
Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók 
védelme ***II 

P6_TA(2009)0360 

Az Európai Parlament 2009. május 6-i jogalkotási állásfoglalása az egyetemes szolgáltatásról, 
valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 
2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért 
felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából a Tanács által elfogadott közös 

álláspontról (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)) 

(2010/C 212 E/40) 

(Együttdöntési eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16497/1/2008 – C6-0068/2009), 

— tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2007)0698) ( 1 ) 
kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára, 

— tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2008)0723), 

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

— tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, 

— tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6- 
0257/2009), 

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában; 

2. figyelembe veszi a Bizottság ezen határozathoz mellékelt nyilatkozatait; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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( 1 ) Elfogadott szövegek 2008.9.24., P6_TA(2008)0452. 

2009. május 6., szerda



P6_TC2-COD(2007)0248 

Az Európai Parlament álláspontja amely második olvasatban 2009. május 6-án került elfogadásra az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az 
elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 
védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős 
nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 

2009/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament második olvasatban elfogadott álláspontja 
megegyezik a végleges jogalkotási aktussal 2009/136/EK irányelv). 

MELLÉKLET 

A Bizottság nyilatkozata 

- az egyetemes szolgáltatásról (3a. preambulumbekezdés) 

A Bizottság tudomásul veszi az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott (3a) preambulumbekezdés szövegét. 

A Bizottság ebben az összefüggésben újra meg kívánja erősíteni, hogy – ahogy a 2008. szeptember 25-i COM(2008)0572 
számú közleményében is kijelentette – az elektronikus távközlési hálózatok és szolgáltatások területén nyújtott egyetemes 
szolgáltatások hatásköre vonatkozásában 2009 során kiterjedt vitát fog indítani európai uniós szinten, amely során 
valamennyi érdekelt fél kifejtheti álláspontját, illetve alternatív megoldások megvitatására is sor kerülhet. 

E vita eredményéről a Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló összefoglaló közleményben számol be, és 
2010. május 1-jéig az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelvre vonatkozóan adott esetben konkrét javaslatokat is tesz. 

A Bizottság nyilatkozata a személyes adatokat érintő támadás bejelentéséről 

(2. cikk h) pontja és 4. cikk (3) bekezdése - elektronikus magánéletről szóló irányelv 

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret reformja új fogalmat vezet be az EU adatvédelmi és magáné
letről szóló szabályaiba: a személyes adatokat érintő támadásoknak az elektronikus hírközlési szolgáltatások és hálózatok 
üzemeltetői által való kötelező bejelentése. Ez egy fontos lépés a megerősített biztonság és a magánélet védelme felé, bár 
ebben a stádiumban ez csupán az elektronikus hírközlési ágazatra korlátozódik. 

A Bizottság tudomásul veszi az Európai Parlament azon kívánságát, hogy a személyes adatokat ért támadások kötelező 
bejelentése ne korlátozódjon az elektronikus hírközlési ágazatra, hanem olyan jogalanyokra is vonatkozzon, akik infor
mációs társadalmi szolgáltatásokat nyújtanak. Ez a megközelítés teljes mértékben összhangban lenne az uniós polgárok 
személyes adatai védelmének erősítésére és az adataik elleni támadás esetén eszközölendő fellépés biztosítására irányuló 
átfogó közpolitikai célkitűzéssel. 

Ebben az összefüggésben a Bizottság meg kívánja erősíteni azon nézetét – ahogyan azt a szabályozási keretről folytatott 
tárgyalások során is kijelentette –, hogy a lakossági elektronikus távközlési szolgáltatók személyes adatok elleni támadá
sokra vonatkozó bejelentési kötelezettsége nyomán helyénvaló kiterjeszteni a vitát a támadásokkal kapcsolatos bejelentési 
követelmények általános alkalmazására. 

A Bizottság ezért késedelem nélkül kezdeményezni fogja a megfelelő előkészítő munkát, beleértve az érintettekkel való 
konzultációt is, annak érdekében, hogy e területen - szükség szerint - javaslatokat terjesszen elő 2011 végéig. Ezen kívül a 
Bizottság konzultálni fog az adatvédelmi biztossal a 2002/58/EK irányelvben foglalt, az adatok elleni támadások beje
lentéséről szóló szabályokba ágyazott alapelvek más ágazatokban - azonnali hatállyal - történő alkalmazásának lehető
ségéről, függetlenül az ágazattól vagy az érintett adat típusától.
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