
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG AJÁNLÁSA

193/04/COL

(2004. július 14.)

az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös
keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében

rögzített bejelentési kötelezettségről, határidőkről és konzultációkról

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo-
dásra (1),

tekintettel az EFTA-tagok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság
létrehozásáról szóló megállapodásra és különösen annak 5.
cikke (2) bekezdése b) pontjára,

tekintettel az EGT-Megállapodás XI. mellékletének 5cl. bekezdé-
sében hivatkozott jogszabály (az elektronikus hírközlő hálózatok és
elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló,
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) EGT-Megálla-
podás 1. jegyzőkönyvébe átvett és a Megállapodás XI. mellék-
letében ágazati kiigazításokkal módosított szövegváltozatára, és
különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus
hírközlési szolgáltatások új keretszabályozása alapján a
nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek többek között
az egymással és a Hatósággal folytatott átlátható együtt-
működés révén biztosítani a következetes szabályozói
gyakorlat kialakítását, valamint az új keretszabályozást
alkotó irányelvek konzisztens alkalmazását, hogy ezáltal
hozzájáruljanak a belső piac fejlődéséhez.

(2) Annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti szintű
határozatok ne legyenek negatív hatással az EGT-Megál-
lapodásban foglaltak megvalósítására, vagy az új keretsza-
bályozás célkitűzéseire, a nemzeti szabályozó hatóságok
kötelesek értesíteni az EFTA Felügyeleti Hatóságot (a
továbbiakban: Hatóság) és az Európai Gazdasági Térség
(EGT) területén működő többi nemzeti szabályozó ható-

ságot a 2002/21/EK irányelv 7. cikkének (3) bekezdé-
sében meghatározott intézkedéstervezetekről.

(3) Ezen felül a nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek az
EGT-Megállapodás XI. mellékletének 5cj. bekezdésében
hivatkozott, az EGT-Megállapodás 1. jegyzőkönyvébe
átvett és a Megállapodás XI. mellékletében ágazati kiiga-
zításokkal módosított 2002/19/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (hozzáférési irányelv) 8. cikke (3) bekez-
désének második albekezdése által lefedett kötelezettség
kiszabásához a Hatóság engedélyét kérni, amely külön
eljárásnak minősül.

(4) A Hatóság lehetőséget biztosít a nemzeti szabályozó
hatóságoknak, amennyiben azok igényt tartanak rá,
hogy a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikkének
és a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 8. cikke
(3) bekezdésének megfelelő hivatalos értesítés előtt
bármely intézkedéstervezetet megvitassanak. Amennyiben
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikkének (4)
bekezdése értelmében a Hatóság jelezte a nemzeti szabá-
lyozó hatóságnak, hogy megítélése szerint az intézkedés-
tervezet az EGT-Megállapodásban foglaltak megvalósí-
tását akadályozná, vagy komoly kétségei vannak azzal
kapcsolatban, hogy az intézkedéstervezet összeegyeztet-
hető-e az EGT-joggal, akkor az érintett nemzeti szabá-
lyozó hatóság a lehető legrövidebb időn belül lehetőséget
kap arra, hogy kifejtse véleményét a Hatóság által felve-
tett témában.

(5) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) bizonyos kötelező
határidőket határoz meg a 7. cikkben rögzített bejelen-
tések elbírálására.

(6) A 2002/21/EK irányelv 7. cikkében rögzített együttmű-
ködési és konzultációs mechanizmus hatékonyságának
elősegítése és biztosítása, valamint a jogbiztonság érde-
kében világos szabályokat kell lefektetni a bejelentési eljá-
rásra, a bejelentések Hatóság általi felülvizsgálatára, vala-
mint a fent említett határidők kiszámítására vonatko-
zóan.
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(1) A továbbiakban: EGT-Megállapodás.



(7) Ugyancsak hasznos lenne az eljárásmódok tisztázása a
2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 8. cikke (3)
bekezdése második albekezésének keretein belül.

(8) A bejelentett intézkedéstervezetek felülvizsgálatának
egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében a nemzeti
szabályozó hatóságoknak egységes formátumot kell hasz-
nálniuk a bejelentésekhez (összefoglaló bejelentési
adatlap).

(9) Az EFTA-államok közös megegyezése alapján az EFTA-
államok és a Hatóság közötti valamennyi kommunikáció
munkanyelve az angol. Ez nem sérti a magánszemélyek
és vállalkozások azon jogát, hogy az EGT-Megállapo-
dásnak megfelelően az EGT-nyelvek bármelyikén terjesz-
szék elő dokumentumaikat.

(10) Annak érdekében, hogy a 2002/21/EK irányelv (kereti-
rányelv) 8. cikkében foglalt célkitűzések – különösen a
következetes szabályozói gyakorlat fejlesztése, valamint
ezen irányelv konzisztens alkalmazása – megvalósuljanak,
elengedhetetlen a 7. cikkben rögzített bejelentési mecha-
nizmus betartása és lehető leghatékonyabb megvalósítása.

(11) Az új szabályozási előírások EGT teljes területén történő
egységes alkalmazása, és a nemzeti szabályozó hatóságok
közötti együttműködés előnyeinek lehető legteljesebb
kihasználása érdekében létfontosságú az EGT EFTA- és
EK-pillére közötti információáramlás bizosítása. Ezért az
EGT-Vegyesbizottság 11/2004 határozatában a követ-
kező kiegészítéssel módosította a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 7. cikkének (3) bekezdését: „Az EFTA-
államok nemzeti szabályozó hatóságai és az EK-tagál-
lamok nemzeti szabályozó hatóságai közötti információ-
csere az EFTA Felügyeleti Hatóságon és a Bizottságon
keresztül történik.”

(12) Az EFTA Hírközlési Bizottság a 2002/21/EK irányelv
(keretirányelv) 22. cikkének (2) bekezdésével össz-
hangban támogató véleményének adott hangot,

A KÖVETKEZŐT AJÁNLJA:

1. A 2002/21/EK irányelvben (keretirányelv) és a különös
irányelvekben meghatározott fogalmak ezen ajánlás alkal-
mazásában ugyanazt jelentik. Továbbá:

— „az érintett piacokra vonatkozó ajánlás”: az elektronikus
hírközlés ágazatának előzetes rendelettel szabályozott,
érintett termék- és szolgáltatáspiacairól szóló,
194/04/COL hatósági ajánlás, az elektronikus hírközlő
hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások
közös keretszabályozásáról szóló, 2002/21/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltakkal össz-
hangban;

— „bejelentés”: a Hatósághoz valamely nemzeti szabályozó
hatóságtól érkező értesítés egy intézkedéstervezetről a
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikkének (3)
bekezdése alapján, vagy kérvény a 2002/19/EK irányelv
(hozzáférési irányelv) 8. cikkének (3) bekezdése alapján,
a jelen ajánlásban (I. melléklet) szereplő összefoglaló
bejelentő adatlappal együtt.

2. A bejelentéseket, amennyiben lehetséges, elektronikus úton
kell megtenni.

A Hatóság elektronikus rendszert állít fel és működtet a
bejelentések fogadására. Ez esetben a nemzeti szabályozó
hatóságok kizárólag ezt a rendszert használják.

Az elektronikus úton elküldött dokumentumok kézhezvé-
teli dátumának az a nap számít, amikor elküldték őket.

A 6. pontban szereplő bejelentések és kísérő dokumen-
tumok (lásd lent) beérkezésük sorrendjében kerülnek nyil-
vántartásba vételre.

3. A bejelentések azon a napon válnak hatályossá, amikor a
Hatóság nyilvántartásba veszi őket („iktatási dátum”). Az
iktatási dátum az a nap, amelyen a Hatóság a teljes beje-
lentést kézhez vette.

A nemzeti szabályozó hatóságokat a Hatóság internetes
oldalán és elektronikus úton is értesíti a bejelentés nyilván-
tartásba vételéről, tárgyáról, valamint a kézhezvett kísérő
dokumentumokról.
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4. A nemzeti intézkedéstervezetet az azt megalapozó indoko-
lással együtt, akárcsak az összefoglaló bejelentő adatlapot
angol nyelven kell megküldeni a Hatóságnak.

5. A nemzeti szabályozó hatóság által bejelentett intézkedés-
tervezetekhez csatolni kell azokat az iratokat, amelyekre a
Hatóságnak feladata végrehajtásához szüksége van. Az
intézkedéstervezeteket megfelelő módon meg kell indo-
kolni.

6. A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az érintett termék- vagy szolgáltatáspiac;

b) az érintett földrajzi piac;

c) az érintett piacon tevékenykedő főbb vállalkozás(ok);

d) az érintett piac elemzésének eredménye, különös tekin-
tettel a hatékony verseny meglétére, illetve hiányára,
valamint annak okaira;

e) adott esetben azon vállakozás(ok) megnevezése, amelyek
egyedül, vagy más vállakozásokkal közösen a
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 14. cikke értel-
mében jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősülnek,
valamint e besorolás okai, bizonyítékai és/vagy az azt
alátámasztó egyéb tények;

f) a nemzeti szabályozó hatóság által korábban végrehaj-
tott nyilvános konzultáció eredménye;

g) amennyiben rendelkezésre áll, a nemzeti versenyhivatal
állásfoglalása;

h) bizonyíték arra, hogy a Hatóságnak történő bejelentéssel
egyidőben megfelelő lépések történtek a többi EFTA-
állam nemzeti szabályozó hatóságának értesítésére az
intézkedéstervezetről, amennyiben és amilyen
mértékben azt a Hatóság elektronikus rendszere nem
biztosítja;

i) olyan intézkedéstervezetek bejelentése esetén, amelyek a
2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. vagy 8.
cikkének, illetve a 2002/22/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) (1)
16. cikkének hatálya alá tartoznak, az érintett piacon
a hatékony verseny hiányának ellensúlyozására tervezett
speciális szabályozási kötelezettség(ek); illetve ameny-
nyiben valamely érintett piacról megállapítást nyer,
hogy az adott piacon hatékony verseny működik és
korábban a fent említett kötelezettségek kerültek beve-
zetésre, e kötelezettségek visszavonása céljából tervezett
intézkedések.

7. Amennyiben valamely piaci elemzést célzó intézkedésterve-
zetben az érintett piacokra vonakozó ajánlásban felsorol-
taktól eltérő érintett piac kerül meghatározásra, a nemzeti
szabályozó hatóság köteles a piac meghatározásához alkal-
mazott kritériumokat megfelelően megindokolni.

8. A 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 8. cikke (3)
bekezdésének megfelelő bejelentéseknek tartalmazniuk kell
a megfelelő indoklást is, hogy a jelentős piaci erővel rendel-
kező szolgáltatók esetében miért kell a 9. és 13. cikkben
rögzítettektől eltérő kötelezettségeket alkalmazni.

9. A 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 8. cikke (5)
bekezdésének hatálya alá tartozó bejelentések esetében
megfelelő módon meg kell indoklni azt is, hogy a nemzet-
közi kötelezettségvállalás betartásához miért van szükség a
tervezett intézkedésre.

10. Azok a bejelentések, amelyek a 6. pontban felsorolt összes
rájuk vonatkozó információt tartalmazzák, teljesnek minő-
sülnek. Amennyiben a bejelentés részét képező informá-
ciók, ide értve a dokumentumokat is, anyagi szempontból
hiányosak, a Hatóság a kézhezvételtől számított öt munka-
napon belül értesíti erről az érintett nemzeti szabályozó
hatóságot, valamint közli azt is, milyen mértékben minősül
hiányosnak a bejelentés. A bejelentés mindaddig nem kerül
nyilvántartásba vételre, amíg a nemzeti szabályozó hatóság
rendelkezésre nem bocsátja a szükséges információt. A
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikkének értelmében
az ilyen bejelentések azon a napon válnak hatályossá,
amikor a Hatóság kézhez veszi a teljeskörű információt.
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(1) Az EGT-Megállapodás XI. mellékletének 5cm. pontjában hivatkozott
és a Megállapodásba annak I. jegyzőkönyvével átvett, a Megállapodás
XI. mellékletében ágazati kiigazításokkal módosított, az egyetemes
szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói
jogokról szóló 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(egyetemes szolgáltatási irányelv).



11. A Hatóság a 6. pont sérelme nélkül az értesítést követően
további információt vagy magyarázatot kérhet a
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 5. cikkének (2) bekez-
dése alapján a nemzeti szabályozó hatóságoktól. Ameny-
nyiben a kért információ már a nemzeti szabályozó ható-
ságok rendelkezésére áll, úgy azt lehetőség szerint három
napon belül továbbítaniuk kell.

12. Amennyiben a Hatóság a 2002/21/EK irányelv (kereti-
rányelv) 7. cikkének (3) bekezdése alapján észrevételt tesz,
az érintett nemzeti szabályozó hatóságot elektronikus úton
értesíti erről, az észrevételeket pedig közzéteszi az inter-
netes oldalán.

13. Amennyiben valamely nemzeti szabályozó hatóság a
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikkének (3) bekez-
dése alapján észrevételt tesz, a Hatóságot, valamint a többi
nemzeti szabályozó hatóságot elektronikus úton értesíti
erről.

14. Amennyiben a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7.
cikkének (4) bekezdése értelmében a Hatóság úgy ítéli
meg, hogy az intézkedéstervezet az EGT-Megállapodásban
foglaltak megvalósításának akadályát jelentené, vagy
komoly kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az intéz-
kedéstervezet összeegyezethető-e az EGT-joggal, különösen
a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. cikkében említett
célkitűzésekkel; vagy később

a) visszavonja a fent említett kifogásait, vagy

b) határozatban kötelezi a nemzeti szabályozó hatóságot
az intézkedéstervezet visszavonására,

úgy erről elektronikus úton értesíti az érintett nemzeti
szabályozó hatóságot és értesítést tesz közzé az internetes
oldalán.

15. A 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 8. cikke (3)
bekezdésének megfelelő bejelentés alapján a Hatóság álta-
lában a 14. cikk (2) bekezdésével összhangban három
hónapnál nem hosszabb időszakon belül határoz a javasolt
intézkedéstervezet elfogadásáról vagy elutasításáról. Eset-
leges problémák felmerülése esetén a Hatóság fenti
időszakot további két hónappal meghosszabbíthatja.

16. A nemzeti szabályozó hatóságok bármikor visszavonhatják
a bejelentett intézkedéstervezetet, ez esetben a bejelentett
intézkedést törlik a nyilvántartásból. A Hatóság internetes
oldalán közzéteszi a megfelelő értesítést.

17. Amennyiben valamely nemzeti szabályozó hatóság elfogad
egy olyan intézkedéstervezetet, amellyel kapcsolatban a
Hatóság, vagy egy másik nemzeti szabályozó hatóság a
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikke (3) bekezdé-
sével összhangban lévő észrevételt tett, a Hatóság kérésére
be kell mutatnia a Hatóságnak és a többi érintett nemzeti
szabályozó hatóságnak, hogyan vette a lehető legnagyobb
mértékben figyelembe az észrevételeket.

18. A nemzeti szabályozó hatóság kérésére a Hatóság bejelentés
előtt informálisan megvitatja az intézkedéstervezetet.

19. A 2002/21/EK irányelvben (keretirányelv), valamint jelen
ajánlásban szereplő időszakok számítására a következő
szabályok vonatkoznak:

a) amennyiben a napokban, hetekben vagy hónapokban
kifejezett időszak kezdetének valamely esemény bekö-
vetkezte számít, az a nap, amelyen az esemény bekövet-
kezett, nem számít bele az időszakba;

b) a hetekben vagy hónapokban kifejezett időszak az
utolsó hét, ill. hónap azon napjának lejártával ér véget,
amely a hétnek ugyanarra a napjára esik, ill. ugyanaz a
dátuma, mint amelyen az időszak kezdetét jelentő
esemény bekövetkezett. Amennyiben egy hónapokban
kifejezett időszak utolsó hónapjában az időszak végét
jelentő nap nem fordul elő, az időszak az adott hónap
utolsó napjának lejártával ér véget;

c) az időszakok magukban foglalják az ünnepnapokat, a
szombatokat és vasárnapokat, kivéve, amikor ezek kife-
jezetten kivételre kerülnek, illetve amikor az időszak
munkanapokban van megadva;

d) ünnepnapnak minősül minden nap, amelyet az érintett
EFTA-állam vagy a Hatóság akként határoz meg;
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e) munkanap az ünnepnap, szombat és vasárnap kivéte-
lével minden nap.

Amennyiben egy adott időszak vége szombatra, vasárnapra
vagy ünnepnapra esne, az időszakot a következő első
munkanap lejártáig kell meghosszabbítani.

A Hatóság minden évben nyilvánosságra hozza az EU Hiva-
talos Lapjának EGT-Kiegészítésében az EFTA-államok és a
Hatóság által kijelölt ünnepnapokat. A Hatóság kérésére
az EFTA-államoknak el kell juttatniuk a Hatósághoz az
ünnepnapok listáját.

20. A Hatóság a nemzeti szabályozó hatóságokkal együtt
megvizsgálja jelen szabályok átdolgozásának szükséges-
ségét, mindazonáltal 2005. szeptember 1-jénél nem
korábban.

21. Ezen ajánlás címzettjei az EFTA-államok.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 14-én.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről
Hannes HAFSTEIN

elnök
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MELLÉKLET

ADATLAP A 2002/21/EK IRÁNYELV (KERETIRÁNYELV) 7. CIKKÉNEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ
INTÉZKEDÉSTERVEZETEK BEJELENTÉSÉHEZ

(„Összefoglaló bejelentő adatlap”)

Bevezetés

Jelen adatlap összefoglalja azokat az információkat, amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek a Hatósághoz a
2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikke értelmében az intézkedéstervezetekkel kapcsolatban eljuttatni.

A Hatóság mindenekelőtt a bejelentést megelőző tárgyalások során kívánja megvitatni a nemzeti szabályozó hatóságokkal
a 7. cikk végrehajtásával kapcsolatos problémákat. Ennek megfelelően a Hatóság arra bíztatja a nemzeti szabályozó
hatóságokat, hogy jelen adatlap alább felsorolt szempontjait vitassák meg a Hatósággal, különösen azt, milyen információt
kell szolgáltatniuk, illetve milyen lehetőség van a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 15. és 16. cikkei alapján a nemzeti
szabályozó hatóságok által elvégzett piacelemzéssel kapcsolatos információ nyújtási kötelezettség alóli mentességre.

Pontos és teljeskörű információ

A nemzeti szabályozó hatóságok által közölt valamennyi információnak pontosnak és teljeskörűnek kell lennie, és azokaz
az alábbi adatlapon kell összefoglalni. Az adatlap nem helyettesíti a bejelentett intézkedéstervezetet, hanem lehetővé teszi
a Hatóság és a többi EFTA-állam nemzeti szabályozó hatósága számára annak ellenőrzését, hogy a bejelentett intézke-
déstervezet valóban tartalmaz minden olyan információt, amelyre a Hatóságnak a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv)
7. cikkében foglalt feladatának az ugyanitt megjelölt határidőn belüli elvégzéséhez szüksége van.

A kért információt az adatlapon jelölt módon bekezdésekkel és számozással kell tagolni, és az intézkedéstervezet
megfelelő szövegrészére vonatkozó kereszthivatkozásokkal kell ellátni.

ÖSSZEFOGLALÓ BEJELENTŐ ADATLAP

1. SZAKASZ

Piac meghatározása

Kérjük, adja meg az alábbi adatokat (amennyiben alkalmazható):

1.1. az érintett termék- vagy szolgáltatáspiac; Szerepel-e ez a piac az érintett piacokról szóló ajánlásban?

1.2. az érintett földrajzi piac;

1.3. amennyiben rendelkezésre áll, a nemzeti versenyhivatal állásfoglalásának rövid összegzése;

1.4. a javasolt piac-meghatározásról tartott nyilvános konzultáció eddigi eredményeinek rövid áttekintése (pl. hány
észrevétel érkezett, kik támogatták a javasolt piac-meghatározást, kik ellenezték);

1.5. amennyiben a meghatározott érintett piac eltér az érintett piacokra vonatkozó ajánlásban felsoroltaktól, az eltérés
rövid indoklása, a piacelemzésről és a jelentős piaci erő meghatározásáról szóló hatósági iránymutatás (1) 2. szakasza,
valamint az érintett piacokra vonatkozó ajánlás (12)–(19). preambulumbekezdéseiben említett három fő kritérium
figyelembevételével.
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(1) A közösségi keretszabályozás szerint az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgálatok esetében a piacelemzésről és a jelentős piaci erő
meghatározásáról szóló hatósági iránymutatások.



2. SZAKASZ

A jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozások meghatározása

Kérjük, adja meg az alábbi adatokat (amennyiben alkalmazható):

2.1. az önállóan vagy együttesen jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozás(ok) neve.

Adott esetben azon vállalkozás(ok) neve, amelyek már nem rendelkeznek jelentős piaci erővel.

2.2. azon kritériumok, amelyek alapján egy adott vállalkozást önállóan vagy együttesen jelentős piaci erővel rendelke-
zőnek, ill. nem rendelkezőnek ítéltek;

2.3. az érintett piacon jelen lévő/tevékeny főbb vállalkozások (versenytársak) neve;

2.4. a fent említett vállalkozások piaci részesedése és annak számítási alapja (pl. árbevétel, előfizetők száma).

Kérjük, röviden foglalja össze:

2.5. a nemzeti versenyhivatal állásfoglalását, amennyiben rendelkezésre áll;

2.6. a vállalkozások jelentős piaci erő szempontjából javasolt besorolásáról tartott nyilvános konzultáció eddigi eredmé-
nyeit (pl. hány észrevétel érkezett, hányan támogatták a javaslatot, hányan ellenezték).

3. SZAKASZ

Jogszabályi kötelezettségek

Kérjük, adja meg az alábbi adatokat (amennyiben alkalmazható):

3.1. a kiróni, fenntartani, módosítani vagy visszavonni kívánt kötelezettség jogi alapja (2002/19/EK irányelv (hozzáférési
irányelv) 9–13. cikkei);

3.2. azok az okok, amelyek alátámasztják, hogy a kötelezettség kirovása, fenntartása vagy módosítása a 2002/21/EK
irányelv (keretirányelv) 8. cikkében rögzített célkitűzések tükrében arányos és jogos, illetve adja meg, hogy az
intézkedéstervezet szövegében pontosan hol található az indoklás (szakasz, bekezdés, vagy oldal);

3.3. amennyiben a javasolt intézkedések eltérnek a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 9–13. cikkeiben foglal-
taktól, kérjük adja meg a fenti irányelv 8. cikke (3) bekezdésének értelmében azokat a „különleges körülményeket”,
amelyek a javasolt intézkedések alkalmazását indokolják, illetve adja meg, hogy az intézkedéstervezet szövegében
pontosan hol található az indoklás (szakasz, bekezdés, vagy oldal).
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4. SZAKASZ

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

A 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 8. cikke (3) bekezdése első albekezdése harmadik francia bekezdésének
értelmében kérjük, adja meg az alábbi adatokat (ahol alkalmazható):

4.1. hogy a javasolt intézkedéstervezet a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 8. cikke (5) bekezdésében foglal-
taknak megfelelően a piaci résztvevőkre kötelezettséget kivetni, módosítani vagy visszavonni kíván-e;

4.2. az érintett vállalkozás(ok) neve;

4.3. az EFTA-állam által vállalt nemzetközi kötelezettségek, amelyeket be kell tartani.
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