 
teljesítéséhez.

(2) A Bizottság a tagállamokkal közösen 
vizsgálatokat végez és felméri az olyan 
engedélyeztetési rendszerek 
kidolgozásának lehetőségét, amelyek a 
spektrumhasználat energiaszükségletének 
csökkentésével, valamint az
energiamegtakarítás és 
energiahatékonyhatékonyság javítása 
szempontjából potenciállal rendelkező 
vezeték nélküli technológiák, például 
intelligens energiahálózatok és intelligens 
mérőrendszerek rádiófrekvenciákkal való 
ellátásával hozzá tudnának járulni az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátásra irányuló 
szakpolitika céljainak teljesítéséhez.

Or. en
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Módosítás 359
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve kiterjeszti a (2) 
bekezdésben említett vizsgálatokat az 
egyéb elosztó hálózatok, például a 
vízellátó hálózatok hatékonyságának 
fokozása érdekében.

Or. en

Módosítás 360
Gunnar Hökmark

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság
gondoskodik róla, hogy harmonizált 
feltételek mellett elegendő spektrum álljon 
rendelkezésre a biztonsági szolgáltatások 
fejlesztésének támogatásához és a 
szükséges eszközök szabad forgalmához, 
valamint a közbiztonságot, közrendet, 
polgári védelmet és katasztrófavédelmet 
szolgáló, műszakilag kölcsönösen 
átjárható, innovatív megoldások 
kifejlesztéséhez.

(3) A Bizottság megvizsgálja a PPRD-
(közvédelem, katasztrófaelhárítás) 
spektrum iránti igényeket, illetve azt, hogy
milyen lehetőségek vannak a spektrum 
PPRD és katonai célú felhasználók közötti 
megosztására, valamint a kereskedelmi 
hálózatok PPRD célú igénybevételére 
annak biztosítása érdekében, hogy
harmonizált feltételek mellett elegendő
kapacitás álljon rendelkezésre a biztonsági 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásához és a szükséges eszközök 
szabad forgalmához, valamint a 
közbiztonságot, közrendet, polgári 
védelmet és katasztrófavédelmet szolgáló, 
műszakilag kölcsönösen átjárható, 
innovatív megoldások kifejlesztéséhez.

Or. en
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Módosítás 361
Petra Kammerevert

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
gondoskodik róla, hogy harmonizált 
feltételek mellett elegendő spektrum álljon 
rendelkezésre a biztonsági szolgáltatások 
fejlesztésének támogatásához és a 
szükséges eszközök szabad forgalmához, 
valamint a közbiztonságot, közrendet, 
polgári védelmet és katasztrófavédelmet 
szolgáló, műszakilag kölcsönösen 
átjárható, innovatív megoldások 
kifejlesztéséhez.

(3) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve gondoskodnak róla, hogy 
harmonizált feltételek mellett elegendő 
spektrum álljon rendelkezésre a biztonsági 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásához és a szükséges eszközök 
szabad forgalmához, valamint a 
közbiztonságot, közrendet, polgári 
védelmet és katasztrófavédelmet szolgáló, 
műszakilag kölcsönösen átjárható, 
innovatív megoldások kifejlesztéséhez. A 
rádiós műsorszórás által használt 
frekvenciákat ez nem érinti.

Or. de

Módosítás 362
Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
gondoskodik róla, hogy harmonizált 
feltételek mellett elegendő spektrum álljon 
rendelkezésre a biztonsági szolgáltatások 
fejlesztésének támogatásához és a 
szükséges eszközök szabad forgalmához, 
valamint a közbiztonságot, közrendet, 
polgári védelmet és katasztrófavédelmet 
szolgáló, műszakilag kölcsönösen 
átjárható, innovatív megoldások 
kifejlesztéséhez.

(3) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve gondoskodnak róla, hogy 
harmonizált feltételek mellett elegendő 
spektrum álljon rendelkezésre a biztonsági 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásához és a szükséges eszközök 
szabad forgalmához, valamint a 
közbiztonságot, közrendet, polgári 
védelmet és katasztrófavédelmet szolgáló, 
műszakilag kölcsönösen átjárható, 
innovatív megoldások kifejlesztéséhez. A 
rádiós műsorszórás által használt 
frekvenciákat ez nem érinti.
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Módosítás 363
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
gondoskodik róla, hogy harmonizált 
feltételek mellett elegendő spektrum álljon 
rendelkezésre a biztonsági szolgáltatások
fejlesztésének támogatásához és a 
szükséges eszközök szabad forgalmához, 
valamint a közbiztonságot, közrendet, 
polgári védelmet és katasztrófavédelmet 
szolgáló, műszakilag kölcsönösen 
átjárható, innovatív megoldások 
kifejlesztéséhez.

(3) A Bizottság gondoskodik róla, hogy 
harmonizált feltételek mellett és 
harmonizált frekvenciasávokban elegendő 
spektrum álljon rendelkezésre a biztonsági 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásához és a szükséges eszközök 
szabad forgalmához, valamint a 
közbiztonságot, közrendet, polgári 
védelmet és katasztrófavédelmet szolgáló, 
műszakilag kölcsönösen átjárható, 
innovatív megoldások kifejlesztéséhez.

Or. en

Módosítás 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
gondoskodik róla, hogy harmonizált 
feltételek mellett elegendő spektrum álljon 
rendelkezésre a biztonsági szolgáltatások 
fejlesztésének támogatásához és a 
szükséges eszközök szabad forgalmához, 
valamint a közbiztonságot, közrendet, 
polgári védelmet és katasztrófavédelmet 
szolgáló, műszakilag kölcsönösen 
átjárható, innovatív megoldások 
kifejlesztéséhez.

(3) A Bizottság gondoskodik róla, hogy 
harmonizált feltételek mellett elegendő 
spektrum álljon rendelkezésre a biztonsági 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásához és a szükséges eszközök 
szabad forgalmához, valamint a 
közbiztonságot, közrendet, polgári 
védelmet és katasztrófavédelmet szolgáló, 
műszakilag kölcsönösen átjárható, 
innovatív megoldások kifejlesztéséhez.
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Módosítás 365
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
gondoskodik róla, hogy harmonizált 
feltételek mellett elegendő spektrum álljon 
rendelkezésre a biztonsági szolgáltatások 
fejlesztésének támogatásához és a 
szükséges eszközök szabad forgalmához, 
valamint a közbiztonságot, közrendet, 
polgári védelmet és katasztrófavédelmet 
szolgáló, műszakilag kölcsönösen 
átjárható, innovatív megoldások 
kifejlesztéséhez.

(3) A Bizottság gondoskodik róla, hogy 
harmonizált feltételek mellett elegendő 
spektrum álljon rendelkezésre a biztonsági 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásához és a szükséges eszközök 
szabad forgalmához, valamint a 
közbiztonságot, közrendet, polgári 
védelmet és katasztrófavédelmet szolgáló, 
műszakilag kölcsönösen átjárható, 
innovatív megoldások kifejlesztéséhez.

Or. en

Módosítás 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
gondoskodik róla, hogy harmonizált 
feltételek mellett elegendő spektrum álljon 
rendelkezésre a biztonsági szolgáltatások 
fejlesztésének támogatásához és a 
szükséges eszközök szabad forgalmához, 
valamint a közbiztonságot, közrendet, 
polgári védelmet és katasztrófavédelmet 
szolgáló, műszakilag kölcsönösen 
átjárható, innovatív megoldások 
kifejlesztéséhez.

(3) A Bizottság gondoskodik róla, hogy 
harmonizált feltételek mellett elegendő 
spektrum álljon rendelkezésre a biztonsági 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásához és a szükséges eszközök 
szabad forgalmához, valamint a 
közbiztonságot, közrendet, polgári 
védelmet és katasztrófavédelmet szolgáló, 
műszakilag kölcsönösen átjárható, 
innovatív megoldások kifejlesztéséhez.
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Módosítás 367
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok és a Bizottság biztosítja 
a frekvenciatartomány rendelkezésre 
állását rádiófrekvencia-kereső 
berendezések (RFID) és más, a tárgyak 
internete (IOT) vezeték nélküli 
kommunikációs technológiái számára, és 
a tagállamokon átívelő IOT-
kommunikáció számára történő 
spektrumkiosztás szabványosítására 
törekszik.

Or. en

Módosítás 368
Vladimir Urutchev

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az egy adott tagállam által 
kizárólagosan és közvetlenül a szóban 
forgó tagállam közbiztonsága érdekében 
és védelmi célokból használt rádió-
frekvenciasávokat érintő intézkedések.
Azokban az esetekben, amikor egy adott 
intézkedés valamely tagállam által 
kizárólagosan és közvetlenül a szóban 
forgó tagállam közbiztonsága érdekében 
és védelme céljából használt rádió-
frekvenciasávokat érint, és amikor e 
frekvenciasávok felszabadítása túlzott 
terhet jelentene, a szóban forgó tagállam 
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továbbra is igénybe veheti ezeket a 
sávokat közbiztonsági és védelmi célokra, 
míg az adott sávban a harmonizációs 
intézkedésről szóló értesítés időpontjában 
működő rendszereket fokozatosan fel nem 
számolják. A szóban forgó tagállam 
döntéséről megfelelő módon értesíti a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni
spektrumigényekről, különösen a 300 
MHz és 3 GHz közötti 
frekvenciatartományt illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott valamennyi szükséges 
információ alapján – kimutatást készít a 
rádióspektrum jelenlegi felhasználásáról. 
A nyújtott információnak megfelelően 
részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a 
kimutatás értékelhesse a 
frekvenciahasználat hatékonyságát és
azonosíthassa az esetleges jövőbeni
spektrumigényeket az Európai Unióban, 
különösen a 300 MHz és 3 GHz közötti 
frekvenciatartományt illetően. Szükség 
esetén a tagállamok licensz-specifikus 
alapon információt szolgáltatnak a 
kereskedelmi és közszférabeli 
felhasználókra is kiterjedően, az üzleti 
szempontból érzékeny és a titkos 
információk visszatartásának sérelme 
nélkül.

Or. en
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Módosítás 370
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum 
Európai Unión belüli jelenlegi
felhasználási módjairól és az esetleges 
jövőbeni spektrumigényekről, különösen a 
300 MHz és 3 GHz közötti 
frekvenciatartományt illetően.

(1) A tagállamok a Bizottság számára 
megfelelő információt szolgáltatnak 
azokról a frekvenciasávokról, amelyek a 
jövőben esetleg újraelosztás tárgyát 
képezhetik pl. nem hatékony felhasználás, 
vagy fel nem használás, vagy technológiai 
fejlesztés következtében. Az így elkészített 
kimutatás segíti a Bizottságot azoknak a 
frekvenciasávoknak az azonosításában, 
amelyek alkalmasak lehetnek az e 
határozatban megállapított uniós 
szakpolitikák támogatása érdekében 
történő harmonizálásra. A kimutatásnak 
elő kell mozdítania az innovációt és 
fokoznia kell a versenyt a belső piacon, 
mely mind a magán-, mind a közületi 
felhasználók javát szolgálja, figyelembe 
véve ugyanakkor ennek az e 
frekvenciasávok jelenlegi felhasználóit 
érintő lehetséges pozitív és negatív 
hatásait.

Or. en

Módosítás 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól, és azonosítja a jövőbeni uniós
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spektrumigényekről, különösen a 300 
MHz és 3 GHz közötti
frekvenciatartományt illetően.

spektrumigényt. Első lépésként e 
kimutatásnak a 300 MHz és 3 GHz közötti
tartomány frekvenciáira kell kiterjednie.

Or. en

Módosítás 372
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni
spektrumigényekről, különösen a 300 
MHz és 3 GHz közötti 
frekvenciatartományt illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználásának 
egészéről és a rádióspektrum iránti
esetleges jövőbeni igényekről.

Or. en

Módosítás 373
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 3 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi geolokalizált
felhasználási módjairól és az esetleges 
jövőbeni spektrumigényekről, különösen a 
300 MHz és 3 GHz közötti 
frekvenciatartományt illetően.
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Módosítás 374
Jens Rohde
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 3 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 6 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

Or. en

Módosítás 375
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 3 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 6 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

Or. fr
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Módosítás 376
Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 3 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 6 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

Or. en

Módosítás 377
Maria Da Graça Carvalho

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 3 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 5 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

Or. en



AM\860614HU.doc 97/110 PE460.855v01-00

HU

Módosítás 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 3 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 5 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

Or. en

Módosítás 379
Paul Rübig

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 3 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 5 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

Or. en
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Módosítás 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 3 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

(1) A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 5 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

Or. en

Módosítás 381
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező 
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, 
amelyek nem bizonyultak hatékonynak, 
illetve a kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni 
további spektrummegosztási 
lehetőségeket. A számbavételkor 
figyelembe kell venni a fogyasztói vagy 
üzemeltetői kereslet alapján várható 
frekvenciaigényeket, és kielégítésük 
lehetőségét.

törölve

Or. en
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Módosítás 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a jelenlegi
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket.
Emellett azt is biztosítania kell, hogy 
amennyiben a spektrum felhasználása 
nem optimális szintű, sor kerüljön azokra 
az intézkedésekre, amelyek a hatékonyság 
maximalizálásához szükségesek. A
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

Or. de

Módosítás 383
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén – átlátható, egyértelműen és 
közösen meghatározott értékelési 
kritériumok és módszerek alapján – fel 
lehet mérni a jelenlegi frekvenciahasználati 
módok műszaki hatékonyságát, és ki lehet 
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kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

szűrni azokat a technológiákat és 
alkalmazásokat, amelyek nem bizonyultak 
hatékonynak, illetve a kihasználatlan és 
nem megfelelő hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

Or. en

Módosítás 384
Patrizia Toia

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén – egyértelműen meghatározott és 
átlátható értékelési kritériumok és 
módszerek alapján – fel lehet mérni a
jelenlegi frekvenciahasználati módok 
műszaki hatékonyságát, és ki lehet szűrni 
azokat a technológiákat és alkalmazásokat, 
amelyek nem bizonyultak hatékonynak, 
illetve a kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

Or. en
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Módosítás 385
Pilar del Castillo Vera

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén – egyértelműen meghatározott és 
átlátható értékelési kritériumok és 
módszerek alapján – fel lehet mérni a
jelenlegi frekvenciahasználati módok 
műszaki hatékonyságát, és ki lehet szűrni 
azokat a technológiákat és alkalmazásokat, 
amelyek nem bizonyultak hatékonynak, 
illetve a kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

Or. en

Módosítás 386
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén – egyértelműen meghatározott és 
átlátható értékelési kritériumok és 
módszerek alapján – fel lehet mérni a
jelenlegi frekvenciahasználati módok 
műszaki hatékonyságát, és ki lehet szűrni 
azokat a technológiákat és alkalmazásokat, 
amelyek nem bizonyultak hatékonynak, 
illetve a kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
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fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

Or. en

Módosítás 387
Henri Weber

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás
révén fel lehet mérni a létező
frekvenciahasználati módok műszaki
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, 
amelyek nem bizonyultak hatékonynak, 
illetve a kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni
további spektrummegosztási lehetőségeket.
A számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás
lehetővé kell, hogy tegye – egyértelműen 
meghatározott és átlátható kritériumok és 
módszerek alapján – a jelenlegi
frekvenciahasználati módok műszaki
hatékonyságának felmérését, és azoknak a 
technológiáknak és alkalmazásoknak a 
kiszűrését, amelyek nem bizonyultak 
hatékonynak, illetve a kihasználatlan és 
nem megfelelő hatékonysággal kihasznált
frekvenciasávok és további 
spektrummegosztási lehetőségek 
azonosítását. A számbavételkor 
figyelembe kell venni a fogyasztói vagy 
üzemeltetői kereslet alapján várható 
frekvenciaigényeket, és kielégítésük 
lehetőségét.

Or. fr

Módosítás 388
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás
révén fel lehet mérni a létező 
frekvenciahasználati módok műszaki
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, 
amelyek nem bizonyultak hatékonynak, 
illetve a kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni
további spektrummegosztási lehetőségeket.
A számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás
lehetővé kell, hogy tegye – egyértelműen 
meghatározott és átlátható kritériumok és 
módszerek alapján – a jelenlegi 
frekvenciahasználati módok műszaki
hatékonyságának felmérését, és azoknak a 
technológiáknak és alkalmazásoknak a 
kiszűrését, amelyek nem bizonyultak 
hatékonynak, illetve a kihasználatlan és 
nem megfelelő hatékonysággal kihasznált
frekvenciasávok és további 
spektrummegosztási lehetőségek 
azonosítását. A számbavételkor 
figyelembe kell venni a fogyasztói vagy 
üzemeltetői kereslet alapján várható 
frekvenciaigényeket, és kielégítésük 
lehetőségét.

Or. fr

Módosítás 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a jelenlegi
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket,
beleértve a hosszú távú igényeket is, és 
kielégítésük lehetőségét.
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Or. en

Módosítás 390
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

(2) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a jelenlegi
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói, közösségi, vállalkozói vagy 
üzemeltetői kereslet alapján várható 
frekvenciaigényeket, és kielégítésük 
lehetőségét.

Or. en

Módosítás 391
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
áttekintést nyújt a spektrumhasználat 
különböző típusairól mind a verseny-, 
mind a közszféra felhasználói 
tekintetében, segít feltárni azokat a 
frekvenciasávokat, amelyeket a 
felhasználás hatékonyságának növelése, 
az innováció ösztönzése és a belső piaci 
verseny javítása érdekében mind a 

törölve
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verseny-, mind a közszféra javát szolgálva 
rendelkezésre lehetne bocsátani vagy újra 
lehetne osztani, figyelembe véve az ezen 
sávok jelenlegi felhasználóira gyakorolt 
lehetséges pozitív és negatív hatásokat.

Or. en

Módosítás 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
áttekintést nyújt a spektrumhasználat 
különböző típusairól mind a verseny-, 
mind a közszféra felhasználói tekintetében, 
segít feltárni azokat a frekvenciasávokat, 
amelyeket a felhasználás hatékonyságának 
növelése, az innováció ösztönzése és a 
belső piaci verseny javítása érdekében 
mind a verseny-, mind a közszféra javát 
szolgálva rendelkezésre lehetne bocsátani 
vagy újra lehetne osztani, figyelembe véve 
az ezen sávok jelenlegi felhasználóira 
gyakorolt lehetséges pozitív és negatív 
hatásokat.

(3) Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
áttekintést nyújt a spektrumhasználat 
különböző típusairól a közszféra 
felhasználói tekintetében, segít feltárni 
azokat a frekvenciasávokat, amelyeket a 
felhasználás hatékonyságának növelése, az 
innováció ösztönzése és a belső piaci 
verseny javítása érdekében mind a verseny-
, mind a közszféra javát szolgálva 
rendelkezésre lehetne bocsátani vagy újra 
lehetne osztani, figyelembe véve az ezen 
sávok jelenlegi felhasználóira gyakorolt 
lehetséges pozitív és negatív hatásokat, 
beleértve az Európai Unió határain kívül 
érvényesülő hatásokat is.

Or. en

Módosítás 393
Lena Kolarska-Bobińska

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben lehetséges, a Bizottság 
az (1) bekezdésben említett kimutatásba 
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azokat az információkat is belefoglalja, 
amelyek a tagállamokkal szomszédos 
harmadik országoknak az Unión belüli 
spektrumhasználatot közvetve vagy 
közvetlenül befolyásoló 
spektrumhasználatára vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 394
Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság kísérleti alkalmazások 
révén megvizsgálja, hogy milyen 
lehetőségek rejlenek a mesh hálózatot 
használó technológiákban a 
spektrumhasználat hatékonyságának 
fokozására.

Or. en

Módosítás 395
Catherine Trautmann

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság kísérleti alkalmazások 
révén megvizsgálja, hogy milyen 
lehetőségek rejlenek a vezeték nélküli 
mesh hálózatot használó technológiákban 
(WMN).

Or. en
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Módosítás 396
Giles Chichester

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió saját érdekei védelmében és 
az uniós jognak, ezen belül a belső és 
külső uniós hatásköröket lefektető 
elveknek megfelelően eljárva részt vesz a 
rádióspektrummal kapcsolatos kérdéseket 
érintő nemzetközi tárgyalásokon.

törölve

Or. en

Módosítás 397
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió saját érdekei védelmében és 
az uniós jognak, ezen belül a belső és 
külső uniós hatásköröket lefektető 
elveknek megfelelően eljárva részt vesz a 
rádióspektrummal kapcsolatos kérdéseket 
érintő nemzetközi tárgyalásokon.

törölve

Or. fr

Módosítás 398
Jens Rohde, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió saját érdekei védelmében és az 
uniós jognak, ezen belül a belső és külső 
uniós hatásköröket lefektető elveknek 

(1) Az Unió saját érdekei védelmében és az
Unió közös álláspontjának biztosítása 
érdekében, az uniós jognak, ezen belül a 
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megfelelően eljárva részt vesz a 
rádióspektrummal kapcsolatos kérdéseket 
érintő nemzetközi tárgyalásokon.

belső és külső uniós hatásköröket lefektető 
elveknek megfelelően eljárva, részt vesz a 
rádióspektrummal kapcsolatos kérdéseket 
érintő nemzetközi tárgyalásokon.

Or. en

Módosítás 399
Ioan Enciu

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzetközi szabályozás lehetővé 
tegye a frekvenciasávok teljes körű 
használatát azokra a célokra, amelyekre az 
uniós jog értelmében ki lettek osztva, 
valamint hogy elegendő nagyságú és 
megfelelően védett rádióspektrum álljon az 
uniós ágazati politikák rendelkezésére.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a nemzetközi szabályozás lehetővé 
tegye a frekvenciasávok teljes körű 
használatát azokra a célokra, amelyekre az 
uniós jog értelmében ki lettek osztva, 
valamint hogy elegendő nagyságú és 
megfelelően védett rádióspektrum álljon
rendelkezésére az uniós ágazati politikák
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió kérésre politikai és műszaki 
támogatást nyújt a tagállamok részére az 
Unióval szomszédos országokkal, illetve a
csatlakozásra váró vagy tagjelölt
országokkal folytatott kétoldalú
tárgyalások során ahhoz, hogy el tudjanak
hárítani minden olyan
spektrumkoordinációs problémát, amely 
akadályozhatja a tagállamokat a 

(4) Az Unió politikai és műszaki 
támogatást nyújt a tagállamok részére a
szomszédos nem uniós országokkal, illetve 
a tagjelölt vagy csatlakozó országokkal 
folytatott kétoldalú tárgyalásaik során 
ahhoz, hogy el tudják hárítani azokat a
spektrumkoordinációs problémákat,
amelyek ellenkező esetben akadályoznák a 
tagállamokat a rádióspektrum-politikával 
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rádióspektrum-politikával és -
gazdálkodással kapcsolatos, uniós jog 
szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Az 
uniós rádióspektrum-politikai célkitűzések 
védelme érdekében az Unió harmadik 
országok frekvenciagazdálkodási 
erőfeszítéseit is támogatja, ha azok
megfelelnek a vonatkozó uniós
követelményeknek.

és -gazdálkodással kapcsolatos, uniós jog 
szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Az 
uniós rádióspektrum-politikai célkitűzések 
védelme érdekében az Unió harmadik 
országok frekvenciagazdálkodási 
erőfeszítéseit is támogatja, ha azok
összeegyeztethetők az uniós
frekvenciagazdálkodással.

Or. en

Módosítás 401
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió kérésre politikai és műszaki 
támogatást nyújt a tagállamok részére az 
Unióval szomszédos országokkal, illetve a
csatlakozásra váró vagy tagjelölt
országokkal folytatott kétoldalú
tárgyalások során ahhoz, hogy el tudjanak 
hárítani minden olyan 
spektrumkoordinációs problémát, amely 
akadályozhatja a tagállamokat a 
rádióspektrum-politikával és -
gazdálkodással kapcsolatos, uniós jog 
szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Az 
uniós rádióspektrum-politikai célkitűzések 
védelme érdekében az Unió harmadik 
országok frekvenciagazdálkodási 
erőfeszítéseit is támogatja, ha azok
megfelelnek a vonatkozó uniós
követelményeknek.

(4) Az Unió kérésre politikai és műszaki 
támogatást nyújt a tagállamok részére a
szomszédos nem Uniós országokkal, illetve 
a tagjelölt vagy csatlakozó országokkal 
folytatott kétoldalú tárgyalásaik során 
ahhoz, hogy felszámolják a káros 
interferenciákat és zavarokat és el tudják 
hárítani azokat a spektrumkoordinációs 
problémákat, amelyek akadályozzák a 
tagállamokat a rádióspektrum-politikával 
és -gazdálkodással kapcsolatos, uniós jog 
szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Az 
uniós rádióspektrum-politikai célkitűzések 
védelme érdekében az Unió harmadik 
országok frekvenciagazdálkodási 
erőfeszítéseit is támogatja, ha azok
összeegyeztethetők az uniós
frekvenciagazdálkodással.

Or. ro
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Módosítás 402
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió kérésre politikai és műszaki 
támogatást nyújt a tagállamok részére az 
Unióval szomszédos országokkal, illetve a
csatlakozásra váró vagy tagjelölt
országokkal folytatott kétoldalú
tárgyalások során ahhoz, hogy el tudjanak
hárítani minden olyan
spektrumkoordinációs problémát, amely 
akadályozhatja a tagállamokat a 
rádióspektrum-politikával és -
gazdálkodással kapcsolatos, uniós jog 
szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Az 
uniós rádióspektrum-politikai célkitűzések 
védelme érdekében az Unió harmadik 
országok frekvenciagazdálkodási 
erőfeszítéseit is támogatja, ha azok
megfelelnek a vonatkozó uniós
követelményeknek.

(4) Az Unió kérésre politikai és műszaki 
támogatást nyújt a tagállamok részére a 
harmadik országokkal, különösen a 
szomszédos nem Uniós országokkal illetve 
a tagjelölt vagy csatlakozó országokkal 
folytatott kétoldalú és többoldalú 
tárgyalásaik során ahhoz, hogy el tudják 
hárítani azokat a spektrumkoordinációs 
problémákat, amelyek akadályozzák a 
tagállamokat a rádióspektrum-politikával 
és -gazdálkodással kapcsolatos, uniós jog 
szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Az 
uniós rádióspektrum-politikai célkitűzések 
védelme érdekében az Unió harmadik 
országok frekvenciagazdálkodási 
erőfeszítéseit is támogatja, ha azok
összeegyeztethetők az uniós
frekvenciagazdálkodással.

Or. en


