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RÖVID INDOKOLÁS 

I. Bevezető megjegyzések 

2016. szeptember 14-én digitális egységes piaci stratégiája keretében a Bizottság elfogadta az 

elektronikus hírközlés új európai kódexének létrehozására irányuló átdolgozási javaslatát. A 

javaslat négy irányelv – a keretirányelv, valamint az engedélyezési, a hozzáférési és az 

egyetemes szolgáltatási irányelv – módosítása révén vizsgálja felül a távközlésre vonatkozó, 

már létező jogi keretet. 

A kódex célja, hogy figyelembe vegye a piacok, a fogyasztói tendenciák és a technológiák 

2009, vagyis a keret legutóbbi módosítása óta bekövetkezett jelentős változásait. 

E tekintetben a Bizottság javaslata intézkedéseket tartalmaz a nagyon nagy kapacitású 

hálózatokba történő beruházások és az azzal kapcsolatos foglalkoztatás ösztönzésére, új 

szabályokat fogalmaz meg a mobil és az 5G-s kapcsolódás spektrumelosztása tekintetében, 

valamint módosításokat javasol az irányítás, a spektrumgazdálkodás, az egyetemes 

szolgáltatás szabályozása, a szolgáltatásokra és a végfelhasználók védelmére vonatkozó 

szabályok, a számozás és a segélyhívási célú kommunikáció kapcsán. 

Az átdolgozási javaslat számos problémakört érint, melyek célja, hogy lehetővé tegyék az 

európai fogyasztók számára, hogy alacsonyabb áron nagyobb termékválasztékhoz férjenek 

hozzá, valamint hogy innovatív és jó minőségű szolgáltatásokat használhassanak. 

II. Az előadó álláspontja 

Az előadó üdvözli a javaslat arra irányuló célkitűzését, hogy egyszerűsítse és egyértelműsítse 

az elektronikus hírközlésre vonatkozó jelenlegi jogi keretet. Az előadó azonban olyan konkrét 

kérdésekkel is foglalkozni kíván, mint a médiapluralizmus és a kulturális sokszínűség, a 

fogyatékossággal élő felhasználók hozzáférésével kapcsolatos szempontok, a tájékoztatás 

sokszínűsége, a végfelhasználók védelme, a rádiós hozzáférés és a távoli régiók jobb 

hozzáférése, és számos javaslatot tesz ezekkel kapcsolatban. 

A véleménytervezetek főbb pontjai a következők: 

i. Általános célkitűzések (3. cikk) 

Az előadó úgy véli, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak és egyéb illetékes hatóságoknak 

hatáskörükön belül mindenképpen hozzá kell járulniuk a kulturális és nyelvi sokszínűség, 

valamint a médiapluralizmus előmozdítását célzó politikák végrehajtásának biztosításához. E 

tekintetben az előadó javasolja a „hozzájárulhatnak” kifejezés „hozzájárulnak” szóval történő 

felváltását, hogy ez a cél jogi kötelezettségként fogalmazódjon meg.   

 

  

ii. A nemzeti szabályozó hatóságok hatásköre és feladatköre a hozzáférés és az 

összekapcsolás tekintetében (59. cikk) 
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Az előadó javasolja a médiapluralizmus felvételét azon szakpolitikai célkitűzések listájára, 

amelyekre a nemzeti szabályozó hatóságoknak a hozzáférési kötelezettségek kiszabása során 

törekedniük kellene. Ez jogi szempontból megfelel a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt 

célkitűzésnek. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a médiapluralizmus és a 

kulturális sokszínűség érdekében az uniós 

polgárok egyetemes hozzáféréssel 

rendelkezzenek az információk és a jó 

minőségű, közérdekű tartalmak széles 

köréhez, figyelembe véve a terjesztési 

rendszerek és az üzleti modellek gyors, a 

médiaágazatot jelenleg befolyásoló 

fejlődését. 

Indokolás 

Erre az új preambulumbekezdésre az átdolgozás egyik legfőbb céljának megerősítése 

érdekében van szükség. Ez a cél annak biztosítása, hogy az irányelv a médiaágazatban zajló 

változások közepette megfelelően védje a médiapluralizmust és a kulturális sokszínűséget. Ez 

a kiegészítés a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 

 

Módosítás   2 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ez az irányelv nem érinti a 

2014/53/EU irányelv hatálya alá tartozó 

rádióberendezéseket , kiterjed azonban a 

digitális televíziózáshoz használt 

(8) Ez az irányelv nem érinti a 

2014/53/EU irányelv hatálya alá tartozó 

rádióberendezéseket, kiterjed azonban a 

rádiózáshoz és a digitális televíziózáshoz 
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fogyasztói berendezésekre. használt fogyasztói berendezésekre. 

Indokolás 

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges. 

Fontos, hogy a fogyatékossággal élő felhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 

(többek között a rádiós szolgáltatásokhoz) való hozzáférésének megkönnyítése érdekében a 

szabályozó hatóságok ösztönözzék a hálózatüzemeltetők és a végberendezés-gyártók közötti 

együttműködést. 

 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Annak érdekében, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságok – különösen a 

végberendezéstől végberendezésig 

érvényesülő műszaki átjárhatóság 

tekintetében – teljesíthessék az ebben az 

irányelvben kitűzött célokat, az irányelv 

hatályának célszerű kiterjednie a 

2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv22 értelmében vett 

rádióberendezések bizonyos vetületeire, 

valamint a digitális televíziózás céljára 

használt fogyasztói berendezésekre, a 

fogyatékkal élők hozzáférésének 

megkönnyítése érdekében. Fontos, hogy a 

szabályozó hatóságok a fogyatékkal élő 

felhasználók elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

megkönnyítése érdekében ösztönözzék a 

hálózatüzemeltetők és a végberendezés-

gyártók közötti együttműködést. A 

rádióspektrum rádiós végberendezések 

céljából történő nem kizárólagos 

használatát – jóllehet nem kapcsolódik 

gazdasági tevékenységhez – szintén 

indokolt ezen irányelv hatálya alá vonni az 

engedélyezésükre irányadó 

szabályrendszerre vonatkozó összehangolt 

megközelítés biztosítása érdekében. 

(9) Annak érdekében, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságok – különösen a 

végberendezéstől végberendezésig 

érvényesülő műszaki átjárhatóság 

tekintetében – teljesíthessék az ebben az 

irányelvben kitűzött célokat, az irányelv 

hatályának célszerű kiterjednie a 

2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv22 értelmében vett 

rádióberendezések bizonyos vetületeire, 

valamint a digitális televíziózás céljára 

használt fogyasztói berendezésekre, a 

fogyatékkal élők hozzáférésének 

megkönnyítése érdekében. Fontos, hogy a 

szabályozó hatóságok a fogyatékossággal 

élő felhasználók elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

lehetővé tétele érdekében ösztönözzék a 

hálózatüzemeltetők és a végberendezés-

gyártók közötti együttműködést. A 

rádióspektrum rádiós végberendezések 

céljából történő nem kizárólagos 

használatát – jóllehet nem kapcsolódik 

gazdasági tevékenységhez – szintén 

indokolt ezen irányelv hatálya alá vonni az 

engedélyezésükre irányadó 

szabályrendszerre vonatkozó összehangolt 

megközelítés biztosítása érdekében. 
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__________________ __________________ 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

április 16-i 2014/53/EU irányelve a 

rádióberendezések 

forgalmazására vonatkozó tagállami 

jogszabályok harmonizációjáról és az 

1999/5/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 

62. o.). 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 

április 16-i 2014/53/EU irányelve a 

rádióberendezések 

forgalmazására vonatkozó tagállami 

jogszabályok harmonizációjáról és az 

1999/5/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 

62. o.). 

 

 

Módosítás   4 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábeles hálózatok legalább a kiszolgáló 

helyen található elosztási pontig képesek, 

mint például az otthoni üvegszálas 

hálózatok. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 
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eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A nemzeti szabályozó 

hatóságoknak és más illetékes 

hatóságoknak tevékenységüket a célok és 

elvek összehangolt együttesére kell 

alapozniuk, és szükség esetén az e 

keretszabályozás szerinti feladataik ellátása 

során tevékenységeiket össze kell 

hangolniuk más tagállamok hatóságainak 

és a BEREC-nek a tevékenységeivel. 

(21) A nemzeti szabályozó 

hatóságoknak és más illetékes 

hatóságoknak tevékenységüket a célok és 

elvek összehangolt együttesére kell 

alapozniuk, és szükség esetén az e 

keretszabályozás szerinti feladataik ellátása 

során tevékenységeiket össze kell 

hangolniuk más tagállamok szabályozó 

hatóságainak és a BEREC-nek a 

tevékenységeivel. 

Indokolás 

 Ezen átdolgozás célja a jelenlegi jogi keret egyszerűsítése és naprakésszé tétele. Tekintettel 

arra, hogy a médiapluralizmus és a kulturális sokszínűség előmozdítása e jogi keret lényeges 

része, szükség van erre a kiegészítésre annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti hatóságok 

közötti koordinációra szabályozási szinten kerüljön sor. Ez a kiegészítés a szöveg belső 

logikájának biztosítása miatt szükséges. 
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Módosítás   6 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az ezen irányelv alapján létrehozott 

illetékes hatóságok tevékenységei a 

kultúra, a foglalkoztatás, a környezet, a 

társadalmi kohézió és a területrendezés 

terén hozzájárulnak a szélesebb körű 

politikák megvalósításához. 

(22) Az ezen irányelv alapján létrehozott 

illetékes hatóságok tevékenységei a kultúra 

és a kulturális sokszínűség, a 

médiapluralizmus, a foglalkoztatás, a 

környezet, a társadalmi kohézió és a 

területrendezés terén hozzájárulnak a 

szélesebb körű politikák megvalósításához. 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, hogy a szöveg összhangba kerüljön a 3. cikkben szereplő 

célkitűzésekkel. Ez a módosítás tehát a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 

 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérése is 

törekednie kell, amelyet az elérendő 

eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele és 

használata valamennyi uniós polgár és 

vállalkozás körében: ezt a tényleges és 

tisztességes verseny, a hatékony 

beruházások és a nyílt innováció, a 

hatékony spektrumhasználat, a belső piacot 

jellemző közös szabályok és kiszámítható 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a fenntartható verseny, a 

belső piac és a végfelhasználói érdekek 

előmozdításán) túlmenően az 

összekapcsolhatóság vonatkozásában egy 

további cél elérése is törekednie kell, 

amelyet az elérendő eredmények 

tekintetében a következőképpen lehet 

megfogalmazni: a rendkívül nagy 

kapacitású, helyhez kötött és mobil 

kapcsolatok elérhetővé tétele és használata 

valamennyi uniós polgár és vállalkozás 

körében: ezt a tényleges és tisztességes 

verseny, a hatékony beruházások és a nyílt 

innováció, a hatékony spektrumhasználat, a 

belső piacot jellemző közös szabályok és 
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szabályozási módszerek, valamint a 

polgárok érdekeinek védelmét szolgáló 

ágazatspecifikus szabályok teszik lehetővé. 

A tagállamok, a nemzeti szabályozó 

hatóságok és más hatóságok, valamint az 

érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

kiszámítható szabályozási módszerek, 

valamint a polgárok érdekeinek védelmét 

szolgáló ágazatspecifikus szabályok, 

különösen a médiapluralizmus és a 

kulturális sokszínűség teszik lehetővé. A 

tagállamok, a nemzeti szabályozó 

hatóságok és más hatóságok, valamint az 

érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Párhuzamosan ösztönözni kell mind 

a hatékony befektetéseket, mind a versenyt, 

a gazdasági növekedés, az innováció és a 

fogyasztói választás lehetőségének 

növelése érdekében. 

(25) Párhuzamosan ösztönözni kell mind 

a hatékony befektetéseket, mind a 

fenntartható versenyt, a gazdasági 

növekedés, az innováció és a fogyasztói 

választás lehetőségének növelése 

érdekében, hogy garantálni lehessen a jó 

minőségű szolgáltatásokhoz való, 

megfizethető árú fogyasztói hozzáférést. 

Indokolás 

A „fenntartható” kifejezés beillesztésére a (23) preambulumbekezdéssel való összhang 

érdekében van szükség. A további kiegészítést az indokolja, hogy a javaslat egyik fő célja az 

egyetemes szolgáltatásokhoz való fogyasztói hozzáférés javítása, és ezért e módosításra a 

szöveg belső logikájának biztosítása érdekében van szükség. 

Módosítás   9 

Irányelvre irányuló javaslat 

101 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(101) A rádióspektrum a jelentős 

társadalmi és piaci értékkel bíró, szűkösen 

rendelkezésre álló közjavak közé tartozik. 

A rádiótávközlés-alapú elektronikus 

hírközlési szolgáltatások alapvető eleme, és 

amennyiben ilyen szolgáltatásokhoz 

kapcsolódik , azt a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak a tevékenységüket 

szabályozó összehangolt célok és elvek 

szerint, valamint tárgyilagos, átlátható és 

megkülönböztetéstől mentes kritériumok 

szerint , hatékonyan kell kiosztaniuk és 

kijelölniük, figyelembe véve a 

frekvenciahasználattal összefüggő 

demokratikus, társadalmi, nyelvi és 

kulturális érdekeket. . Az Európai 

Közösség rádióspektrum-politikájának 

keretszabályozásáról szóló, 2002. március 

7-i, 676/2002/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat („rádióspektrum-

határozat”)33 megteremti a rádió spektrum 

harmonizálásának keretszabályozását. 

(101) A rádióspektrum a jelentős 

társadalmi és piaci értékkel bíró, szűkösen 

rendelkezésre álló közjavak közé tartozik. 

A rádióspektrum a közérdeket szolgálja a 

társadalmi, kulturális, szociális és 

gazdasági célkitűzések széles körében, az 

információkhoz való nyilvános 

hozzáférés, a véleménynyilvánítás joga és 

a médiapluralizmus érdekében. A 

rádiótávközlés-alapú elektronikus 

hírközlési szolgáltatások alapvető eleme, és 

amennyiben ilyen szolgáltatásokhoz 

kapcsolódik, azt a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak a tevékenységüket 

szabályozó összehangolt célok és elvek 

szerint, valamint tárgyilagos, átlátható és 

megkülönböztetéstől mentes kritériumok 

szerint, hatékonyan kell kiosztaniuk és 

kijelölniük, figyelembe véve a 

frekvenciahasználattal összefüggő, a 

nemzeti és regionális sajátosságokhoz 

kapcsolódó demokratikus, társadalmi, 

nyelvi és kulturális érdekeket. Az Európai 

Közösség rádióspektrum-politikájának 

keretszabályozásáról szóló, 2002. március 

7-i, 676/2002/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat („rádióspektrum-

határozat”)33 megteremti a rádió spektrum 

harmonizálásának keretszabályozását. 

_________________ _________________ 

33 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 

március 7-i 676/2002/EK határozata az 

Európai Közösség rádióspektrum-

politikájának keretszabályozásáról 

(Rádióspektrum-határozat) (HL L 108, 

2002.4.24.). 

33 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 

március 7-i 676/2002/EK határozata az 

Európai Közösség rádióspektrum-

politikájának keretszabályozásáról 

(Rádióspektrum-határozat) (HL L 108, 

2002.4.24.). 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, hogy a szöveg összhangba kerüljön a többi cikkel. Ez a 

módosítás tehát a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 

 

Módosítás   10 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(102) Az Unió rádióspektrum-politikával 

kapcsolatos tevékenységei nem sérthetik az 

uniós vagy nemzeti szinten az uniós joggal 

összhangban a közérdekű célok elérése 

érdekében, különösen a 

tartalomszabályozással és az audiovizuális 

és médiapolitikával kapcsolatban hozott 

intézkedéseket, valamint a tagállamok saját 

rádióspektrumuk közrend, közbiztonság és 

védelem céljából való megszervezésére és 

felhasználására vonatkozó jogát. Mivel a 

rádióspektrum katonai vagy más nemzeti 

közbiztonsági célra való felhasználása 

kihat a spektrum belső piacon való 

rendelkezésre állására, a rádióspektrum-

politika kialakításakor figyelembe kell 

venni az uniós szakpolitikák összes 

területét és szempontját, ugyanakkor 

tiszteletben kell tartani a tagállamok jogait. 

(102) Az Unió rádióspektrum-politikával 

kapcsolatos tevékenységei nem sérthetik az 

uniós vagy nemzeti szinten az uniós joggal 

összhangban a közérdekű célok elérése 

érdekében, különösen a 

tartalomszabályozással és az audiovizuális 

és médiapolitikával kapcsolatban hozott 

intézkedéseket, valamint a tagállamok saját 

rádióspektrumuk közrend, közbiztonság és 

védelem céljából való megszervezésére és 

felhasználására vonatkozó jogát. Mivel a 

rádióspektrum katonai vagy más nemzeti 

közbiztonsági célra való felhasználása 

kihat a spektrum belső piacon való 

rendelkezésre állására, a rádióspektrum-

politika kialakításakor figyelembe kell 

venni az uniós szakpolitikák összes 

területét és szempontját, illetve egyensúlyt 

kell találni azok szükségletei között, 

ugyanakkor tiszteletben kell tartani a 

tagállamok jogait és hatásköreit ezen a 

területen, valamint a tagállamok 

kulturális, audiovizuális és 

médiapolitikáit. 

Indokolás 

Ez a módosítás azért szükséges, hogy a szöveg összhangba kerüljön a többi cikkel. 

 

Módosítás   11 

Irányelvre irányuló javaslat 

144 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(144) A versenyszabályok önmagukban 

nem feltétlenül elegendőek ahhoz, hogy a 

digitális televíziózás területén a kulturális 

sokszínűséget és a médiapluralizmust 

biztosítsák. A technológiai és a piaci 

fejlődés szükségessé teszi a feltételes 

hozzáférés tisztességes, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

mellett történő biztosítására vonatkozó 

kötelezettségek rendszeres felülvizsgálatát, 

(144) A versenyszabályok önmagukban 

nem feltétlenül elegendőek ahhoz, hogy a 

digitális televíziózás területén a kulturális 

sokszínűséget és a médiapluralizmust 

biztosítsák. A technológiai és a piaci 

fejlődés szükségessé teszi a feltételes 

hozzáférés tisztességes, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

mellett történő biztosítására vonatkozó 

kötelezettségek rendszeres felülvizsgálatát, 
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amely felülvizsgálatot vagy valamely 

tagállamnak kell végeznie saját nemzeti 

piaca tekintetében, vagy pedig a 

Bizottságnak az Unió tekintetében, 

különösen annak meghatározása céljából, 

hogy indokolt-e a kötelezettségek 

kiterjesztése elektronikus 

műsortájékoztatókra (EPG-k) és 

alkalmazási program interfészekre (API-k), 

olyan mértékben, amilyen mértékben ez a 

végfelhasználók meghatározott digitális 

műsorterjesztési szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének biztosításához szükséges. 

A tagállam meghatározhatja azokat a 

digitális műsorterjesztési szolgáltatásokat, 

amelyekhez a végfelhasználók hozzáférését 

az adott tagállam által szükségesnek tartott 

bármely törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási intézkedéssel biztosítani kell. 

amely felülvizsgálatot vagy valamely 

tagállamnak kell végeznie saját nemzeti 

piaca tekintetében, vagy pedig a 

Bizottságnak az Unió tekintetében, 

különösen annak meghatározása céljából, 

hogy indokolt-e a kötelezettségek 

kiterjesztése elektronikus 

műsortájékoztatókra (EPG-k) és 

alkalmazási program interfészekre (API-k), 

olyan mértékben, amilyen mértékben ez a 

végfelhasználók meghatározott digitális 

műsorterjesztési szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének biztosításához szükséges. 

A tagállam meghatározhatja azokat a 

digitális műsorterjesztési szolgáltatásokat, 

amelyekhez a végfelhasználók hozzáférését 

az adott tagállam által szükségesnek tartott 

bármely törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási intézkedéssel biztosítani kell. 

Az elektronikus műsortájékoztató 

fogalmát időtálló és dinamikus módon 

kell meghatározni, egyaránt figyelembe 

véve a platformok által kínált listázási és 

navigációs lehetőségek megjelenését, 

valamint a csatlakoztatott televíziós és 

rádiós szolgáltatások fejlődését. 

Indokolás 

Az elektronikus műsortájékoztató fogalmát időtálló módon kell meghatározni. Ez a módosítás 

tehát a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 

 

Módosítás   12 

Irányelvre irányuló javaslat 

196 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(196) Az egyetemes szolgáltatás 

keretében alapvető követelmény, hogy 

minden végfelhasználó számára 

hozzáférést kell biztosítani megfizethető 

áron funkcionális internet-hozzáférési és 

hangkommunikációs szolgáltatáshoz, 

legalább helyhez kötött módon . A 

tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy a megfizethető árú 

(196) Az egyetemes szolgáltatás 

keretében alapvető követelmény, hogy 

minden végfelhasználó számára 

hozzáférést kell biztosítani megfizethető 

áron funkcionális internet-hozzáférési és 

hangkommunikációs szolgáltatáshoz, 

helyhez kötött módon és mobil csatlakozás 

útján. A tagállamoknak a megfizethető árú 

szolgáltatások nyújtását nemcsak helyhez 
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szolgáltatások nyújtását ne csak helyhez 

kötött módon, hanem a mozgásban lévő 

polgárok számára is előírhassák, ha ezt 

szükségesnek vélik e polgárok teljes körű 

társadalmi és gazdasági integrációjához. 

Nem alkalmazható korlátozás azokra a 

műszaki eszközökre, amelyekkel a 

csatlakozást biztosítják, lehetővé téve a 

vezetékes vagy vezeték nélküli 

technológiákat, és nem alkalmazható 

semmilyen korlátozás a tekintetben, hogy 

az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 

egy részét vagy egészét milyen kategóriájú 

üzemeltető nyújtja. 

kötött módon, hanem a mozgásban lévő 

polgárok számára is biztosítaniuk kell, 

mivel ez e polgárok teljes körű társadalmi 

és gazdasági integrációjához szükséges. 

Nem alkalmazható korlátozás azokra a 

műszaki eszközökre, amelyekkel a 

csatlakozást biztosítják, lehetővé téve a 

vezetékes vagy vezeték nélküli 

technológiákat, és nem alkalmazható 

semmilyen korlátozás a tekintetben, hogy 

az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 

egy részét vagy egészét milyen kategóriájú 

üzemeltető nyújtja. 

 

Módosítás   13 

Irányelvre irányuló javaslat 

201 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(201) Ezentúl nem engedhető meg, hogy 

egy végfelhasználótól megtagadják a 

szolgáltatások meghatározott minimális 

készletének biztosítását. A szerződéskötési 

jog értelmében lehetővé kell tenni a 

megfizethető funkcionális internet-

hozzáférési és hangkommunikációs 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződés 

kötését legalább helyhez kötött módon 

bármely, az adott helyen ilyen szolgáltatást 

nyújtó vállalkozással azon végfelhasználók 

számára is, akiket különben elutasítanának 

alacsony jövedelmük vagy különleges 

szociális helyzetük miatt. A pénzügyi 

kockázatnak, például a számlák ki nem 

fizetése kockázatának a minimalizálása 

érdekében lehetővé kell tenni a 

vállalkozások számára, hogy megfizethető 

egységekben előre kifizetett 

szolgáltatásokat kínáljanak. 

(201) Ezentúl nem engedhető meg, hogy 

egy végfelhasználótól megtagadják a 

szolgáltatások meghatározott minimális 

készletének biztosítását. A szerződéskötési 

jog értelmében lehetővé kell tenni a 

megfizethető funkcionális internet-

hozzáférési és hangkommunikációs 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződés 

kötését helyhez kötött módon és mobil 

csatlakozás útján bármely, az adott helyen 

ilyen szolgáltatást nyújtó vállalkozással 

azon végfelhasználók számára is, akiket 

különben elutasítanának alacsony 

jövedelmük vagy különleges szociális 

helyzetük miatt. A pénzügyi kockázatnak, 

például a számlák ki nem fizetése 

kockázatának a minimalizálása érdekében 

lehetővé kell tenni a vállalkozások 

számára, hogy megfizethető egységekben 

előre kifizetett szolgáltatásokat kínáljanak. 

 

Módosítás   14 

Irányelvre irányuló javaslat 

206 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(206) A tagállamoknak intézkedéseket 

kell hozniuk a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók számára biztosított 

lehetőségeket is magukban foglaló, 

megfizethető termékek és szolgáltatások 

piaca létrehozásának előmozdítására , 

ideértve az akadálymentes technológiákkal 

működő berendezéseket . Ez többek közt 

az európai szabványokra való hivatkozás 

révén érhető el, vagy a termékekhez és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

követelményeire vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések közelítéséről szóló (EU) 

YYYY/xxx európai parlamenti és tanácsi 

irányelv38 szerinti követelmények 

bevezetésével. A tagállamoknak sajátos 

körülményeiknek megfelelően kell 

meghatározniuk a megfelelő 

intézkedéseket, vagyis lehetőségük van 

egyedi intézkedések bevezetésére, 

amennyiben a piac a szokásos gazdasági 

feltételek mellett nem kínál megfizethető, a 

fogyatékossággal élők számára 

akadálymentesített termékeket és 

szolgáltatásokat. 

(206) A tagállamoknak intézkedéseket 

kell hozniuk a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók számára biztosított 

lehetőségeket is magukban foglaló, 

megfizethető és hozzáférhető termékek és 

szolgáltatások piaca létrehozásának 

előmozdítására, ideértve szükség esetén az 

akadálymentes technológiákkal működő, 

nyilvánosan elérhető elektronikus 

hírközlési berendezésekkel és 

szolgáltatásokkal együtt működtethető 
berendezéseket is. Ez többek közt az 

európai szabványokra való hivatkozás 

révén érhető el, vagy a termékekhez és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

követelményeire vonatkozó tagállami 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések közelítéséről szóló (EU) 

YYYY/xxx európai parlamenti és tanácsi 

irányelv38 szerinti követelmények 

bevezetésével. A tagállamoknak sajátos 

körülményeiknek megfelelően kell 

meghatározniuk a megfelelő 

intézkedéseket, vagyis lehetőségük van 

egyedi intézkedések bevezetésére, 

amennyiben a piac a szokásos gazdasági 

feltételek mellett nem kínál megfizethető 

és hozzáférhető, a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók számára 

akadálymentesített termékeket és 

szolgáltatásokat. 

_________________ _________________ 

38 HL L […], […], […] o. 38 HL L […], […], […] o. 

Indokolás 

Ez a módosítás a szöveg többi módosítással történő további összehangolása miatt szükséges, 

és különösen azért, hogy tisztázzák a különbséget a hozzáférhető általános piaci termékek és 

az akadálymentes technológiák (pl. siketvak személyek számára készült speciális eszközök) 

között. 

 

Módosítás   15 

Irányelvre irányuló javaslat 
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211 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(211) Az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség keretében a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatást és a hangkommunikációs 

szolgáltatást helyhez kötött módon 

biztosító megfizethető kapcsolat 

kiépítésének költségeit az elektronikus 

hírközlési vállalatnál és a felhasználóknál 

várható pénzügyi teher felmérésével kell 

megbecsülni. 

(211) Az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség keretében a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatást és a hangkommunikációs 

szolgáltatást helyhez kötött módon és 

mobil csatlakozás útján biztosító 

megfizethető kapcsolat kiépítésének 

költségeit az elektronikus hírközlési 

vállalatnál és a felhasználóknál várható 

pénzügyi teher felmérésével kell 

megbecsülni. 

 

Módosítás   16 

Irányelvre irányuló javaslat 

213 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(213) Amennyiben egy, ezen irányelv 81. 

cikke szerint a funkcionális internet-

hozzáférési vagy a hangkommunikációs 

szolgáltatások helyhez kötött biztosítására 

kijelölt vállalkozás úgy dönt, hogy az 

ország területén található, helyi hozzáférési 

hálózati eszközeinek lényeges részét, 

egyetemes szolgáltatási kötelezettségére 

tekintettel, vagy azok egészét más 

tulajdonában lévő önálló jogalanyra 

ruházza át, a nemzeti szabályozó 

hatóságnak értékelnie kell a tervezett 

ügylet hatását az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettségeknek az ország egész 

területén, vagy annak egy részén való 

folytonossága biztosítása érdekében. Ennek 

érdekében a vállalkozásnak előzetesen 

értesítenie kell az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettségeket elrendelő nemzeti 

szabályozó hatóságot az átruházásról. A 

nemzeti szabályozó hatóság által elvégzett 

értékelés nem befolyásolhatja hátrányosan 

a tranzakció végrehajtását. 

(213) Amennyiben egy, ezen irányelv 81. 

cikke szerint a funkcionális internet-

hozzáférési vagy a hangkommunikációs 

szolgáltatások helyhez kötött módon és 

mobil csatlakozás útján történő 

biztosítására kijelölt vállalkozás úgy dönt, 

hogy az ország területén található, helyi 

hozzáférési hálózati eszközeinek lényeges 

részét, egyetemes szolgáltatási 

kötelezettségére tekintettel, vagy azok 

egészét más tulajdonában lévő önálló 

jogalanyra ruházza át, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak értékelnie kell a 

tervezett ügylet hatását az egyetemes 

szolgáltatási kötelezettségeknek az ország 

egész területén, vagy annak egy részén 

való folytonossága biztosítása érdekében. 

Ennek érdekében a vállalkozásnak 

előzetesen értesítenie kell az egyetemes 

szolgáltatási kötelezettségeket elrendelő 

nemzeti szabályozó hatóságot az 

átruházásról. A nemzeti szabályozó 

hatóság által elvégzett értékelés nem 

befolyásolhatja hátrányosan a tranzakció 
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végrehajtását. 

 

Módosítás   17 

Irányelvre irányuló javaslat 

214 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(214) A stabilitás és a fokozatos átállás 

biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy területükön a 

funkcionális internet-hozzáférési és a 

hangkommunikációs szolgáltatások 

helyhez kötött biztosításától eltérő 

egyetemes szolgáltatás nyújtását ezen 

irányelv hatálybalépésekor továbbra is a 

2002/22/EK irányelv alapján biztosítsák, 

amennyiben ezek vagy ezekhez hasonló 

szolgáltatások szokásos kereskedelmi 

feltételek mellett nem érhetők el. A fizetős 

nyilvános telefonok, az előfizetői 

nyilvántartások és a 

tudakozószolgáltatások további biztosítása 

az egyetemes szolgáltatás jegyében, ahol 

ez bizonyíthatóan szükséges, kellő 

rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy a 

tagállamok figyelembe vegyék az eltérő 

helyi körülményeket. E szolgáltatásokat 

azonban mindenképpen közforrásokból 

kell finanszírozni, akárcsak az egyéb 

kötelező egyetemes szolgáltatásokat. 

(214) A stabilitás és a fokozatos átállás 

biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy területükön a 

funkcionális internet-hozzáférési és a 

hangkommunikációs szolgáltatások 

helyhez kötött módon és mobil csatlakozás 

útján történő biztosításától eltérő 

egyetemes szolgáltatás nyújtását ezen 

irányelv hatálybalépésekor továbbra is a 

2002/22/EK irányelv alapján biztosítsák, 

amennyiben ezek vagy ezekhez hasonló 

szolgáltatások szokásos kereskedelmi 

feltételek mellett nem érhetők el. A fizetős 

nyilvános telefonok, az előfizetői 

nyilvántartások és a 

tudakozószolgáltatások további biztosítása 

az egyetemes szolgáltatás jegyében, ahol 

ez bizonyíthatóan szükséges, kellő 

rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy a 

tagállamok figyelembe vegyék az eltérő 

helyi körülményeket. E szolgáltatásokat 

azonban mindenképpen közforrásokból 

kell finanszírozni, akárcsak az egyéb 

kötelező egyetemes szolgáltatásokat. 

 

Módosítás   18 

Irányelvre irányuló javaslat 

254 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(254) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 

és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezménye célkitűzéseivel 

összhangban a keretszabályozásnak 

biztosítania kell, hogy valamennyi 

(254) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 

és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezménye célkitűzéseivel 

összhangban a keretszabályozásnak 

biztosítania kell, hogy valamennyi 
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felhasználó – beleértve a 

fogyatékossággalélő végfelhasználókat, az 

idős korú és a különleges szociális helyzetű 

felhasználókat is – könnyen hozzáférjen 

magas színvonalú, megfizethető 

szolgáltatásokhoz. Az Amszterdami 

Záróokmányhoz csatolt 22. nyilatkozat 

értelmében az EUMSZ 114 . cikke szerinti 

intézkedések kidolgozása során az uniós 

intézmények kötelesek figyelembe venni a 

fogyatékossággal élők szükségleteit. 

felhasználó – beleértve a fogyatékossággal 

élő végfelhasználókat, az idős korú és a 

különleges szociális helyzetű 

felhasználókat is – könnyen és egyenlő 

feltételekkel hozzáférjen magas 

színvonalú, megfizethető és hozzáférhető 

szolgáltatásokhoz. Az Amszterdami 

Záróokmányhoz csatolt 22. nyilatkozat 

értelmében az EUMSZ 114. cikke szerinti 

intézkedések kidolgozása során az uniós 

intézmények kötelesek figyelembe venni a 

fogyatékossággal élők szükségleteit. 

Indokolás 

Ez a módosítás a szöveg többi módosítással történő további összehangolása miatt szükséges. 

Ez a módosítás tehát a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

265 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(265) A végfelhasználók számára 

garantálni kell az Unióban értékesített, 

digitális televízióadás vételére szolgáló 

valamennyi berendezés tekintetében az 

interoperabilitást. A tagállamok számára 

lehetővé kell tenni, hogy az ilyen 

berendezések tekintetében harmonizált 

minimumszabványokat írhassanak elő. 

Ezek a szabványok a technológiai és piaci 

fejlemények fényében időről-időre 

kiigazíthatók lennének. 

(265) A végfelhasználók számára 

garantálni kell az Unióban értékesített, 

rádió- és digitális televízióadás vételére 

szolgáló valamennyi berendezés 

tekintetében az interoperabilitást. A 

tagállamok számára lehetővé kell tenni, 

hogy az ilyen berendezések tekintetében 

harmonizált minimumszabványokat 

írhassanak elő. Ezek a szabványok a 

technológiai és piaci fejlemények fényében 

időről-időre kiigazíthatók lennének. 

Indokolás 

A „rádió-” beillesztését az indokolja, hogy a javaslat egyik fő célja az egyetemes 

szolgáltatásokhoz való fogyasztói hozzáférés javítása, valamint a kapcsolódó berendezések 

interoperabilitásának biztosítása, és a rádiót mindkét szempontból ugyanolyan jelentőségűnek 

kell tekinteni, mint a digitális televíziót. Ez a módosítás tehát a szöveg belső logikájának 

biztosítása miatt szükséges. 

Módosítás   20 
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Irányelvre irányuló javaslat 

269 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(269) A tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy a joghatóságuk alá tartozó 

vállalkozások számára arányos 

kötelezettségeket állapítsanak meg, jogos 

közrendi megfontolások alapján; de e 

kötelezettségeket csak akkor lehet 

megállapítani, ha ezek a tagállamok által az 

uniós jognak megfelelően, egyértelműen 

meghatározott általános célok eléréséhez 

szükségesek, továbbá e kötelezettségeknek 

arányosaknak és átláthatóknak kell lenniük. 

Továbbítási kötelezettségek meghatározott 

médiaszolgáltatók által nyújtott 

meghatározott rádió- és televíziócsatornák 

és kiegészítő szolgáltatások tekintetében 

alkalmazhatók. A tagállamok által 

bevezetett kötelezettségeknek 

észszerűeknek kell lenniük, azaz 

egyértelműen meghatározott általános 

érdekű célok tükrében arányosaknak és 

átláthatóknak kell lenniük. A 

tagállamoknak objektíven meg kell 

indokolniuk a nemzeti jogukban bevezetett 

továbbítási kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek 

átláthatók, arányosak és egyértelműen 

meghatározottak legyenek. A 

kötelezettségeket oly módon kell 

megfogalmazni, hogy azok kellően 

ösztönözzék az infrastruktúrába való 

hatékony befektetést. A kötelezettségeket 

legalább ötévente rendszeresen felül kell 

vizsgálni annak érdekében, hogy azok 

lépést tartsanak a technológiai és piaci 

fejlődéssel, és hogy továbbra is arányosak 

legyenek az elérni kívánt célkitűzésekkel. 

A kötelezettségekhez szükség szerint az 

arányos díjazással kapcsolatos rendelkezés 

is fűzhető. 

(269) A tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy a joghatóságuk alá tartozó 

vállalkozások számára arányos 

kötelezettségeket állapítsanak meg, jogos 

közrendi megfontolások alapján; de e 

kötelezettségeket csak akkor lehet 

megállapítani, ha ezek a tagállamok által az 

uniós jognak megfelelően, egyértelműen 

meghatározott általános célok eléréséhez 

szükségesek, továbbá e kötelezettségeknek 

arányosaknak és átláthatóknak kell lenniük. 

Továbbítási kötelezettségek meghatározott 

médiaszolgáltatók által nyújtott 

meghatározott rádió- és televíziócsatornák 

és kiegészítő szolgáltatások tekintetében 

alkalmazhatók. A tagállamok által 

bevezetett kötelezettségeknek 

észszerűeknek kell lenniük, azaz 

egyértelműen meghatározott általános 

érdekű célok, mint például a 

médiapluralizmus és a kulturális 

sokszínűség tükrében arányosaknak és 

átláthatóknak kell lenniük. A 

tagállamoknak objektíven meg kell 

indokolniuk a nemzeti jogukban bevezetett 

továbbítási kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek 

átláthatók, arányosak és egyértelműen 

meghatározottak legyenek. A 

kötelezettségeket legalább ötévente 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 

technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 

továbbra is arányosak legyenek az elérni 

kívánt célkitűzésekkel. A 

kötelezettségekhez szükség szerint az 

arányos díjazással kapcsolatos rendelkezés 

is fűzhető. 

Indokolás 

A továbbítási kötelezettségre („must carry”) vonatkozó szabályok jogosságát nem lehet 

csupán azzal indokolni, hogy ezáltal beruházásokat lehet generálni az infrastruktúrákba. A 
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célok ugyanis nem csupán gazdasági jellegűek, hanem társadalom- és kultúrpolitikai 

természetűek is. A médiapluralizmust, a kulturális sokszínűséget és a demokratikus részvételt 

szolgálják. Ez a módosítás tehát a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 

 

 

Módosítás   21 

Irányelvre irányuló javaslat 

270 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(270) A rádió- és televízióműsorok 

nyilvánosság számára történő közvetítését 

végző hálózatok közé a kábelhálózatok, az 

IPTV, a műholdas és a földi műsorterjesztő 

hálózatok tartoznak. De idetartozhatnak 

más hálózatok is, annyiban, amennyiben a 

végfelhasználók széles körben e 

hálózatokat használják a rádió- és 

televízióműsorok vételének fő eszközeként. 

A továbbítási kötelezettségek között 

szerepelhet a kifejezetten a fogyatékkal élő 

felhasználók megfelelő hozzáférésének 

lehetővé tételére irányuló szolgáltatások 

továbbítása. Ennek megfelelően a 

kiegészítő szolgáltatások közé tartoznak 

többek között a fogyatékkal élő 

végfelhasználók hozzáférésének javítására 

irányuló szolgáltatások, mint a teletext, a 

feliratozás, a hangalámondás és a 

jelbeszéd. Mivel csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat egyre szélesebb körben 

nyújtanak és vesznek igénybe, valamint az 

elektronikus műsorújságok továbbra is 

fontosak a fogyasztók választási 

lehetőségei szempontjából, az e funkciókat 

támogató, programmal kapcsolatos adatok 

átvitelét fel lehet venni a továbbítási 

kötelezettségek közé. 

(270) A rádió- és televízióműsorok 

nyilvánosság számára történő közvetítését 

végző elektronikus hírközlési hálózatok és 

szolgáltatások közé a kábelhálózatok, az 

IPTV, a műholdas és a földi műsorterjesztő 

hálózatok tartoznak. Idetartozhatnak 

azonban más hálózatok és szolgáltatások 

is, annyiban, amennyiben a 

végfelhasználók széles körben e 

hálózatokat használják a rádió- és 

televízióműsorok vételére. A továbbítási 

kötelezettségek között szerepelhet a 

kifejezetten a fogyatékkal élő felhasználók 

megfelelő hozzáférésének lehetővé tételére 

irányuló szolgáltatások továbbítása. Ennek 

megfelelően a kiegészítő szolgáltatások 

közé tartoznak többek között a fogyatékkal 

élő végfelhasználók hozzáférésének 

javítására irányuló szolgáltatások, mint a 

teletext, a feliratozás, a hangalámondás és 

a jelbeszéd. Mivel csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat egyre szélesebb körben 

nyújtanak és vesznek igénybe, valamint az 

elektronikus műsortájékoztatók, továbbá 

egyéb, a navigációt segítő eszközök 
továbbra is fontosak a fogyasztók 

választási lehetőségei szempontjából, az e 

funkciókat támogató, programmal 

kapcsolatos adatok átvitelét fel lehet venni 

a továbbítási kötelezettségek közé. 

Indokolás 

A módosítások a megfogalmazások időtállóságát biztosítják. A felhasználók hozzáférése már 

nemcsak az elektronikus hírközlési hálózatokon keresztül történik, hanem az elektronikus 

kommunikációs szolgáltatásokon is. Ezenkívül a hírközlési hálózatokat már nem „fő 
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eszközként” használják. Ez a módosítás a szöveg belső logikájának biztosítása miatt 

szükséges. 

 

Módosítás   22 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „nagyon nagy kapacitású hálózat”: 

olyan elektronikus hírközlő hálózat, amely 

vagy legalább a kiszolgáló helyen található 

elosztási pontig teljes mértékben optikai 

szálas elemekből áll, vagy a szokásos 

csúcsidei feltételek mellett hasonló hálózati 

teljesítményre képes a rendelkezésre álló 

le- és feltöltési sávszélesség, az ellenálló 

képesség, a hibaparaméterek, valamint a 

késleltetés és annak változása tekintetében. 

A hálózati teljesítmény hasonlónak 

tekinthető, függetlenül attól, hogy a 

végfelhasználó tapasztal-e eltéréseket 

annak a médiumnak az eredendően eltérő 

tulajdonságaiból adódóan, amelynek 

révén a hálózat a hálózati végponthoz 

kapcsolódik. 

2. „nagyon nagy kapacitású hálózat”: 

olyan elektronikus hírközlő hálózat, amely 

legalább a kiszolgáló helyen található 

elosztási pontig teljes mértékben optikai 

szálas elemekből áll egy otthoni 

üvegszálas hálózati konfiguráció 

keretében, vagy bármely egyéb típusú 

hálózat, amely a szokásos csúcsidei 

feltételek mellett hasonló hálózati 

teljesítményre képes a rendelkezésre álló 

le- és feltöltési sávszélesség, az ellenálló 

képesség, a hibaparaméterek, valamint a 

késleltetés és annak változása tekintetében. 

A hálózati teljesítmény kizárólag műszaki 

paraméterek alapján kerül értékelésre. 

Indokolás 

A Bizottság javasolta a szabályozási ösztönzők használatát a nagyon nagy kapacitású 

hálózatokba történő beruházások előmozdítása érdekében, amelyek azért kerülnek kiépítésre, 

hogy Európa a lehető legjobb kommunikációs infrastruktúrával rendelkezzen. A kulturális és 

audiovizuális ágazat nagyon jól halad a digitalizáció folyamatában. Jelentős előnyöket 

fognak jelenteni számára az ilyen nagy sebességű otthoni üvegszálas és 5G mobilhálózatok 

vagy bármely egyéb olyan hálózat, amely azonos vagy jobb teljesítményt képes nyújtani.  

 

Módosítás   23 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 

ezen irányelvben meghatározott 

szabályozási feladatok ellátása során a 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 

ezen irányelvben meghatározott 

szabályozási feladatok ellátása során a 
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nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb 

illetékes hatóságok a (2) bekezdésben 

meghatározott célok eléréséhez szükséges 

és azokkal arányos minden észszerű 

intézkedést meghozzanak. A tagállamok és 

a BEREC egyaránt hozzájárulnak e 

célkitűzések eléréséhez. 

nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb 

illetékes hatóságok a (2) bekezdésben 

meghatározott célok eléréséhez szükséges 

és azokkal arányos minden észszerű 

intézkedést meghozzanak. A tagállamok, a 

Bizottság és a BEREC egyaránt 

hozzájárulnak e célkitűzések eléréséhez. 

Indokolás 

Ez a cikk azért lényeges, mert ez határozza meg azokat a nagy célkitűzéseket, amelyek 

elérésére minden állami intézkedésnek irányulnia kell az ágazatban. Ennek során valamennyi 

közintézmény jelentős szerepet játszik, az Európai Bizottságot is ideértve. 

 

 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb 

illetékes hatóságok hatáskörükön belül 

hozzájárulhatnak a kulturális és nyelvi 

sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 

előmozdítását célzó politikák 

végrehajtásának biztosításához. 

A nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb 

illetékes hatóságok hatáskörükön belül 

hozzájárulnak a kulturális és nyelvi 

sokszínűség, valamint a médiapluralizmus 

előmozdítását célzó politikák 

végrehajtásának biztosításához. 

Indokolás 

A médiapluralizmus és a kulturális sokszínűség megfelelő védelmének az átdolgozás egyik 

legfontosabb célkitűzésének kell lennie. A szöveg belső logikájának biztosítása érdekében 

tehát a „hozzájárulhatnak” kifejezés helyébe a „hozzájárulnak” szót kell beilleszteni. 

 

Módosítás   25 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok és 

egyéb illetékes hatóságok, valamint a 

BEREC kötelesek: 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok és 

egyéb illetékes hatóságok, valamint a 

BEREC és a Bizottság az irányelv szerinti 
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vonatkozó feladatköreik teljesítése során 

kötelesek követni az alábbiakban felsorolt 

általános célkitűzések mindegyikét. A lista 

a)–d) pont szerinti sorrendje nem képezi 

az általános célkitűzések rangsorolását. 

Indokolás 

A szabályozási célkitűzések jelentősége azonos, és így azok között nem kell rangsorolni. A 

Bizottságnak aktívan hozzá kell járulnia a keret célkitűzéseinek eléréséhez, és 

elszámoltathatónak kell lennie azzal kapcsolatban. 

 

Módosítás   26 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) hozzájárulni a belső piac 

fejlődéséhez az elektronikus hírközlő 

hálózatok, a kapcsolódó létesítmények és 

szolgáltatások, valamint az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások tekintetében 

Unió-szerte még fennálló akadályok 

felszámolásával, továbbá az említett 

hálózatokra, létesítményekre és 

szolgáltatásokra vonatkozó összehangolt 

feltételek kialakításának, az azokba való 

beruházás és azok biztosításának 

megkönnyítésével, közös szabályok és 

kiszámítható szabályozási elvek 

kialakításával, valamint előnyben 

részesítve a spektrum eredményes, 

hatékony és összehangolt használatát, a 

nyílt innovációt, a transzeurópai hálózatok 

létrehozását és fejlesztését, a páneurópai 

szolgáltatások rendelkezésre állását és 

interoperabilitását, valamint a végpontok 

közötti összeköttetést; 

c) hozzájárulni a belső piac 

fejlődéséhez, különösen a tényleges és 

tisztességes verseny, valamint a társadalmi 

és területi kohézió biztosításával, az 

elektronikus hírközlő hálózatok, a 

kapcsolódó létesítmények és 

szolgáltatások, valamint az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások tekintetében 

Unió-szerte még fennálló akadályok 

felszámolásával, továbbá az említett 

hálózatokra, létesítményekre és 

szolgáltatásokra vonatkozó összehangolt 

feltételek kialakításának, az azokba való 

beruházás és azok biztosításának 

megkönnyítésével, közös szabályok és 

kiszámítható szabályozási elvek 

kialakításával, valamint előnyben 

részesítve a spektrum eredményes, 

hatékony és összehangolt használatát, a 

nyílt innovációt, a transzeurópai hálózatok 

létrehozását és fejlesztését, a páneurópai 

szolgáltatások rendelkezésre állását és 

interoperabilitását, valamint a végpontok 

közötti összeköttetést és valamennyi 

végfelhasználó egyenlő hozzáférését; 

 

Módosítás   27 
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Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) kellő figyelem fordítása a 

tagállamok különböző földrajzi térségeit 

jellemző, infrastruktúrával, versennyel és 

fogyasztókkal kapcsolatos számos 

feltételre; 

e) kellő figyelem fordítása a 

tagállamok különböző földrajzi térségeit 

jellemző, az infrastruktúrával, valamint a 

szolgáltatási versennyel és a 

végfelhasználók körülményeivel 
kapcsolatos számos feltételre; 

 

Módosítás   28 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az irányelv rendelkezései nem 

sérthetik a meglévő uniós jogszabályokat 

és a rádióspektrum mint közérdekű célok 

elérését szolgáló, értékes állami eszköz 

felosztására irányulóan a spektrum 

közrend, biztonság és védelem céljából 

történő megszervezése és használata 

céljából, valamint a médiapluralizmus, 

illetve a kulturális, nyelvi és 

médiasokszínűség támogatása érdekében 

nemzeti szinten hozott intézkedéseket. 

 

Módosítás   29 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 8 franciabekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– foglalkozni a nyílt internet-

hozzáféréshez kapcsolódó kérdésekkel; 

– biztosítani a nyílt internet-

hozzáféréshez kapcsolódó szabályoknak 

való megfelelést; 
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Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha az ezen irányelv alapján 

felmerült kötelezettségekkel kapcsolatban 

jogvita keletkezik egy adott tagállamban 

elektronikus hírközlő hálózatokat 

szolgáltató vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

között, vagy a tagállamban ilyen 

vállalkozások és hozzáférési és/vagy 

összekapcsolási kötelezettségek 

kedvezményezettjeinek minősülő egyéb 

vállalkozások között, vagy egy adott 

tagállamban elektronikus hírközlő 

hálózatokat szolgáltató vagy elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások és kapcsolódó 

létesítményeket biztosító szolgáltatók 

között, akkor az érintett nemzeti 

szabályozó hatóság – bármelyik fél 

kérésére és a (2) bekezdés sérelme nélkül – 

a jogvita lehető legrövidebb időn belül, a 

kivételes körülmények esetét kivéve 

minden esetben legkésőbb négy hónapon 

belül történő megoldása végett kötelező 

erejű határozatot bocsát ki. Az érintett 

tagállam megköveteli, hogy minden fél 

teljes mértékben működjön együtt a 

nemzeti szabályozó hatósággal. 

(1) Ha az ezen irányelv alapján 

felmerült kötelezettségekkel kapcsolatban 

jogvita keletkezik egy adott tagállamban 

elektronikus hírközlő hálózatokat 

szolgáltató vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

között, vagy a tagállamban ilyen 

vállalkozások és hozzáférési és/vagy 

összekapcsolási kötelezettségek 

kedvezményezettjeinek minősülő egyéb 

vállalkozások között, vagy egy adott 

tagállamban elektronikus hírközlő 

hálózatokat szolgáltató vagy elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások és kapcsolódó 

létesítményeket biztosító szolgáltatók 

között, akkor az érintett nemzeti 

szabályozó hatóság – bármelyik fél 

kérésére és a (2) bekezdés sérelme nélkül – 

a jogvita lehető legrövidebb időn belül, a 

kivételes körülmények esetét kivéve 

minden esetben legkésőbb négy hónapon 

belül történő, világos és hatékony 

eljárásokon és iránymutatásokon alapuló 
megoldása végett kötelező erejű 

határozatot bocsát ki. Az érintett tagállam 

megköveteli, hogy minden fél teljes 

mértékben működjön együtt a nemzeti 

szabályozó hatósággal. 

Indokolás 

Ezen átdolgozás célja a jelenlegi jogi keret egyszerűsítése és naprakésszé tétele. A javasolt 

kiegészítés segítené a vitarendezési eljárás egyértelműsítését, és így biztosítaná a szöveg belső 

logikáját. 
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Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok és illetékes hatóságaik 

biztosítják a rádiófrekvencia-használat 

olyan módon történő megszervezését a 

területükön, hogy más tagállamokat semmi 

– különösen tagállamok közötti határokon 

átnyúló káros zavarás – ne akadályozza 

abban, hogy saját területükön 

engedélyezzék egy adott harmonizált 

rádióspektrum uniós szabályozásnak 

megfelelő használatát. 

A tagállamok és illetékes hatóságaik 

biztosítják a rádiófrekvencia-használat 

olyan módon történő megszervezését a 

területükön, hogy más tagállamokat semmi 

– különösen tagállamok közötti határokon 

átnyúló káros zavarás – ne akadályozza 

abban, hogy saját területükön 

engedélyezzék egy adott rádióspektrum 

uniós szabályozásnak megfelelő 

használatát. 

Indokolás 

A rádióspektrumot különböző típusú, vezeték nélküli továbbításra használják (rádió, televízió, 

mobil távközlés, Wi-Fi, vezeték nélküli mikrofonok), melyek használatát a javasolt irányelv 

egyáltalán nem harmonizálja. Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi felhasználás 

során biztosított legyen a határokon átnyúló káros zavarás kiküszöbölése, a „harmonizált” 

szót el kell távolítani. 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok és illetékes hatóságaik a 

nemzetközi jog és a vonatkozó nemzetközi 

megállapodások, mint például az ITU 

Nemzetközi Rádiószabályzat értelmében 

fennálló kötelezettségeik sérelme nélkül 

megtesznek minden szükséges intézkedést 

ennek érdekében. 

A tagállamok és illetékes hatóságaik a 

nemzetközi jog és a vonatkozó nemzetközi 

megállapodások, mint például az ITU 

Nemzetközi Rádiószabályzat értelmében 

fennálló kötelezettségeik sérelme nélkül, 

ugyanakkor saját nemzeti szükségleteik 

figyelembevételével megtesznek minden 

szükséges intézkedést ennek érdekében. 

Indokolás 

A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a spektrumharmonizációról/-
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koordinációról saját igényeik, például a műsorszolgáltatásokhoz szükséges 

spektrumkövetelmények figyelembevételével döntsenek. 

 

 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok a rádiófrekvencia-

politikával foglalkozó csoport keretében 

együttműködnek egymással a 

rádióspektrum-használat határon átnyúló 

összehangolásában az alábbiak érdekében: 

(2) A tagállamok különösen a 

rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 

csoport keretében együttműködnek 

egymással a rádióspektrum-használat 

határon átnyúló összehangolásában az 

alábbiak érdekében: 

 

 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

30 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a versenyt jelentős mértékben 

hátráltató szolgáltatás vagy 

szolgáltatáscsomag nyújtásának 

beszüntetését vagy késleltetését elrendelni, 

ha a 65. cikk szerint a piacelemzést 

követően előírt hozzáférési kötelezettségek 

nem teljesülnek. 

b) a tisztességes versenyt jelentős 

mértékben hátráltató szolgáltatás vagy 

szolgáltatáscsomag nyújtásának 

beszüntetését vagy késleltetését elrendelni, 

ha a 65. cikk szerint a piacelemzést 

követően előírt hozzáférési kötelezettségek 

nem teljesülnek. 

Indokolás 

A tisztességes verseny a médiapluralizmus és a kulturális sokszínűség megfelelő védelmének 

alapvető eleme. Ez a kiegészítés tehát a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 

 

Módosítás   35 

Irányelvre irányuló javaslat 
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32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a hatóság a 20. cikk (3) bekezdésével 

összhangban az intézkedéstervezetet az azt 

megalapozó indokolással együtt 

egyidejűleg a Bizottság, a BEREC és a 

többi tagállam nemzeti szabályozó 

hatóságai részére hozzáférhetővé teszi, és 

tájékoztatja erről a Bizottságot, a BEREC-

et és a többi nemzeti szabályozó hatóságot. 

A nemzeti szabályozó hatóságok, a 

BEREC és a Bizottság csak egy hónapon 

belül küldhet észrevételeket az érintett 

nemzeti szabályozó hatóságnak. Az 

egyhónapos időtartam nem hosszabbítható 

meg. 

a hatóság a 20. cikk (3) bekezdésével 

összhangban az intézkedéstervezetet az azt 

megalapozó indokolással együtt 

egyidejűleg a Bizottság, a BEREC és a 

többi tagállam nemzeti szabályozó 

hatóságai részére hozzáférhetővé teszi, és 

tájékoztatja erről a Bizottságot, a BEREC-

et és a többi nemzeti szabályozó hatóságot 

és érdekelt felet. A nemzeti szabályozó 

hatóságok, a BEREC és a Bizottság csak 

egy hónapon belül küldhet észrevételeket 

az érintett nemzeti szabályozó hatóságnak. 

Az egyhónapos időtartam nem 

hosszabbítható meg. 

 

Módosítás   36 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 cikk – 5 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) határozatot hozhat, amely az 

érintett nemzeti szabályozó hatóságot az 

intézkedéstervezet visszavonására kötelezi, 

amennyiben a BEREC osztja a Bizottság 

súlyos kétségeit. A határozathoz – az 

intézkedéstervezet módosítására 

vonatkozó konkrét javaslatokkal együtt – 

csatolni kell annak részletes és tárgyilagos 

elemzését, hogy a Bizottság miért véli úgy, 

hogy a tervezett intézkedés nem fogadható 

el. Ebben az esetben a 32. cikk (6) 

bekezdésében említett eljárás 

értelemszerűen alkalmazandó. 

törölve 

Indokolás 

A jelen módosítás a szöveg logikájának és belső koherenciájának biztosításához szükséges. 

Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok továbbra is szabályozhassák 

a nemzeti piacokat, és így meghozhassák a szükséges korrekciós intézkedéseket az 

erőfölényben levő vállalatok magatartásaival kapcsolatosan, a nemzeti körülmények 

sajátosságait figyelembe véve (amelyeket a Bizottság is alapvetően fontosnak ismer el 

elsősorban a nagykereskedelmi hozzáférés szabályozására vonatkozóan). 
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Módosítás   37 

Irányelvre irányuló javaslat 

35 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) biztosítani az eredményes és 

hatékony spektrumhasználatot; valamint 

b) biztosítani az eredményes és 

hatékony spektrumhasználatot, 

ugyanakkor figyelembe venni a 

közérdeket és a spektrum egészének 

társadalmi, kulturális és gazdasági 

értékét; valamint 

 

Módosítás   38 

Irányelvre irányuló javaslat 

35 cikk – 4 bekezdés – f a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a szolgáltatás- és a 

technológiasemlegesség, valamint az 

eredményes és hatékony 

spektrumhasználat elvei; 

Indokolás 

Fontos hangsúlyozni a semlegesség elvét és a hatékony spektrumhasználatot. 

 

Módosítás   39 

Irányelvre irányuló javaslat 

45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) annak biztosítása, hogy a 

politikában a hatékony spektrumhasználat 

tekintetében történt bármiféle változtatás 

figyelembe vegye a közérdekre az 

interferencia és a költségek tekintetében 

gyakorolt hatást; 
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Módosítás   40 

Irányelvre irányuló javaslat 

45 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben egy harmonizált sáv 

használata iránt tagállami vagy regionális 

szinten nincs piaci kereslet, az érintett 

tagállam a 676/2002/EK határozat alapján 

elfogadott harmonizációs intézkedésre 

figyelemmel megengedheti az érintett sáv 

egészének vagy egy részének a (4) és (5) 

bekezdéssel összhangban történő alternatív 

felhasználását, beleértve a már meglévő 

felhasználást, feltéve, hogy: 

Amennyiben egy harmonizált sáv 

használata iránt tagállami vagy regionális 

szinten nincs piaci kereslet, az érintett 

tagállam a 676/2002/EK határozat alapján 

és a 243/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi határozat1a és az (EU) .../2017 

európai parlamenti és tanácsi határozat1b 

sérelme nélkül elfogadott harmonizációs 

intézkedésre figyelemmel megengedheti az 

érintett sáv egészének vagy egy részének a 

(4) és (5) bekezdéssel összhangban történő 

alternatív felhasználását, beleértve a már 

meglévő felhasználást, feltéve, hogy: 

 _______________ 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács 

2012. március 14-i 243/2012/EU 

határozata egy többéves rádióspektrum-

politikai program létrehozásáról 

(HL L 81., 2012.3.21., 7. o.). 

 1bAz Európai Parlament és a Tanács 

2012. május 17-i 243/2012/EU határozata 

a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión 

belüli használatáról (2017/0027(COD), a 

Hivatalos Lapban még nem tették közzé). 

 

Módosítás   41 

Irányelvre irányuló javaslat 

46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az érintett rádióspektrum sajátos 

jellemzői; 

a) az érintett rádióspektrum sajátos 

jellemzői és a különböző elérhető 

rádióspektrum-sávok aktuális és tervezett 

használata; 
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Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A nemzeti szabályozó hatóságok – a 3. 

cikkben foglalt célok érdekében eljárva – 

ösztönzik és adott esetben biztosítják, ezen 

irányelv rendelkezéseivel összhangban, a 

megfelelő hozzáférést és összekapcsolást, 

valamint a szolgáltatások átjárhatóságát, 

feladatkörüket oly módon gyakorolva, 

hogy az a hatékonyságot, a fenntartható 

versenyt, a nagyon nagy kapacitású 

hálózatok kiépítését , valamint a hatékony 

beruházást és innovációt előmozdítsa, és a 

végfelhasználók számára a lehető 

legelőnyösebb legyen. Iránymutatást adnak 

és nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a 

hozzáférésre és összekapcsolásra 

alkalmazandó eljárásokat annak biztosítása 

érdekében, hogy a kis- és 

középvállalkozások és a korlátozott 

földrajzi kiterjedésű szolgáltatók 

részesülhessenek az előírt 

kötelezettségekből származó előnyökből. 

A nemzeti szabályozó hatóságok – a 3. 

cikkben foglalt célok érdekében eljárva – 

ösztönzik és adott esetben biztosítják, ezen 

irányelv rendelkezéseivel összhangban, a 

megfelelő hozzáférést és összekapcsolást, 

valamint a szolgáltatások átjárhatóságát, 

feladatkörüket oly módon gyakorolva, 

hogy az a hatékonyságot, a fenntartható 

versenyt, a médiapluralizmust, a nagyon 

nagy kapacitású hálózatok kiépítését, 

valamint a hatékony beruházást és 

innovációt előmozdítsa, és a 

végfelhasználók számára a lehető 

legelőnyösebb legyen. Iránymutatást adnak 

és nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a 

hozzáférésre és összekapcsolásra 

alkalmazandó eljárásokat annak biztosítása 

érdekében, hogy a kis- és 

középvállalkozások és a korlátozott 

földrajzi kiterjedésű szolgáltatók 

részesülhessenek az előírt 

kötelezettségekből származó előnyökből. 

Indokolás 

A médiapluralizmust kifejezetten fel kell venni azon szakpolitikai célkitűzések listájára, 

amelyekre a nemzeti szabályozó hatóságok a hozzáférési kötelezettségek kiszabása során 

törekedhetnek. A médiapluralizmusra történő ezen hivatkozás összhangban van a 3. cikk (1) 

bekezdésében szereplő rendelkezéssel, és biztosítja a jogi következetességet az Európai 

Elektronikus Hírközlési Kódex tagállamok általi végrehajtása során. Ezen átdolgozás egyik 

legfontosabb célja annak biztosítása, hogy az irányelv megfelelően meg tudja védeni a 

médiapluralizmust. Ez a kiegészítés a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 
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Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Különösen, a jelentős piaci erővel 

rendelkező vállalkozások vonatkozásában a 

66. cikknek megfelelően tehető 

intézkedések sérelme nélkül, a nemzeti 

szabályozó hatóságok megállapíthatnak: 

Különösen, a jelentős piaci erővel 

rendelkező vállalkozások vonatkozásában a 

66. cikknek megfelelően tehető 

intézkedések sérelme nélkül, a nemzeti 

szabályozó hatóságok megállapíthatnak 

többek között: 

Indokolás 

Ezen átdolgozás célja a jelenlegi jogi keret naprakésszé tétele. Ez a módosítás nagyobb 

mozgásteret biztosít a nemzeti szabályozó hatóságoknak az 59. cikk (1) bekezdésében szereplő 

kötelezettségek kiszabása során. Ez a kiegészítés a szöveg belső logikájának biztosítása miatt 

szükséges. 

 

 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságok – az uniós 

joggal összhangban – jogosultak legyenek 

előírni az elektronikus hírközlő hálózatokat 

üzemeltető vagy arra engedéllyel 

rendelkező vállalkozások számára passzív 

vagy aktív infrastruktúra megosztásával 

kapcsolatos kötelezettségeket, a lokalizált 

barangolási célú hozzáférési 

megállapodások megkötésére irányuló 

kötelezettségeket, vagy a 

spektrumhasználaton alapuló helyi szintű 

szolgáltatásnyújtáshoz közvetlenül 

szükséges infrastruktúrák közös kiépítését, 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságok – az uniós 

joggal összhangban – jogosultak legyenek 

előírni az elektronikus hírközlő hálózatokat 

üzemeltető vagy arra engedéllyel 

rendelkező vállalkozások számára passzív 

vagy aktív infrastruktúra megosztásával 

kapcsolatos kötelezettségeket, a hálózat 

nélküli távoli területeken lokalizált 

barangolási célú hozzáférési 

megállapodások megkötésére irányuló 

kötelezettségeket, vagy a 

spektrumhasználaton alapuló helyi szintű 

szolgáltatásnyújtáshoz közvetlenül 
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amennyiben az indokolt, tekintettel arra, 

hogy 

szükséges infrastruktúrák közös kiépítését, 

amennyiben az indokolt, tekintettel arra, 

hogy 

Indokolás 

Az úgynevezett „fehér területeken”, ahol egyik üzemeltető sem ruházott be a hálózat 

kiépítésébe, a végfelhasználók számára az optimális lefedettség biztosítása érdekében kötelező 

hálózatkiépítésre és -megosztásra van szükség. Az egyéb olyan területeken, ahol egy vagy 

több üzemeltető beruházott a hálózat kiépítésébe, a kötelező hálózatmegosztás határozottan a 

kiépítés folytatása ellen hatna. Az az üzemeltető, amely olyan területeken végez 

hálózatkiépítést, ahol a beruházás alig térül meg, nem folytatná a beruházást, ha erőfeszítései 

eredményeképpen kötelező lenne megosztani hálózatát. 

 

Módosítás   45 

Irányelvre irányuló javaslat 

60 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e cikkel összhangban 

alkalmazott feltételek nem sértik a 

tagállamok lehetőségét arra, hogy az 

elektronikus műsortájékoztatók és hasonló 

listázási és navigációs lehetőségek 

megjelenítési szempontja tekintetében 

kötelezettségeket írjanak elő. 

(4) Az ezen irányelvvel összhangban 

alkalmazott feltételek nem sértik a 

tagállamok lehetőségét arra, hogy az 

elektronikus műsortájékoztatók és egyéb 

listázási és navigációs lehetőségek 

megjelenítési szempontja tekintetében 

kötelezettségeket írjanak elő. 

Indokolás 

A listázási és navigációs lehetőségekkel kapcsolatos megfogalmazásnak időtállónak és 

technológiasemlegesnek kell lennie, és nem vonatkozhat csak erre a cikkre. Az elektronikus 

műsortájékoztató fogalmát időtálló módon kell meghatározni. Ez a módosítás tehát a szöveg 

belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 

 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

62 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az ajánlást és a jelentős piaci erőre 

vonatkozó iránymutatásokat a lehető 

(3) Többek között az ajánlást és a 

jelentős piaci erőre vonatkozó 
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legnagyobb mértékben figyelembe véve a 

nemzeti szabályozó hatóságok a 

versenyjog elveivel összhangban 

meghatározzák a nemzeti körülményeknek 

megfelelő érintett piacokat, különösen a 

területükön található érintett földrajzi 

piacokat. A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik a 22. cikk (1) bekezdése 

alapján végzett feltérképezés eredményeit. 

A hatóságok az ajánlásban meghatározottól 

eltérő piacok meghatározását megelőzően a 

23. és a 32. cikkben említett eljárásokat 

alkalmazzák. 

iránymutatásokat a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe véve a nemzeti 

szabályozó hatóságok a versenyjog 

elveivel összhangban meghatározzák a 

nemzeti körülményeknek megfelelő érintett 

piacokat, különösen a területükön található 

érintett földrajzi piacokat. A nemzeti 

szabályozó hatóságok figyelembe veszik a 

22. cikk (1) bekezdése alapján végzett 

feltérképezés eredményeit. A hatóságok az 

ajánlásban meghatározottól eltérő piacok 

meghatározását megelőzően a 23. és a 32. 

cikkben említett eljárásokat alkalmazzák. 

Indokolás 

Ezen átdolgozás célja a jelenlegi jogi keret naprakésszé tétele. Ez a módosítás nagyobb 

mozgásteret biztosít a nemzeti szabályozó hatóságoknak arra, hogy figyelembe vegyék a 

nemzeti sajátosságokat annak érdekében, hogy meghatározzák a várhatóan előzetes 

hozzáférési szabályozás alá vonható piacokat, ugyanis annak meghatározása, hogy egy 

vállalat jelentős piaci erőnek tekinthető-e, a releváns piac meghatározásának módjától függ. 

Ez a kiegészítés tehát a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. 

Módosítás   47 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, antennákhoz, 

tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 
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szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

 

Módosítás   48 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

A nemzeti szabályozó hatóság a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

 

Módosítás   49 

Irányelvre irányuló javaslat 

79 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

területükön minden végfelhasználónak 

elérhető funkcionális internet-hozzáférési 

és hangkommunikációs szolgáltatások 

álljanak rendelkezésre, a szolgáltatások 

alapját képező csatlakozást is beleértve, az 

adott területre meghatározott minőségben 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

területükön minden végfelhasználónak 

elérhető funkcionális internet-hozzáférési 

és hangkommunikációs szolgáltatások 

álljanak rendelkezésre, a szolgáltatások 

alapját képező csatlakozást is beleértve, az 

adott területre meghatározott minőségben 
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és – tekintettel a tagállamra jellemző 

egyedi körülményekre – megfizethető áron, 

legalább helyhez kötött hozzáférésen 

keresztül. 

és – tekintettel a tagállamra jellemző 

egyedi körülményekre – megfizethető áron, 

mind helyhez kötött hozzáférésen, mind 

mobil csatlakozáson keresztül. 

 

Módosítás   50 

Irányelvre irányuló javaslat 

80 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok tekintettel az adott 

országra jellemző egyedi körülményekre 

gondoskodhatnak arról, hogy az alacsony 

jövedelmű vagy különleges szociális 

helyzetű végfelhasználók támogatásban 

részesüljenek annak érdekében, hogy 

biztosított legyen a legalább helyhez kötött 

hozzáférésen keresztül nyújtott 

funkcionális internet-hozzáférési és 

hangkommunikációs szolgáltatás 

megfizethetősége. 

(4) A tagállamok tekintettel az adott 

országra jellemző egyedi körülményekre 

gondoskodhatnak arról, hogy az alacsony 

jövedelmű vagy különleges szociális 

helyzetű végfelhasználók támogatásban 

részesüljenek annak érdekében, hogy 

biztosított legyen a helyhez kötött 

hozzáférésen keresztül és mobil 

csatlakozás útján nyújtott funkcionális 

internet-hozzáférési és 

hangkommunikációs szolgáltatás 

megfizethetősége. 

 

Módosítás   51 

Irányelvre irányuló javaslat 

81 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a tagállamok úgy 

döntenek, hogy kötelezettségeket 

rendelnek el a helyhez kötötten biztosított, 

a 79. cikk (2) bekezdésének megfelelően 

meghatározott, funkcionális internet-

hozzáférési szolgáltatás és 

hangkommunikációs szolgáltatás 

elérhetőségének biztosítása érdekében, egy 

vagy több vállalkozást kijelölhetnek arra a 

célra, hogy az államterület egészén tegyék 

elérhetővé a helyhez kötötten biztosított, a 

79. cikk (2) bekezdésének megfelelően 

azonosított, funkcionális internet-

hozzáférési szolgáltatást és a 

hangkommunikációs szolgáltatást. A 

(3) Amennyiben a tagállamok úgy 

döntenek, hogy kötelezettségeket 

rendelnek el a helyhez kötötten és mobil 

csatlakozás útján biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatás elérhetőségének biztosítása 

érdekében, egy vagy több vállalkozást 

kijelölhetnek arra a célra, hogy az 

államterület egészén tegyék elérhetővé a 

helyhez kötötten biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően azonosított, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatást és a hangkommunikációs 
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tagállamok a helyhez kötött funkcionális 

internet-hozzáférési szolgáltatás és 

hangkommunikációs szolgáltatás 

biztosítására és/vagy az államterület 

különböző részeinek lefedésére különböző 

vállalkozásokat vagy 

vállalkozáscsoportokat is kijelölhetnek. 

szolgáltatást. A tagállamok a helyhez 

kötött és mobil csatlakozás útján történő 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatás biztosítására és/vagy az 

államterület különböző részeinek 

lefedésére különböző vállalkozásokat vagy 

vállalkozáscsoportokat is kijelölhetnek. 

 

Módosítás   52 

Irányelvre irányuló javaslat 

81 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ha a tagállamok az államterület egy 

részén vagy egészén vállalkozásokat 

jelölnek ki arra, hogy azok a helyhez 

kötötten biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatás elérhetőségét biztosítsák, ezt 

hatékony, tárgyilagos, átlátható és 

megkülönböztetéstől mentes kijelölési 

mechanizmus alkalmazásával teszik, 

amelynek révén egyetlen vállalkozás sincs 

eleve kizárva a kijelölésből.  Az ilyen 

kijelölési módszerek célja, hogy a helyhez 

kötött funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatások nyújtása költséghatékony 

módon történjen; e módszerek emellett 

használhatók az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség nettó költségének 84. cikk 

szerinti meghatározásához is. 

(4) Ha a tagállamok az államterület egy 

részén vagy egészén vállalkozásokat 

jelölnek ki arra, hogy azok a helyhez 

kötötten és mobil csatlakozás útján 

biztosított, a 79. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően meghatározott, funkcionális 

internet-hozzáférési szolgáltatás és 

hangkommunikációs szolgáltatás 

elérhetőségét biztosítsák, ezt hatékony, 

tárgyilagos, átlátható és 

megkülönböztetéstől mentes kijelölési 

mechanizmus alkalmazásával teszik, 

amelynek révén egyetlen vállalkozás sincs 

eleve kizárva a kijelölésből. Az ilyen 

kijelölési módszerek célja, hogy a helyhez 

kötött funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatások nyújtása költséghatékony 

módon történjen; e módszerek emellett 

használhatók az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség nettó költségének 84. cikk 

szerinti meghatározásához is. 

 

Módosítás   53 

Irányelvre irányuló javaslat 

81 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben egy, a (3) (5) Amennyiben egy, a (3) 
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bekezdésnek megfelelően kijelölt 

vállalkozás helyi hozzáférési hálózati 

eszközeinek lényeges részét vagy azok 

egészét más tulajdonában lévő önálló 

jogalanyra kívánja átruházni, erről 

előzetesen és időben köteles értesíteni a 

nemzeti szabályozó hatóságot annak 

érdekében, hogy a hatóságnak lehetősége 

legyen értékelni a tervezett ügylet hatását a 

helyhez kötötten biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatás nyújtására. A nemzeti 

szabályozó hatóság a 13. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően egyedi 

kötelezettségeket írhat elő, illetve 

módosíthatja vagy visszavonhatja azokat. 

bekezdésnek megfelelően kijelölt 

vállalkozás helyi hozzáférési hálózati 

eszközeinek lényeges részét vagy azok 

egészét más tulajdonában lévő önálló 

jogalanyra kívánja átruházni, erről 

előzetesen és időben köteles értesíteni a 

nemzeti szabályozó hatóságot annak 

érdekében, hogy a hatóságnak lehetősége 

legyen értékelni a tervezett ügylet hatását a 

helyhez kötötten és mobil csatlakozás 

útján biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatás nyújtására. A nemzeti 

szabályozó hatóság a 13. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően egyedi 

kötelezettségeket írhat elő, illetve 

módosíthatja vagy visszavonhatja azokat. 

 

Módosítás   54 

Irányelvre irányuló javaslat 

82 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok továbbra is biztosíthatják a 

helyhez kötötten biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatáson és hangkommunikációs 

szolgáltatáson kívüli azon szolgáltatások 

elérhetőségét vagy megfizethetőségét, 

amelyeket már [set date] előtt bevezettek, 

amennyiben megfelelő módon bizonyítják, 

hogy – tekintettel az adott országra 

jellemző egyedi körülményekre – igény 

van az ilyen szolgáltatásokra. Abban az 

esetben, ha a tagállamok államterületük 

egy részén vagy egészén vállalkozásokat 

jelölnek ki az említett szolgáltatások 

nyújtására, a 81. cikk alkalmazandó. Az 

ilyen kötelezettségeket a 85. cikknek 

megfelelően kell finanszírozni. 

A tagállamok továbbra is biztosíthatják a 

helyhez kötötten és mobil csatlakozás 

útján biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatáson és hangkommunikációs 

szolgáltatáson kívüli azon szolgáltatások 

elérhetőségét vagy megfizethetőségét, 

amelyeket már [set date] előtt bevezettek, 

amennyiben megfelelő módon bizonyítják, 

hogy – tekintettel az adott országra 

jellemző egyedi körülményekre – igény 

van az ilyen szolgáltatásokra. Abban az 

esetben, ha a tagállamok államterületük 

egy részén vagy egészén vállalkozásokat 

jelölnek ki az említett szolgáltatások 

nyújtására, a 81. cikk alkalmazandó. Az 

ilyen kötelezettségeket a 85. cikknek 

megfelelően kell finanszírozni. 
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Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

97 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok a 

BEREC által kiadott iránymutatás 

legmesszemenőbb figyelembevételével 

meghatározzák a mérendő 

szolgáltatásminőségi paramétereket, az 

alkalmazandó mérési módszereket, 

valamint a közzéteendő információk 

tartalmát, formáját és közzétételének 

módját, beleértve a lehetséges 

minőségtanúsítási mechanizmusokat. 

Szükség szerint a IX. mellékletben 

megadott paraméterek, meghatározások és 

mérési módszerek alkalmazandók . 

(2) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a végfelhasználók, köztük a 

fogyatékossággal élők átfogó, 

összehasonlítható, megbízható és 

felhasználóbarát tájékoztatáshoz férjenek 

hozzá, a nemzeti szabályozó hatóságok a 

BEREC által kiadott iránymutatás 

legmesszemenőbb figyelembevételével 

meghatározzák a mérendő 

szolgáltatásminőségi paramétereket, az 

alkalmazandó mérési módszereket, 

valamint a közzéteendő információk 

tartalmát, formáját és közzétételének 

módját, beleértve a lehetséges 

minőségtanúsítási mechanizmusokat. 

Szükség szerint a IX. mellékletben 

megadott paraméterek, meghatározások és 

mérési módszerek alkalmazandók . 

 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

103 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések meghozatala során a 

tagállamok ösztönzik a 39. cikkel 

összhangban közzétett megfelelő 

szabványok vagy előírások betartását. 

törölve 

 

Módosítás   57 

Irányelvre irányuló javaslat 
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105 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A digitális televíziózáshoz használt 

fogyasztói berendezések interoperabilitása 

A digitális televíziózáshoz és rádiózáshoz 

használt fogyasztói berendezések 

interoperabilitása 

 

 

 

Módosítás   58 

Irányelvre irányuló javaslat 

105 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A X. melléklet rendelkezéseivel 

összhangban a tagállamok biztosítják a 

mellékletben említett, a digitális 

televíziózáshoz használt fogyasztói 

berendezések interoperabilitását . 

A X. melléklet rendelkezéseivel 

összhangban a tagállamok biztosítják a 

mellékletben említett, a digitális 

televíziózáshoz és rádiózáshoz használt 

fogyasztói berendezések 

interoperabilitását. 

Indokolás 

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges. A 

X. melléklet rendelkezéseivel összhangban a tagállamok biztosítják a mellékletben említett, a 

rádiózáshoz használt fogyasztói berendezések interoperabilitását. 

 

 

Módosítás   59 

Irányelvre irányuló javaslat 

106 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok meghatározott rádióműsor- 

és televízióműsor-terjesztő szolgáltatások 

továbbítására és a kapcsolódó kiegészítő – 

különösen a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók megfelelő hozzáférését 

biztosító – hozzáférhetőségi szolgáltatások 

és a csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat és elektronikus 

műsortájékoztatókat támogató adatok 

A tagállamok meghatározott rádióműsor- 

és televízióműsor-terjesztő szolgáltatások 

továbbítására és a kapcsolódó kiegészítő – 

különösen a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók megfelelő hozzáférését 

biztosító – hozzáférhetőségi szolgáltatások 

és a csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat és elektronikus 

műsortájékoztatókat támogató adatok 
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továbbítására vonatkozóan észszerű 

továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a 

joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 

számára rádió- vagy televízió-műsorok 

terjesztésére szolgáló elektronikus hírközlő 

hálózatokat üzemeltető vállalkozások 

számára abban az esetben, ha az ilyen 

hálózatok végfelhasználóinak jelentős 

hányada ezeket a hálózatokat használja a 

rádió- és televízió-műsorok vételének fő 

eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak 

abban az esetben írhatók elő, ha az egyes 

tagállamok által egyértelműen 

meghatározott közérdekű célok eléréséhez 

szükségesek, továbbá arányosak és 

átláthatók. 

továbbítására vonatkozóan észszerű 

továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a 

joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 

számára rádió- vagy televízió-műsorok 

terjesztésére szolgáló elektronikus hírközlő 

hálózatokat és szolgáltatásokat üzemeltető 

vállalkozások számára abban az esetben, 

ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak 

jelentős hányada ezeket a hálózatokat 

használja a rádió- és televízió-műsorok 

vételére. Ilyen kötelezettségek csak abban 

az esetben írhatók elő, ha az egyes 

tagállamok által egyértelműen 

meghatározott közérdekű célok eléréséhez 

szükségesek, továbbá arányosak és 

átláthatók. 

Indokolás 

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának biztosítása miatt szükséges. A felhasználók 

hozzáférése már nemcsak az elektronikus hírközlési hálózatokon keresztül történik, hanem az 

elektronikus kommunikációs szolgáltatásokon is. A felhasználók sokféle végberendezésen és 

hírközlési infrastruktúrán keresztül férhetnek hozzá a tartalmakhoz. Korszerű és időtálló 

megfogalmazást kell választani. A hírközlési hálózatokat már nem „fő eszközként” 

használják, ezért az erre való hivatkozást ki kell húzni. 

 

Módosítás   60 

Irányelvre irányuló javaslat 

106 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Sem e cikk (1) bekezdése, sem az 

57. cikk (2) bekezdése nem érinti a 

tagállamoknak azt a jogát, hogy az e cikkel 

összhangban tett intézkedések tekintetében 

szükség szerint megfelelő díjazást 

határozzanak meg, amennyiben 

ugyanakkor biztosítják, hogy – hasonló 

körülmények mellett – az elektronikus 

hírközlő hálózatokat üzemeltető 

vállalkozások között nem alkalmaznak 

megkülönböztetést . Amennyiben 

díjazásról rendelkeznek, a tagállamok 

biztosítják, hogy ezt arányos és átlátható 

módon alkalmazzák. 

(2) Sem e cikk (1) bekezdése, sem az 

57. cikk (2) bekezdése nem érinti a 

tagállamoknak azt a jogát, hogy az e cikkel 

összhangban tett intézkedések tekintetében 

szükség szerint megfelelő díjazást 

határozzanak meg, jogi rendelkezésekkel, 

amennyiben ugyanakkor biztosítják, hogy 

– hasonló körülmények mellett – az 

elektronikus hírközlő hálózatokat és 

szolgáltatásokat üzemeltető vállalkozások 

között nem alkalmaznak 

megkülönböztetést. Amennyiben díjazásról 

rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, 

hogy ezt arányos és átlátható módon 

alkalmazzák. 
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Indokolás 

A tagállamoknak egyértelműséget és jogbiztonságot kell biztosítaniuk a továbbítási 

kötelezettségekre vonatkozó díjazási bizonytalanságokkal kapcsolatban, ha a díjazás 

biztosítása mellett döntenek. Ez a módosítás tehát a szöveg belső logikájának biztosítása miatt 

szükséges. 

 

 

Módosítás   61 

Irányelvre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 rész – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elektronikus műsortájékoztatókhoz 

(EPG-k) való hozzáférés. 

b) elektronikus műsortájékoztatókhoz 

(EPG-k) való hozzáférés, beleértve a 

csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokhoz, valamint az e 

szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 

kapcsolódó adatokat. 

Indokolás 

Az elektronikus műsortájékoztató fogalmát időtálló módon kell meghatározni. 

 

 

 

Módosítás   62 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – 11 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) hívások és videohívások 

(szokványos minőség). 

(11) hívások és videohívások (jelnyelv 

használatára alkalmas szokványos 

minőség) 

 

 

Módosítás   63 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – 11 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (11a) rádióműsor-szolgáltatások 

Indokolás 

Ez a módosítás a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása miatt szükséges. A 

79. cikk (2) bekezdésének megfelelően azon szolgáltatások listájának, amelyeket a 

funkcionális internet-hozzáférési szolgáltatás képes támogatni, tartalmaznia kell a 

rádióműsor-szolgáltatásokat. 
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 2a. AZ ANALÓG ÉS DIGITÁLIS 

RÁDIÓVEVŐ ESZKÖZÖK 

INTEROPERABILITÁSA 

 Az Unióban elérhetővé tett, rádió- és/vagy 

audiojelek vételét lehetővé tevő 

valamennyi fogyasztói berendezésnek 

képesnek kell lennie az analóg és digitális 

műsorszórás révén és az IP-alapú 

hálózatokon keresztül sugárzott 

rádióadások technológiasemleges módon 

történő vételére. 

 



 

AD\1124920HU.docx 43/44 PE595.657v02-00 

 HU 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (átdolgozás) 

Hivatkozások COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

ITRE 

24.10.2016 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

CULT 

24.10.2016 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Curzio Maltese 

1.12.2016 

Vizsgálat a bizottságban 22.3.2017    

Az elfogadás dátuma 4.5.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

24 

0 

4 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, 

María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra 

Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi 

Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, 

Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma 

McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo 

Sernagiotto 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Florent Marcellesi 

 



 

PE595.657v02-00 44/44 AD\1124920HU.docx 

HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS 
A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

24 + 

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom 

EFDD Isabella Adinolfi 

GUE/NGL Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

PPE Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan 

Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová 

S&D Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, 
Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward 

Verts/ALE Florent Marcellesi, Helga Trüpel 

 

0 - 

  

 

4 0 

ECR Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodik 

 

 


