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RÖVID INDOKOLÁS 

I. Bevezetés 

A jelentős strukturális változásokra adott válaszként, amelyet a rézkábelekről az optikai 

kábelekre való lassú átállás, a helyhez kötött és a mobil hálózatok egymáshoz közeledése 

nyomán kialakult komplexebb verseny, a kiskereskedelmi csomagok terjedése, az új 

szereplők megjelenése az értékláncban, és nem utolsó sorban a változó végfelhasználói 

elvárások és követelmények – többek között a vezeték nélküli adatok iránt robbanásszerűen 

megugró kereslet – jellemeznek, a Bizottság 2016 szeptemberében benyújtotta az uniós 

távközlési szabályok felülvizsgálatát.  

A javasolt Európai Elektronikus Hírközlési Kódex új kezdeményezéseket terjeszt elő, hogy 

eleget tegyen Európa növekvő igényeinek az adatkapcsolat terén, és ösztönözze a nagy 

kapacitású hálózatokba történő befektetéseket, miközben fenntartja a szabályozási keret annak 

biztosítására irányuló célkitűzését, hogy a piacok nagyobb verseny mellett működjenek, ami 

alacsonyabb árakat és jobb szolgáltatásminőséget teremt a fogyasztók és a vállalkozások 

számára. A Kódex felülvizsgálja az ágazatspecifikus fogyasztóvédelmi szabályokat is, 

beleértve a segélyhívó szolgáltatásokra és az egyetemes szolgáltatási rendszerekre vonatkozó 

szabályokat. Ezeket a rendelkezéseket a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 

kizárólagos vezetése alatt vitatták meg, amely az eljárási szabályzat 54. cikke értelmében 

társbizottságként jár el. 

II. Az előadó álláspontja 

Az előadó osztja a Bizottság javaslatának általános célkitűzéseit és azt, hogy a hangsúlyt az 

adatkapcsolat növelésére és a beruházások fellendítésének szükségességére helyezi. Az 

előadó egyetért különösen a Bizottság azon nézetével, hogy a horizontális uniós 

fogyasztóvédelmi vívmányokon túl továbbra is szükség van ágazatspecifikus 

fogyasztóvédelmi rendelkezésekre. Az Európai Bizottság javaslata üdvözlendő lépésnek 

tekintendő, amely a helyes irányba mutat. 

Ugyanakkor az előadó számos olyan elemet talált, amelyek további vitát igényelnek. Először 

is az előadó megkérdőjelezi azt, hogy ki kell terjeszteni a távközlési keret rendelkezéseit a 

személyközi számfüggetlen kommunikációs szolgáltatásokra. Másrészt az előadó több javító 

rendelkezést is előterjeszt az egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatban. Végezetül 

pedig az előadó további rendelkezéseket javasol a piacon a végfelhasználók jogainak védelme 

érdekében. 

1. Hatály – „az új online szereplők” szabályozása 

Az előadó ugyan egyetért a Bizottság azon általános szándékával, hogy egy időtálló keretet 

kíván létrehozni, azonban nem gondolja azt, hogy a javaslat eléri ezt a célkitűzést. A 

számfüggő és számfüggetlen személyközi kommunikációs szolgáltatások közötti 

különbségtétel, valamint annak elhatárolása, hogy mi tekintendő kommunikációs 

szolgáltatásnak, és mi digitális tartalomnak, jogbizonytalanságot és zavart teremthet a 

végfelhasználók körében. Ráadásul az előadó nem lát semmilyen érdemi okot arra, hogy a 

távközlési keretben szabályozzák a nem számfüggő szolgáltatásokat, és hangsúlyozza az 

adatkapcsolat, az eszközök, a funkcionalitás, az interoperabilitás, az árak és a fizetés terén a 

fogyasztók szempontjából meglévő jelentős különbségeket. Ezért helyénvalóbbnak tartja azt, 

hogy a személyközi számfüggetlen kommunikációs szolgáltatásokat a digitális tartalomról 
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szóló irányelv keretében, amelyről jelenleg folynak a tárgyalások, valamint más uniós 

jogszabályokban, például a fogyasztói jogokról szóló irányelvben szabályozzák.  

Ennek kezelése érdekében az előadó számos módosítást javasol a végfelhasználókra 

vonatkozó rendelkezések alkalmazási körének korlátozása érdekében, továbbá többek között 

azzal a céllal, hogy meghatározza az ágazatspecifikus távközlési keret és a horizontális 

fogyasztóvédelmi vívmányok közötti viszonyt. 

2. Egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket illetően az előadó támogatja a Bizottság 

általános megközelítését, beleértve azt is, hogy a hangsúlyt a mindenki számára megfizethető 

internet-hozzáférési szolgáltatásokra helyezi, valamint azt a javaslatot, hogy a tagállamok 

viseljék minden egyetemes szolgáltatási kötelezettség költségét. Számos javító módosítást 

terjesztett elő a jelenlegi tervezethez, különös tekintettel a következőkre: 

 az alkalmazási kört a fogyasztókra kell korlátozni (s nem pedig a végfelhasználókra) 

 arra kell kötelezni a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy a BEREC iránymutatásai alapján 
még pontosabban határozzák meg a minimális internet-hozzáférési szolgáltatás 
funkcionalitását, hogy egy egész Unióra kiterjedő következetes megközelítést biztosítsanak, 
miközben megteremtik a tagállamok számára a szükséges rugalmasságot 

 egy 9 éves rögzített határidőt kell megadni a hagyományos egyetemes szolgáltatási 
kötelezettségek, azaz a fizetős nyilvános telefonok, az előfizetői nyilvántartások és a 
tudakozószolgáltatások kivezetésére 

 meg kell erősíteni a szociális díjszabások elérhetőségével kapcsolatos kötelezettségeket, 
amennyiben a kiskereskedelmi árak megfizethetetlennek bizonyulnak. 

3. Végfelhasználói jogok 

Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy továbbra is szükség van az ágazatspecifikus 

szabályozásra, és támogatja a Bizottság maximális harmonizációra irányuló javaslatát, amely 

csak korlátozott számú kivételt enged meg, például a szerződések maximális időtartamával 

kapcsolatban. Az előadó két további javaslatot terjeszt elő, nevezetesen a következőket: 

 a végfelhasználók kártérítési joga a szolgáltatóváltással kapcsolatos késedelmek, illetve az 
ahhoz kapcsolódó anyag/nem anyagi károk esetén 

 az Unión belüli hívásokkal és üzenetküldési szolgáltatásokkal kapcsolatos megkülönböztető 
és visszaélésszerű gyakorlatok kezelésére irányuló rendelkezés 

Emellett az előadó számos egyszerűsítést/pontosítást javasol, továbbá a Bizottság javaslata 

alapján javasolja néhány rendelkezés megerősítését, többek között a következőket: 

 készülékalapú helymeghatározás a „112” szolgáltatás számára 

 jobb lefedettség a fogyatékossággal élő személyek számára. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A távközlési ágazat, a médiaágazat 

és az információtechnológiai ágazat 

konvergenciája magában foglalja azt, hogy 

minden elektronikus hírközlő hálózatnak és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásnak a 

lehető legnagyobb mértékben egy egységes 

, egyetlen irányelv által létrehozott Európai 

Elektronikus Hírközlési Kódex hatálya alá 

kell tartoznia, azon ügyek kivételével, 

amelyekre rendeletekkel megállapított, 

közvetlenül alkalmazandó szabályok 

irányadók . Az elektronikus hírközlő 

hálózatok és elektronikus hírközlési 

szolgáltatások szabályozását el kell 

választani a tartalom szabályozásától. Ez a 

kódex ennélfogva nem terjed ki az 

elektronikus hírközlő hálózatokon 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

igénybevételével nyújtott szolgáltatások 

tartalmára, így a műsor-szolgáltatási 

tartalomra, pénzügyi szolgáltatásokra és 

egyes, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokra, ezért tehát 

nem sérti az ilyen szolgáltatások 

tekintetében – az uniós jognak megfelelően 

– uniós vagy nemzeti szinten a kulturális és 

nyelvi sokszínűség előmozdítása, valamint 

a médiapluralizmus védelme érdekében 

hozott intézkedéseket. A televízió-műsorok 

tartalmára a 2010/13/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv21 

vonatkozik. Az audiovizuális politika és 

tartalom szabályozását általános érdekű 

célok – így a véleménynyilvánítás 

szabadsága, a médiapluralizmus, a 

pártatlanság, a kulturális és nyelvi 

(7) A távközlési ágazat, a médiaágazat 

és az információtechnológiai ágazat 

konvergenciája magában foglalja azt, hogy 

minden elektronikus hírközlő hálózatnak és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásnak a 

lehető legnagyobb mértékben egy 

egységes, egyetlen irányelv által 

létrehozott Európai Elektronikus Hírközlési 

Kódex hatálya alá kell tartoznia, azon 

ügyek kivételével, amelyekre rendeletekkel 

megállapított, közvetlenül alkalmazandó 

szabályok irányadók. Az elektronikus 

hírközlő hálózatok és elektronikus 

hírközlési szolgáltatások szabályozását el 

kell választani a tartalom szabályozásától. 

Ez a kódex ennélfogva nem terjed ki az 

elektronikus hírközlő hálózatokon 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

igénybevételével nyújtott szolgáltatások 

tartalmára, így a műsor-szolgáltatási 

tartalomra, pénzügyi szolgáltatásokra és 

egyes, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokra, ezért tehát 

nem sérti az ilyen szolgáltatások 

tekintetében – az uniós jognak megfelelően 

– uniós vagy nemzeti szinten a kulturális és 

nyelvi sokszínűség előmozdítása, valamint 

a médiapluralizmus védelme érdekében 

hozott intézkedéseket. A televízió-műsorok 

tartalmára a 2010/13/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv21 

vonatkozik. Az audiovizuális politika és 

tartalom szabályozását általános érdekű 

célok – így a véleménynyilvánítás 

szabadsága, a médiapluralizmus, a 

pártatlanság, a kulturális és nyelvi 
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sokszínűség, a társadalmi befogadás, a 

fogyasztóvédelem és a kiskorúak védelme 

– érdekében alkalmazzák. Az elektronikus 

hírközlés szabályozásának és a tartalom 

szabályozásának egymástól való 

elválasztása nem sérti az ezek között 

meglévő kapcsolatok figyelembevételét, 

különösen a médiapluralizmus, a kulturális 

sokszínűség és a fogyasztóvédelem 

biztosítása érdekében. 

sokszínűség, a társadalmi befogadás, a 

fogyasztóvédelem és a kiskorúak védelme 

– érdekében alkalmazzák. A kódexnek 

vonatkoznia kell az elektronikus 

hírközlési hálózatokra és szolgáltatásokra 

is, kivéve ha ezeket kifejezetten kizárják a 

kódex hatálya alól. Az elektronikus 

hírközlés szabályozásának és a tartalom 

szabályozásának egymástól való 

elválasztása továbbá nem sérti az ezek 

között meglévő kapcsolatok 

figyelembevételét, különösen a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség 

és a fogyasztóvédelem biztosítása 

érdekében. 

__________________ __________________ 

21Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 

a tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 

(HL L 95., 2010.4.15., 1. o.). 

21Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) 

a tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 

(HL L 95., 2010.4.15., 1. o.). 

 

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 

fogyasztói berendezésekre. 

(8) Ez az irányelv nem érinti a 

2014/53/EU irányelv hatálya alá tartozó 

rádióberendezéseket, kiterjed azonban a 

rádiózáshoz és a digitális televíziózáshoz 

használt fogyasztói berendezésekre. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

egyes elektronikus hírközlési 

szolgáltatások megfelelhetnek a műszaki 

szabályokkal és az információs társadalom 

szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatos információszolgáltatási eljárás 

megállapításáról szóló, 2015. szeptember 

9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 1. cikkében foglalt, az 

„információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatására” vonatkozó 

fogalommeghatározásnak is. Az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatásra irányadó rendelkezések az 

érintett elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokra vonatkoznak, amennyiben 

ezen irányelv vagy más uniós jogi aktusok 

nem tartalmaznak az elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 

konkrétabb rendelkezéseket. Ugyanakkor 

az olyan elektronikus hírközlési 

szolgáltatások, mint a beszédalapú 

telefonszolgáltatások, üzenetszolgáltatások 

és az elektronikus levéltovábbítási 

szolgáltatások ennek az irányelvnek a 

hatálya alá tartoznak. Ugyanazon 

vállalkozás, például egy 

internetszolgáltató, egyszerre kínálhat 

elektronikus hírközlési szolgáltatást, pl. 

internet-hozzáférést, és az ezen irányelv 

hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat, 

mint például web alapú és nem 

kommunikációval összefüggő 

tartalomszolgáltatást is. 

(10) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

egyes elektronikus hírközlési 

szolgáltatások megfelelhetnek a műszaki 

szabályokkal és az információs társadalom 

szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatos információszolgáltatási eljárás 

megállapításáról szóló, 2015. szeptember 

9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 1. cikkében foglalt, az 

„információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatására” vonatkozó 

fogalommeghatározásnak is. Az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatásra irányadó rendelkezések az 

érintett elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokra vonatkoznak, amennyiben 

ezen irányelv vagy más uniós jogi aktusok 

nem tartalmaznak az elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 

konkrétabb rendelkezéseket. Ugyanakkor 

az olyan elektronikus hírközlési 

szolgáltatások, mint a beszédalapú 

telefonszolgáltatások, üzenetszolgáltatások 

és az elektronikus levéltovábbítási 

szolgáltatások ennek az irányelvnek a 

hatálya alá tartoznak. Ugyanazon 

vállalkozás, például egy 

internetszolgáltató, egyszerre kínálhat 

elektronikus hírközlési szolgáltatást, pl. 

internet-hozzáférést, és az ezen irányelv 

hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat, 

mint például web alapú és nem 

kommunikációval összefüggő 

tartalomszolgáltatást, továbbá más 

vertikálisan integrált, többek között gépek 

közötti szolgáltatásokat is. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Egyes fogalommeghatározásokat ki (14) Egyes fogalommeghatározásokat ki 
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kell igazítani, hogy azok megfeleljenek a 

technológiasemlegesség elvének, és lépést 

tartsanak a technológiai fejlődéssel. A 

technológiai és piaci átalakulások 

eredményeként a hálózatok egyre inkább 

az internetprotokoll-alapú (IP) technológia 

felé mozdulnak el, lehetővé téve, hogy a 

végfelhasználók az egymással versengő, 

hangszolgáltatást nyújtó szolgáltatók egyre 

szélesebb köréből válasszanak. Ezért a 

kizárólag a 2002/22/EK irányelvben 

használt „nyilvánosan elérhető 

telefonszolgáltatások” fogalmát, amelyet 

széles körben úgy tekintenek, hogy az a 

hagyományos analóg 

telefonszolgáltatásokra vonatkozik, fel kell 

váltani a korszerűbb és technológiailag 

semleges „hangkommunikációval”. A 

szolgáltatásnyújtásra vonatkozó feltételeket 

külön kell választania hangkommunikációs 

szolgáltatás – vagyis a nemzeti, illetve 

nemzetközi távbeszélő számozási tervben 

szereplő szám vagy számok segítségével, 

közvetlenül vagy közvetve, belföldi vagy 

belföldi és nemzetközi hívások 

kezdeményezése és fogadása céljából a 

nagyközönség rendelkezésére álló 

elektronikus hírközlési szolgáltatás – 

fogalmát ténylegesen meghatározó 

elemektől, függetlenül attól, hogy az adott 

szolgáltatás vonal- vagy csomagkapcsolási 

technológián alapul-e. Az ilyen szolgáltatás 

– természetéből adódóan – kétirányú, 

amely mindkét fél számára lehetővé teszi a 

kommunikációt. Az a szolgáltatás, amely 

nem felel meg mindezen feltételeknek – 

mint például egy ügyfélszolgálati honlapon 

található automatikus átirányító alkalmazás 

–, nem tekinthető ilyen szolgáltatásnak. A 

hangkommunikációs szolgáltatások a 

kifejezetten a fogyatékkal élő 

végfelhasználók részére szánt, szöveges 

vagy szimultán kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújtó kommunikációs 

eszközöket is magukban foglalják. 

kell igazítani, hogy azok megfeleljenek a 

technológiasemlegesség elvének, és lépést 

tartsanak a technológiai fejlődéssel, hogy 

ezen irányelv a különféle szolgáltatókra 

megkülönböztetésmentes módon 

alkalmazható legyen. A technológiai és 

piaci átalakulások eredményeként a 

hálózatok egyre inkább az 

internetprotokoll-alapú (IP) technológia 

felé mozdulnak el, lehetővé téve, hogy a 

végfelhasználók az egymással versengő, 

hangszolgáltatást nyújtó szolgáltatók egyre 

szélesebb köréből válasszanak. Ezért a 

kizárólag a 2002/22/EK irányelvben 

használt „nyilvánosan elérhető 

telefonszolgáltatások” fogalmát, amelyet 

széles körben úgy tekintenek, hogy az a 

hagyományos analóg 

telefonszolgáltatásokra vonatkozik, fel kell 

váltani a korszerűbb és technológiailag 

semleges „hangkommunikációval”. A 

szolgáltatásnyújtásra vonatkozó feltételeket 

külön kell választani a 

hangkommunikációs szolgáltatás – vagyis 

a nemzeti, illetve nemzetközi távbeszélő 

számozási tervben szereplő szám vagy 

számok segítségével, közvetlenül vagy 

közvetve, belföldi vagy belföldi és 

nemzetközi hívások kezdeményezése és 

fogadása céljából a nagyközönség 

rendelkezésére álló elektronikus hírközlési 

szolgáltatás – fogalmát ténylegesen 

meghatározó elemektől, függetlenül attól, 

hogy az adott szolgáltatás vonal- vagy 

csomagkapcsolási technológián alapul-e. 

Az ilyen szolgáltatás – természetéből 

adódóan – kétirányú, amely mindkét fél 

számára lehetővé teszi a kommunikációt. 

Az a szolgáltatás, amely nem felel meg 

mindezen feltételeknek – mint például egy 

ügyfélszolgálati honlapon található 

automatikus átirányító alkalmazás –, nem 

tekinthető ilyen szolgáltatásnak. A 

hangkommunikációs szolgáltatások a 

kifejezetten a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók részére szánt, szöveges, 

videós vagy szimultán kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújtó kommunikációs 

eszközöket is magukban foglalják, mint 
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például az ugyanazon a híváson belül 

önmagukban vagy kombinálva biztosított 

hang- és képtovábbítást és valós idejű 

szöveges kommunikációt. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A kommunikációs célra használt 

szolgáltatások és megvalósításuk műszaki 

módja jelentős változáson ment át. A 

végfelhasználók a hagyományos 

beszédalapú telefonszolgáltatás, a szöveges 

üzenetek (sms) és az elektronikus 

levéltovábbítási szolgáltatások helyett 

mindinkább ezekkel funkcionálisan 

egyenértékű online szolgáltatásokat – 

például internetes hangtovábbítási (VoIP) 

szolgáltatásokat, üzenetküldési 

szolgáltatásokat és web alapú e-mail-

szolgáltatásokat használnak. Annak 

biztosítása érdekében, hogy a 

végfelhasználók funkcionálisan 

egyenértékű szolgáltatások használatakor 

hatékony és ugyanolyan szintű védelemben 

részesüljenek, az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások jövőorientált 

fogalommeghatározásának nem csupán 

műszaki paramétereken, hanem 

funkcionális megközelítésen kell alapulnia.  

A szükséges szabályozás hatókörének a 

közérdekű célok eléréséhez szükséges 

mértékűnek kell lennie. Habár a „jelátvitel” 

fontos paraméter marad annak 

megállapítása során, hogy egy adott 

szolgáltatás ezen irányelv hatálya alá 

tartozik-e, indokolt, hogy a 

fogalommeghatározás a kommunikációt 

lehetővé tevő más szolgáltatásokra is 

kiterjedjen. A végfelhasználó 

szempontjából nem releváns, hogy a 

szolgáltató maga végzi-e a jelátvitelt, vagy 

a kommunikáció internet-hozzáférési 

szolgáltatáson keresztül valósul-e meg. Az 

(15) A kommunikációs célra használt 

szolgáltatások és megvalósításuk műszaki 

módja jelentős változáson ment át. A 

végfelhasználók a hagyományos 

beszédalapú telefonszolgáltatás, a szöveges 

üzenetek (sms) és az elektronikus 

levéltovábbítási szolgáltatások helyett 

mindinkább ezekkel funkcionálisan 

egyenértékű online szolgáltatásokat – 

például internetes hangtovábbítási (VoIP) 

szolgáltatásokat, üzenetküldési 

szolgáltatásokat és webalapú e-mail-

szolgáltatásokat használnak, bár ezeket 

továbbra sem tekintik a hagyományos 

beszédalapú szolgáltatások 

helyettesítőinek, mivel érzékelhető az 

eltérő szintű minőség, biztonság és 

interoperabilitás. Annak biztosítása 

érdekében, hogy a végfelhasználók 

funkcionálisan egyenértékű szolgáltatások 

használatakor hatékony és ugyanolyan 

szintű védelemben részesüljenek, az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

jövőorientált fogalommeghatározásának 

nem csupán műszaki paramétereken, 

hanem a lehető legnagyobb mértékig 

funkcionális megközelítésen kell alapulnia. 

El kell azonban ismerni, hogy vannak 

különbségek a szolgáltatások között, és az 

olyan online szolgáltatások esetében, mint 

például a VoIP, a végfelhasználónak 

nincs lényeges befolyása arra, hogy 

milyen hálózat teszi lehetővé a 

kommunikációt, másfelől azonban 

könnyebben tud átváltani egyik 

szolgáltatásról a másikra, mint a 
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elektronikus hírközlési szolgáltatások 

módosított fogalommeghatározásába így 

három szolgáltatástípust célszerű 

belefoglalni, melyek között lehetnek 

részleges átfedések: internet-hozzáférési 

szolgáltatás az (EU) 2015/2120 rendelet 2. 

cikkének (2) bekezdésében foglalt 

fogalommeghatározásnak megfelelően, 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások ezen irányelv meghatározása 

szerint, valamint a teljes egészében vagy 

nagyrészt jeltovábbításból álló 

szolgáltatások. Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás fogalommeghatározásának el 

kell oszlatnia a korábbi 

fogalommeghatározás alkalmazása során 

megfigyelt kétértelműségeket, és lehetővé 

kell tennie a keretben foglalt konkrét 

jogoknak és kötelezettségeknek a 

különböző szolgáltatástípusoknak 

megfelelő, célzott, rendelkezésenkénti 

végrehajtását. A személyes adatok 

elektronikus hírközlési szolgáltatások általi 

feldolgozása során – függetlenül attól, 

hogy díjazás keretében történik-e – be kell 

tartani a 95/46/EK irányelvet, amelyet 

2018. május 25-én felvált az (EU) 

2016/679 rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet)23. 

hagyományos hírközlési szolgáltatások 

esetében. A szükséges szabályozás 

hatókörének a közérdekű célok eléréséhez 

szükséges mértékűnek kell lennie. Habár a 

„jelátvitel” fontos paraméter marad annak 

megállapítása során, hogy egy adott 

szolgáltatás ezen irányelv hatálya alá 

tartozik-e, indokolt, hogy a 

fogalommeghatározás a kommunikációt 

lehetővé tevő más szolgáltatásokra is 

kiterjedjen, és kellőképp arányos legyen 

ahhoz, hogy a legjobb teljesítményt 

biztosítsa a végfelhasználók számára. A 

végfelhasználó szempontjából nem 

releváns, hogy a szolgáltató maga végzi-e a 

jelátvitelt, vagy a kommunikáció internet-

hozzáférési szolgáltatáson keresztül 

valósul-e meg, ezért a szolgáltatásokat 

nem az alkalmazott technológia alapján 

kell meghatározni, hanem a 

végfelhasználóknak a szolgáltatással 

kapcsolatos jogos elvárásai alapján, mint 

amilyen például a fizetendő ár vagy az, 

hogy mennyire könnyen lehet felbontani a 

szerződést. Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások módosított 

fogalommeghatározásába így három 

szolgáltatástípust célszerű belefoglalni, 

melyek között lehetnek részleges 

átfedések: internet-hozzáférési szolgáltatás 

az (EU) 2015/2120 rendelet 2. cikkének (2) 

bekezdésében foglalt 

fogalommeghatározásnak megfelelően, 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások ezen irányelv meghatározása 

szerint, valamint a teljes egészében vagy 

nagyrészt jeltovábbításból álló 

szolgáltatások. Az utolsó kategóriába nem 

tartoznak bele azok a szolgáltatások, 

amelyek esetében az adatkapcsolat más 

csatlakoztatott eszközökbe vagy 

„intelligens javakba” való bemeneti 

termékként áll rendelkezésre, vagy 

amelyek esetében az ezekkel a 

termékekkel való adatkapcsolat biztosítása 

a végfelhasználóval kötött szerződéshez 

kötött, mivel ezek a digitálistartalom-

szolgáltatásra vonatkozó szerződésekkel 

kapcsolatos irányelv alapján beágyazott 
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digitális tartalomnak vagy 

szolgáltatásoknak minősülnek. Mivel az 

említett szolgáltatástípusok között 

lehetnek részleges átfedések, azokat a 

szolgáltatásokat, amelyek csak a 

jeltovábbítás kritériumának felelnek meg, 

valószínűleg a gépek közötti 

szolgáltatásokhoz és a műsorszóráshoz 

használt átviteli szolgáltatásra kell 

korlátozni. A műsorszórás esetéhez 

hasonlóan – ahol a továbbított tartalom 

nem tartozik az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás fogalommeghatározásába – 

megkülönböztetést kell tenni a gépek 

közötti szolgáltatások és az ezekhez 

alkalmazott átvitel között. 

Jeltovábbításnak csak az átvitel 

tekintendő, a gépek közötti szolgáltatásba 

beépített alkalmazások (pl. a fogyasztás 

rögzítése és elemzése intelligens 

fogyasztásmérés esetén) nem. Az 

elektronikus hírközlési szolgáltatás 

fogalommeghatározásának el kell oszlatnia 

a korábbi fogalommeghatározás 

alkalmazása során megfigyelt 

kétértelműségeket, és lehetővé kell tennie a 

keretben foglalt konkrét jogoknak és 

kötelezettségeknek a különböző 

szolgáltatástípusoknak megfelelő, célzott, 

rendelkezésenkénti végrehajtását. A 

személyes adatok elektronikus hírközlési 

szolgáltatások általi feldolgozása során – 

függetlenül attól, hogy díjazás keretében 

történik-e – be kell tartani a 95/46/EK 

irányelvet, amelyet 2018. május 25-én 

felvált az (EU) 2016/679 rendelet 

(általános adatvédelmi rendelet)23. 

__________________ __________________ 

23Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 

2016.5.4., 1. o.). 

23Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 

2016.5.4., 1. o.). 
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Irányelvre irányuló javaslat 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Annak érdekében, hogy egy 

szolgáltatás az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás fogalommeghatározásának 

hatókörébe tartozzon, rendes körülmények 

között díjazás fejében kell nyújtani. A 

digitális gazdaságban a piaci szereplők 

egyre inkább úgy vélik, hogy a 

felhasználókra vonatkozó információk 

pénzben kifejezett értékkel bírnak. Az 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

gyakran a pénztől eltérő ellentételezésért 

nyújtják, például személyes vagy más 

adatokhoz való hozzáférés biztosítása 

révén. A díjazás fogalmába ezért bele 

foglalni az olyan helyzeteket, ahol a 

szolgáltatás nyújtója személyes adatot – 

például nevet, e-mail-címet vagy más 

adatokat – kérelmez, a végfelhasználó 

pedig a szolgáltatásnyújtónak aktívan, 

közvetlenül vagy közvetve ilyen adatot 

bocsát rendelkezésre. Ezenfelül az olyan 

helyzeteket is magában kell foglalnia, 

ahol a szolgáltató anélkül gyűjt adatot, 

hogy azt a felhasználó aktívan 

rendelkezésre bocsátaná, többek között 

személyes adatokat, ideértve az IP-címet 

vagy más automatikusan keletkező 

információt, mint például a tárolt sütik 

által gyűjtött és továbbított információk. 

Az Európai Unió Bíróságának az EUMSZ 

57. cikkére24 vonatkozó ítélkezési 

gyakorlatával összhangban a Szerződés 

értelmében díjazásnak minősül az is, ha a 

szolgáltatónak harmadik fél, nem pedig a 

szolgáltatás igénybevevője fizet. A díjazás 

fogalmába ezért bele kell foglalni azokat a 

helyzeteket is, ahol a végfelhasználó a 

szolgáltatáshoz való hozzájutás 

feltételeként hirdetésekkel szembesül, 

vagy az olyan helyzeteket, ahol a 

szolgáltató az összegyűjtött személyes 

adatokat pénzre váltja. 

(16) Annak érdekében, hogy egy 

szolgáltatás az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás fogalommeghatározásának 

hatókörébe tartozzon, rendes körülmények 

között díjazás fejében kell nyújtani. Az 

Európai Unió Bíróságának az EUMSZ 57. 

cikkére24 vonatkozó ítélkezési 

gyakorlatával összhangban a Szerződés 

értelmében díjazásnak minősül az is, ha a 

szolgáltatónak harmadik fél, nem pedig a 

szolgáltatás igénybevevője fizet. A díjazás 

fogalmába ezért bele kell foglalni azokat a 

helyzeteket is, ahol a szolgáltató az 

összegyűjtött vagy kapott személyes 

adatokat kívánja pénzre váltani. 
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__________________ __________________ 

24C-352/85. sz. ügy, Bond van 

Adverteerders és mások kontra a holland 

állam, EU:C:1988:196. 

24C-352/85. sz. ügy, Bond van 

Adverteerders és mások kontra a holland 

állam, EU:C:1988:196. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások olyan szolgáltatások, 

amelyek személyek közötti interaktív 

információcserét tesznek lehetővé: 

idetartoznak az olyan szolgáltatások, mint 

az egyének közötti hagyományos 

hangalapú telefonálás, de az e-mailek 

összes típusa, az üzenetküldési 

szolgáltatások vagy a csoportos csevegés 

is. A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások kizárólag a hírközlés 

küldője által meghatározott, véges számú, 

azaz nem potenciálisan korlátlan számú 

természetes személy közötti 

kommunikációra vonatkoznak. A jogi 

személyek közötti kommunikáció abban az 

esetben tartozik e fogalom hatálya alá, ha 

az érintett jogi személyek nevében 

természetes személyek járnak el, vagy 

legalább a kommunikáció egyik 

végpontján a résztvevők természetes 

személyek. Az interaktív kommunikáció 

alapvetése, hogy a szolgáltatás az 

információ címzettje számára lehetővé 

teszi a válaszadást. Az olyan 

szolgáltatások, amelyek nem felelnek meg 

ezeknek a feltételeknek, így például a 

lineáris műsorszórás, az online videotéka 

szolgáltatás, a weboldalak, a közösségi 

hálók, a blogok vagy a gépek közötti 

információcsere nem tekinthetők 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásnak. Kivételes esetben az olyan 

szolgáltatás sem tekinthető személyközi 

kommunikációs szolgáltatásnak, 

(17) A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások olyan szolgáltatások, 

amelyek személyek közötti interaktív 

információcserét tesznek lehetővé: 

idetartoznak az olyan szolgáltatások, mint 

az egyének közötti hagyományos 

hangalapú telefonálás, de az e-mailek 

összes típusa, az üzenetküldési 

szolgáltatások vagy a csoportos csevegés 

is. A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások kizárólag a hírközlés 

küldője által meghatározott, véges számú, 

azaz nem potenciálisan korlátlan számú 

természetes személy közötti 

kommunikációra vonatkoznak. A jogi 

személyek közötti kommunikáció abban az 

esetben tartozik e fogalom hatálya alá, ha 

az érintett jogi személyek nevében 

természetes személyek járnak el, vagy 

legalább a kommunikáció egyik 

végpontján a résztvevők természetes 

személyek. Az interaktív kommunikáció 

alapvetése, hogy a szolgáltatás az 

információ címzettje számára lehetővé 

teszi a válaszadást. Az olyan 

szolgáltatások, amelyek nem felelnek meg 

ezeknek a feltételeknek, így például a 

lineáris műsorszórás, az online videotéka 

szolgáltatás, a weboldalak, a közösségi 

hálók, a blogok vagy a gépek közötti 

információcsere nem tekinthetők 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásnak. Valamennyi 

kommunikációs szolgáltatásra – tekintet 

nélkül arra, hogy az egy másik fő 
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amelynek a személyközi interaktív 

kommunikációra szolgáló része egy másik 

szolgáltatásnak csupán járulékos funkciója, 

objektív műszaki okokból kifolyólag nem 

használható a fő szolgáltatás nélkül, és 

beépítése nem az elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 

alkalmazásának megkerülésére szolgál. 

Elvben ilyen kivételt képeznek például az 

online játékokhoz tartozó kommunikációs 

csatornák, az adott szolgáltatás 

kommunikációs funkciójának jellemzőitől 

függően 

szolgáltatás járulékos funkciója-e – a 

kommunikáció titoktartására és 

biztonságára vonatkozó szabályok 

alkalmazandók. Ha a személyközi 

interaktív kommunikációs szolgáltatás egy 

másik szolgáltatásnak csupán nem jelentős, 

járulékos funkciója, objektív műszaki 

okokból kifolyólag nem használható a fő 

szolgáltatás nélkül, és beépítése nem az 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 

vonatkozó szabályok alkalmazásának 

megkerülésére szolgál, az ezen irányelv 

kommunikációbiztonságra vonatkozó 

szabályain kívüli egyéb rendelkezések az 

ilyen járulékos szolgáltatásokra nem 

alkalmazandók. 

 

Módosítás  8 

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. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) A szolgáltatók és a fogyasztók 

számára úgy lehet a legtöbb előnyt 

biztosítani, ha egy a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő összes elektronikus 

hírközlő hálózatra és elektronikus 

hírközlési szolgáltatásra vonatkozó 

általános felhatalmazási rendszer jön létre, 

(40) A szolgáltatók és a fogyasztók 

számára úgy lehet a legtöbb előnyt 

biztosítani, ha az összes elektronikus 

hírközlő hálózatra, internet-hozzáférési 

szolgáltatásra és számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásra vonatkozó 

általános felhatalmazási rendszer jön létre, 

amely nem teszi szükségessé a nemzeti 
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amely nem teszi szükségessé a nemzeti 

szabályozó hatóság kifejezett döntését, 

illetve közigazgatási intézkedését, és 

amelyben az egyetlen eljárási követelmény 

a deklaratív bejelentés. Amennyiben a 

tagállamok az elektronikus hírközlő 

hálózatokat vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtók számára 

tevékenységük megkezdésének 

bejelentését írják elő, e bejelentést a közös 

információs pontként működő BEREC-nél 

kell megtenni. Ez a bejelentés a 

szolgáltatók számára nem járhat 

adminisztratív költséggel, és lehetővé kell 

tenni, hogy azt a nemzeti szabályozó 

hatóságok weboldalán keresztül lehessen 

megtenni. A BEREC-nek időben 

továbbítania kell a bejelentést az összes 

olyan tagállam nemzeti szabályozó 

hatóságának, ahol az elektronikus hírközlő 

hálózatok vagy szolgáltatások nyújtói 

elektronikus hírközlő hálózatot vagy 

szolgáltatást kívánnak nyújtani. A 

tagállamok továbbá bizonyítékot kérhetnek 

arra vonatkozóan, hogy a bejelentés jogilag 

elismert postai vagy elektronikus átvételi 

elismervénnyel vagy tértivevénnyel történt. 

Ez az igazolás semmiképpen nem 

tekinthető a nemzeti szabályozó hatóság 

vagy bármely más hatóság közigazgatási 

aktusának, illetve ilyen aktus nem írható 

elő. . 

szabályozó hatóság kifejezett döntését, 

illetve közigazgatási intézkedését, és 

amelyben az egyetlen eljárási követelmény 

a deklaratív bejelentés. Amennyiben a 

tagállamok az elektronikus hírközlő 

hálózatokat vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtók számára 

tevékenységük megkezdésének 

bejelentését írják elő, e bejelentést a közös 

információs pontként működő BEREC-nél 

kell megtenni. Ez a bejelentés a 

szolgáltatók számára nem járhat 

adminisztratív költséggel, és lehetővé kell 

tenni, hogy azt a nemzeti szabályozó 

hatóságok weboldalán keresztül lehessen 

megtenni. A BEREC-nek időben 

továbbítania kell a bejelentést az összes 

olyan tagállam nemzeti szabályozó 

hatóságának, ahol az elektronikus hírközlő 

hálózatok vagy szolgáltatások nyújtói 

elektronikus hírközlő hálózatot vagy 

szolgáltatást kívánnak nyújtani. A 

tagállamok továbbá bizonyítékot kérhetnek 

arra vonatkozóan, hogy a bejelentés jogilag 

elismert postai vagy elektronikus átvételi 

elismervénnyel vagy tértivevénnyel történt. 

Ez az igazolás semmiképpen nem 

tekinthető a nemzeti szabályozó hatóság 

vagy bármely más hatóság közigazgatási 

aktusának, illetve ilyen aktus nem írható 

elő. . 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

49 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(49) Azokat az egyedi kötelezettségeket, 

amelyek az elektronikus hírközlő hálózatok 

és a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtóit – az uniós jognak megfelelően – az 

ezen irányelvben meghatározott jelentős 

piaci erejük révén terhelhetik, az általános 

(49) Azokat az egyedi kötelezettségeket, 

amelyek az elektronikus hírközlő 

hálózatok, az internet-hozzáférési 

szolgáltatások és a számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások nyújtóit – az uniós jognak 

megfelelően – az ezen irányelvben 

meghatározott jelentős piaci erejük révén 
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felhatalmazásból eredő általános jogoktól 

és kötelezettségektől elkülönülten kell 

megállapítani. 

terhelhetik, az általános felhatalmazásból 

eredő általános jogoktól és 

kötelezettségektől elkülönülten kell 

megállapítani. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

69 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(69) A versenykörnyezetben a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a végfelhasználói 

jogokhoz kapcsolódó ügyek intézése során 

figyelembe kell venniük az érdekelt felek, 

köztük a felhasználók és a fogyasztók 

álláspontját. A bírósági eljáráson kívüli 

jogvitarendezési eljárások gyors és 

költséghatékony eszközt jelenthetnek a 

végfelhasználók, különösen a fogyasztók, 

valamint a mikro- és kisvállalkozások 

számára jogaik érvényesítéséhez. A 

nyilvánosan elérhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatókkal fennálló jogviták 

rendezése céljából a fogyasztók számára a 

2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet31 már most biztosít hatékony , 

megkülönböztetéstől mentes és olcsó 

eljárásokat, amennyiben az irányelv 

szempontjából releváns szerződéses 

vitákról van szó, és az érintett fogyasztó és 

az érintett vállalkozás lakóhellyel, illetve 

székhellyel rendelkezik az Unióban . Mivel 

sok tagállam már a fogyasztóktól eltérő 

olyan végfelhasználók számára is 

létrehozott jogvitarendezési eljárásokat, 

akikre nem vonatkozik a 2013/11/EU 

irányelv, észszerű fenntartani az 

ágazatspecifikus jogvitarendezési 

eljárásokat mind a fogyasztók, mind pedig 

– amennyiben a tagállamok az eljárások 

hatályát kiterjesztik rájuk – más 

végfelhasználók, különösen a mikro- és 

kisvállalkozások számára. Figyelembe 

véve, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságok kiterjedt szakértelemmel 

rendelkeznek, a tagállamoknak lehetővé 

(69) A versenykörnyezetben a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a végfelhasználói 

jogokhoz kapcsolódó ügyek intézése során 

figyelembe kell venniük az érdekelt felek, 

köztük a felhasználók és a fogyasztók 

álláspontját. A bírósági eljáráson kívüli 

jogvitarendezési eljárások gyors és 

költséghatékony eszközt jelenthetnek a 

végfelhasználók, különösen a fogyasztók, 

valamint a mikro- és kisvállalkozások 

számára jogaik érvényesítéséhez. A 

nyilvánosan elérhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatókkal fennálló jogviták 

rendezése céljából a fogyasztók számára a 

2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet31 már most biztosít hatékony, 

megkülönböztetéstől mentes és olcsó 

eljárásokat, amennyiben az irányelv 

szempontjából releváns szerződéses 

vitákról van szó, és az érintett fogyasztó és 

az érintett vállalkozás lakóhellyel, illetve 

székhellyel rendelkezik az Unióban . Mivel 

sok tagállam már a fogyasztóktól eltérő 

olyan végfelhasználók számára is 

létrehozott jogvitarendezési eljárásokat, 

akikre nem vonatkozik a 2013/11/EU 

irányelv, észszerű fenntartani az 

ágazatspecifikus jogvitarendezési 

eljárásokat mind a fogyasztók, mind pedig 

– amennyiben a tagállamok az eljárások 

hatályát kiterjesztik rájuk – más 

végfelhasználók, különösen a mikro- és 

kisvállalkozások számára. A fogyasztók 

számára mindenkor lehetővé kell tenni, 

hogy az elektronikus hírközlési 

hálózatokat és szolgáltatásokat nyújtó 
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kell tenniük a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára, hogy vitarendezési 

testületként működjenek egy olyan, a 

hatóságon belül felállított külön testület 

formájában, amely senkitől nem kaphat 

utasítást. Az ezen irányelv szerinti olyan 

jogvitarendezési eljárásokra, amelyeket a 

fogyasztók igénybe vehetnek, a 

2013/11/EU irányelv II. fejezetében 

meghatározott minőségi követelményeknek 

kell vonatkozniuk. 

vállalkozásokkal ágazatspecifikus 

vitarendezési eljárás keretében 

rendezhessék vitáikat, ha ez 

szándékukban áll. Figyelembe véve, hogy 

a nemzeti szabályozó hatóságok kiterjedt 

szakértelemmel rendelkeznek, a 

tagállamoknak lehetővé kell tenniük a 

nemzeti szabályozó hatóságok számára, 

hogy vitarendezési testületként 

működjenek egy olyan, a hatóságon belül 

felállított külön testület formájában, amely 

senkitől nem kaphat utasítást. Az ezen 

irányelv szerinti olyan jogvitarendezési 

eljárásokra, amelyeket a fogyasztók 

igénybe vehetnek, egyértelmű és hatékony 

eljárási szabályoknak és a 2013/11/EU 

irányelv II. fejezetében meghatározott 

minőségi követelményeknek kell 

vonatkozniuk . 

__________________ __________________ 

31Az Európai Parlament és a Tanács 

2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a 

fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról 

(fogyasztói alternatív vitarendezési 

irányelv) (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.). 

31Az Európai Parlament és a Tanács 

2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a 

fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról 

(fogyasztói alternatív vitarendezési 

irányelv) (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.). 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

89 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(89) A szabványosításnak elsősorban 

piacvezérelt folyamatnak kell maradnia. 

Azonban még mindig lehetnek olyan 

helyzetek, amikor az interoperabilitásnak 

az egységes piacon belüli biztosítása 
érdekében helyénvaló megkövetelni a 

meghatározott uniós szintű szabványoknak 

való megfelelést. Nemzeti szinten a 

tagállamokra az (EU) 2015/1535 irányelv 

rendelkezései vonatkoznak. Az ezen 

irányelv szerinti szabványosítási eljárások 

nem sértik a rádióberendezésekről szóló 

(89) A szabványosításnak elsősorban 

piacvezérelt folyamatnak kell maradnia. 

Azonban még mindig lehetnek olyan 

helyzetek, amikor az egységes piacon belül 

az interoperabilitásnak és a felhasználók 

választási szabadságának a javítása, 

továbbá az összekapcsolhatóságnak az 

ösztönzése érdekében helyénvaló 

megkövetelni a meghatározott uniós szintű 

szabványoknak való megfelelést. Nemzeti 

szinten a tagállamokra az (EU) 2015/1535 

irányelv rendelkezései vonatkoznak. Az 
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2014/53/EU irányelv, a kisfeszültségi 

irányelv (2014/35/EU) és az 

elektromágneses összeférhetőségről szóló 

2014/30/EU irányelv rendelkezéseit. 

ezen irányelv szerinti szabványosítási 

eljárások nem sértik a 

rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU 

irányelv, a kisfeszültségi irányelv 

(2014/35/EU) és az elektromágneses 

összeférhetőségről szóló 2014/30/EU 

irányelv rendelkezéseit. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

90 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(90) Azon szolgáltatók számára, 

amelyek nyilvános elektronikus hírközlő 

hálózatokat vagy nyilvánosan elérhető 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

vagy mindkettőt nyújtanak, elő kell írni, 

hogy tegyenek intézkedéseket a hálózatok 

és a szolgáltatások biztonságának 

garantálására. Az ezen intézkedések által a 

hálózatok és a szolgáltatások tekintetében 

biztosított biztonsági szintnek – figyelembe 

véve az ezen intézkedések területén elért 

legújabb eredményeket – meg kell felelnie 

a kockázat mindenkori mértékének. A 

biztonsági intézkedéseknek legalább az 

alábbi tényezők összes releváns 

szempontját figyelembe kell venniük: a 

hálózatok és a berendezések biztonsága 

tekintetében: fizikai és környezeti 

biztonság, az ellátás biztonsága, a 

hálózatokhoz való hozzáférés ellenőrzése 

és a hálózatok integritása; a biztonsági 

esemény kezelése tekintetében: biztonsági 

események kezelési eljárásai, a biztonsági 

események észlelésének képessége, az 

azokról való jelentéstétel és 

kommunikáció; az 

üzletmenetfolytonosság-menedzsment 

tekintetében: a szolgáltatás folytonosságát 

szolgáló stratégiai terv és vészhelyzeti 

tervek, katasztrófaelhárítási képességek; a 

monitoring, az audit és a tesztelés 

tekintetében: a nyomon követésre és a 

naplózásra vonatkozó előírások, a 

(90) Azon szolgáltatók számára, 

amelyek nyilvános elektronikus hírközlő 

hálózatokat vagy nyilvánosan elérhető 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

vagy mindkettőt nyújtanak, elő kell írni, 

hogy tegyenek intézkedéseket a hálózatok 

és a szolgáltatások biztonságának 

garantálására. Az ezen intézkedések által a 

hálózatok és a szolgáltatások tekintetében 

biztosított biztonsági szintnek – figyelembe 

véve az ezen intézkedések területén elért 

legújabb eredményeket – meg kell felelnie 

a kockázat mindenkori mértékének. A 

biztonsági intézkedéseknek legalább az 

alábbi tényezők összes releváns 

szempontját figyelembe kell venniük: a 

hálózatok és a berendezések biztonsága 

tekintetében: fizikai és környezeti 

biztonság, az ellátás biztonsága, a 

hálózatokhoz való hozzáférés ellenőrzése 

és a hálózatok integritása; a biztonsági 

esemény kezelése tekintetében: biztonsági 

események kezelési eljárásai, a biztonsági 

események észlelésének képessége, az 

azokról való jelentéstétel és 

kommunikáció; az 

üzletmenetfolytonosság-menedzsment 

tekintetében: a szolgáltatás folytonosságát 

szolgáló stratégiai terv és vészhelyzeti 

tervek, katasztrófaelhárítási képességek; a 

monitoring, az audit és a tesztelés 

tekintetében: a nyomon követésre és a 

naplózásra vonatkozó előírások, a 
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vészhelyzeti tervek gyakorlása, a hálózat és 

a szolgáltatások tesztelése, biztonsági 

értékelések és a megfelelés nyomon 

követése; valamint a nemzetközi 

szabványoknak való megfelelés. 

vészhelyzeti tervek gyakorlása, a hálózat és 

a szolgáltatások tesztelése, biztonsági 

értékelések és a megfelelés nyomon 

követése; valamint a nemzetközi 

szabványoknak való megfelelés. A 

biztonság sérelme esetén a 

végfelhasználókat megfelelően 

tájékoztatni kell a lehetséges 

kockázatokról és az általuk alkalmazható, 

védelmet vagy megoldást szolgáló 

intézkedésekről. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

91 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (91a) A hálózatok és szolgáltatások 

biztonságának és integritásának 

biztosítása érdekében elő kell segíteni a 

végponttól végpontig terjedő titkosítást, és 

szükség esetén a biztonság és a magánélet 

védelme teljes körű beépítésének elvével 

összhangban kötelezővé kell tenni; 

konkrétabban a tagállamok nem írhatnak 

elő olyan kötelezettséget a titkosítás 

szolgáltatóira, az elektronikus 

kommunikációs szolgáltatókra és egyéb 

szervezetekre (az ellátási lánc bármely 

szintjén), amely hálózataik és 

szolgáltatásaik biztonságát gyengíti, 

amilyen például „hátsó kapuk” lehetővé 

tétele vagy elősegítése. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

127 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(127) Tekintettel a rádióspektrum iránti 

igény és a vezeték nélküli széles sávú 

internetkapcsolat iránti fogyasztói igény 

ugrásszerű növekedésére, a 

(127) Tekintettel a rádióspektrum iránti 

igény és a vezeték nélküli széles sávú 

internetkapcsolat iránti fogyasztói igény 

ugrásszerű növekedésére, a 
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spektrumhasználat szempontjából 

hatékony, alternatív, kiegészítő jellegű 

vezeték nélküli széles sávú hozzáférési 

megoldásokra, így például kis 

hatótávolságon belül működő, kis 

teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési 

rendszerekre van szükség: ilyenek a rádiós 

helyi hálózatok (RLAN) és a kiscelláknak 

nevezett kis teljesítményű hozzáférési 

pontok hálózatai. Az ilyen kiegészítő 

jellegű, vezeték nélküli hozzáférési 

rendszerek és különösen a nyilvánosság 

számára hozzáférhető RLAN hozzáférési 

pontok egyre nagyobb mértékben teszik 

lehetővé a végfelhasználók számára az 

internethez való hozzáférést, a 

mobilszolgáltatók számára pedig a 

mobilforgalom tehermentesítését. Az 

RLAN hozzáférési pontok anélkül veszik 

igénybe a harmonizált rádióspektrumot, 

hogy egyéni jóváhagyásra vagy 

rádióspektrum-használati jogokra lenne 

szükség. Az RLAN hozzáférési pontokat 

egyelőre többnyire magánfelhasználók 

használják a helyhez kötött, széles sávú 

csatlakozási lehetőségük helyi, vezeték 

nélküli kiterjesztéseként. Nem szabad 

megakadályozni, hogy a végfelhasználók – 

internet-előfizetésük keretein belül – az 

RLAN hozzáférési pontjukhoz való 

hozzáférést mások számára is lehetővé 

tegyék, hogy ezáltal növekedjen a 

hozzáférési pontok száma – különösen a 

sűrűn lakott területeken –, a rádióspektrum 

újrafelhasználásán keresztül lehetővé 

váljon a vezeték nélküli adatátviteli 

kapacitás maximalizálása, és létrejöjjön 

egy költséghatékony, más végfelhasználók 

számára hozzáférhető kiegészítő vezeték 

nélküli széles sávú infrastruktúra. Ezért 

azokat a szükségtelen korlátozásokat is le 

kell építeni, amelyek gátolják a 

végfelhasználókat abban, hogy a saját 

RLAN hozzáférési pontjaikhoz való 
hozzáférést vagy csatlakozást más 

végfelhasználók számára is lehetővé 

tegyék. Azok a hatóságok vagy 

szolgáltatók, amelyek például az e-

kormányzati szolgáltatásokhoz, 

spektrumhasználat szempontjából 

hatékony, alternatív, kiegészítő jellegű 

vezeték nélküli széles sávú hozzáférési 

megoldásokra, így például kis 

hatótávolságon belül működő, kis 

teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési 

rendszerekre van szükség: ilyenek a rádiós 

helyi hálózatok (RLAN) és a kiscelláknak 

nevezett kis teljesítményű hozzáférési 

pontok hálózatai. Az ilyen kiegészítő 

jellegű, vezeték nélküli hozzáférési 

rendszerek és különösen a nyilvánosság 

számára hozzáférhető RLAN hozzáférési 

pontok egyre nagyobb mértékben teszik 

lehetővé a végfelhasználók számára az 

internethez való hozzáférést, a 

mobilszolgáltatók számára pedig a 

mobilforgalom tehermentesítését. Az 

RLAN hozzáférési pontok anélkül veszik 

igénybe a harmonizált rádióspektrumot, 

hogy egyéni jóváhagyásra vagy 

rádióspektrum-használati jogokra lenne 

szükség. Az RLAN hozzáférési pontokat 

egyelőre többnyire magánfelhasználók 

használják a helyhez kötött, széles sávú 

csatlakozási lehetőségük helyi, vezeték 

nélküli kiterjesztéseként. Nem szabad 

megakadályozni, hogy a végfelhasználók – 

internet-előfizetésük keretein belül – az 

RLAN hozzáférési pontjukhoz való 

hozzáférést mások számára is lehetővé 

tegyék, hogy ezáltal növekedjen a 

hozzáférési pontok száma – különösen a 

sűrűn lakott területeken –, a rádióspektrum 

újrafelhasználásán keresztül lehetővé 

váljon a vezeték nélküli adatátviteli 

kapacitás maximalizálása, és létrejöjjön 

egy költséghatékony, más végfelhasználók 

számára hozzáférhető kiegészítő vezeték 

nélküli széles sávú infrastruktúra. A 

szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy 

ilyen hozzáférést a végfelhasználók 

kifejezett beleegyezésével biztosítsanak, az 

ne sértse a végfelhasználók saját 

hozzáférésének feltételeit, és a felelősséget 

ne az a végfelhasználó viselje, aki 
hozzáférést nyújt a végfelhasználói 

létesítményben található saját 

hálózatához. Továbbá azok a hatóságok 
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tömegközlekedési vagy forgalmi 

információkhoz való hozzáférés elősegítése 

érdekében munkatársaik, látogatóik vagy 

ügyfeleik számára elérhetővé teszik az 

RLAN-t, ezt a lehetőséget a polgárok 

számára általában is biztosíthatnák, és ezt – 

a verseny- és közbeszerzési szabályok által 

lehetővé tett mértékben – kiegészítő 

szolgáltatásként felvehetnék az általuk az 

adott helyszínen kínált szolgáltatások közé. 

Továbbá az olyan szolgáltatók esetében, 

amelyek magántulajdonú ingatlanon vagy 

behatárolt közterületen belül vagy annak 

környezetében olyan módon nyújtanak 

hozzáférési lehetőséget elektronikus 

hírközlő hálózatokhoz, hogy az nem üzleti 

alapú tevékenység, illetve a szolgáltatás 

csupán kiegészít valamely más, a szóban 

forgó hozzáféréstől független 

tevékenységet (például egy RLAN hotspot 

hozzáférhetővé tétele más kereskedelmi 

tevékenységek ügyfeleinek vagy a teljes 

nyilvánosságnak az adott területen), 

előírható, hogy teljesíteniük kell a 

rádióspektrum használatának jogához 

kapcsolódó általános felhatalmazás 

követelményeit, azonban nem írható elő 

számukra, hogy teljesítsék a nyilvános 

hírközlő hálózatokat üzemeltető vagy a 

nyilvánosság számára elérhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatókra vonatkozó, illetve a 

végfelhasználókra vagy az 

összekapcsolásra vonatkozó általános 

felhatalmazás követelményeit. Az ilyen 

szolgáltatókra azonban továbbra is 

vonatkozniuk kell az elektronikus 

kereskedelemről szóló 2000/31/EK 

irányelv35 12. cikkében szereplő, a 

felelősséget érintő szabályoknak. Újabb 

technológiák jelennek meg, köztük a LiFi, 

amelyek optikai fény-alapú hozzáférési 

pontokkal kiegészítik az RLAN 

hozzáférési pontok és a vezeték nélküli 

hozzáférési pontok nyújtotta jelenlegi 

rádióspektrum-kapacitást, amelynek 

nyomán vezeték nélküli optikai 

kommunikációt lehetővé tevő hibrid helyi 

vagy szolgáltatók, amelyek például az e-

kormányzati szolgáltatásokhoz, 

tömegközlekedési vagy forgalmi 

információkhoz való hozzáférés elősegítése 

érdekében munkatársaik, látogatóik vagy 

ügyfeleik számára elérhetővé teszik az 

RLAN-t, ezt a lehetőséget a polgárok 

számára általában is biztosíthatnák, és ezt – 

a verseny- és közbeszerzési szabályok által 

lehetővé tett mértékben – kiegészítő 

szolgáltatásként felvehetnék az általuk az 

adott helyszínen kínált szolgáltatások közé. 

Továbbá az olyan szolgáltatók esetében, 

amelyek magántulajdonú ingatlanon vagy 

behatárolt közterületen belül vagy annak 

környezetében olyan módon nyújtanak 

hozzáférési lehetőséget elektronikus 

hírközlő hálózatokhoz, hogy az nem üzleti 

alapú tevékenység, illetve a szolgáltatás 

csupán kiegészít valamely más, a szóban 

forgó hozzáféréstől független 

tevékenységet (például egy RLAN hotspot 

hozzáférhetővé tétele más kereskedelmi 

tevékenységek ügyfeleinek vagy a teljes 

nyilvánosságnak az adott területen), 

előírható, hogy teljesíteniük kell a 

rádióspektrum használatának jogához 

kapcsolódó általános felhatalmazás 

követelményeit, azonban nem írható elő 

számukra, hogy teljesítsék a nyilvános 

hírközlő hálózatokat üzemeltető vagy a 

nyilvánosság számára elérhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatókra vonatkozó, illetve a 

végfelhasználókra vagy az 

összekapcsolásra vonatkozó általános 

felhatalmazás követelményeit. Az ilyen 

szolgáltatókra azonban továbbra is 

vonatkozniuk kell az elektronikus 

kereskedelemről szóló 2000/31/EK 

irányelv35 12. cikkében szereplő, a 

felelősséget érintő szabályoknak. Újabb 

technológiák jelennek meg, köztük a LiFi, 

amelyek optikai fény-alapú hozzáférési 

pontokkal kiegészítik az RLAN 

hozzáférési pontok és a vezeték nélküli 

hozzáférési pontok nyújtotta jelenlegi 

rádióspektrum-kapacitást, amelynek 

nyomán vezeték nélküli optikai 
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hálózatok jönnek létre. kommunikációt lehetővé tevő hibrid helyi 

hálózatok jönnek létre. 

__________________ __________________ 

35Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 

belső piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (Elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelv) 

(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.). 

35Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a 

belső piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (Elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelv) 

(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.). 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

137 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(137) Jelenleg mind a végpontok közti 

összeköttetés, mind a segélyhívó 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltétele, 

hogy a végfelhasználók számfüggő 

személyközi kommunikációs szolgáltatást 

vegyenek igénybe. Újabb technológiai 

fejlemények, illetve a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások további terjedése azzal 

járhat, hogy a kommunikációs 

szolgáltatások nem lesznek kellően 

interoperábilisak. Ennek következtében a 

piacra jutás tekintetében jelentős akadályok 

képződhetnek, és a további innováció is 

korlátokba ütközhet, ami a végfelhasználók 

közti tényleges összeköttetéseket, illetve a 

segélyhívó szolgáltatásokhoz való 

tényleges hozzáférést egyaránt 
veszélyeztetheti. 

(137) Jelenleg mind a végpontok közti 

összeköttetés, mind a segélyhívó 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltétele, 

hogy a végfelhasználók számfüggő 

személyközi kommunikációs szolgáltatást 

vegyenek igénybe. Újabb technológiai 

fejlemények, illetve a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások további terjedése azzal 

járhat, hogy a kommunikációs 

szolgáltatások nem lesznek kellően 

interoperábilisak. Ennek következtében a 

piacra jutás tekintetében jelentős akadályok 

képződhetnek, és a további innováció is 

korlátokba ütközhet, ami a végfelhasználók 

közti tényleges összeköttetéseket 

veszélyeztetheti. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

138 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(138) Ilyen jellegű interoperabilitási 

problémák felmerülése esetén a Bizottság 

az uniós és a tagállami piacok tényszerű 

értékelését tartalmazó jelentést kérhet a 

BEREC-től. A BEREC jelentése és más 

rendelkezésre álló információk alapján, 

továbbá figyelembe véve a belső piacra 

gyakorolt hatásokat, a Bizottságnak 

mérlegelnie kell, hogy szükség van-e a 

nemzeti szabályozó hatóságok részéről 

szabályozói beavatkozásra. Amennyiben a 

Bizottság úgy véli, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak meg kell 

fontolniuk a szabályozói beavatkozást, 

végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, 

amelyekben meghatározza a nemzeti 

szabályozó hatóságok általi esetleges 

szabályozói beavatkozás jellegét és célját, 

ezen belül is azokat a kötelező 

intézkedéseket, amelyek értelmében az 

összes vagy egyes szolgáltatóknak kötelező 

bizonyos szabványok vagy előírások 

alkalmazása. Az „európai szabvány” és a 

„nemzetközi szabvány” fogalmának 

meghatározását az 1025/2012/EU 

rendelet36 2. cikke tartalmazza A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak – az egyes 

nemzeti sajátosságok fényében – meg kell 

vizsgálniuk, hogy a végpontok közti 

tényleges összeköttetés, illetve a 

segélyhívó szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés érdekében bármilyen 

beavatkozás szükséges és indokolt-e, és 

amennyiben igen, akkor a Bizottság 

végrehajtási intézkedéseivel összhangban 

arányos kötelezettségeket kell előírniuk. 

(138) Ilyen jellegű interoperabilitási 

problémák felmerülése esetén a Bizottság 

az uniós és a tagállami piacok tényszerű 

értékelését tartalmazó jelentést kérhet a 

BEREC-től. A BEREC jelentése és más 

rendelkezésre álló információk alapján, 

továbbá figyelembe véve a belső piacra 

gyakorolt hatásokat, a Bizottságnak 

mérlegelnie kell, hogy szükség van-e a 

nemzeti szabályozó hatóságok részéről 

szabályozói beavatkozásra. Amennyiben a 

Bizottság úgy véli, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak meg kell 

fontolniuk a szabályozói beavatkozást, 

végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, 

amelyekben meghatározza a nemzeti 

szabályozó hatóságok általi esetleges 

szabályozói beavatkozás jellegét és célját, 

ezen belül is azokat a kötelező 

intézkedéseket, amelyek értelmében az 

összes vagy egyes szolgáltatóknak kötelező 

bizonyos szabványok vagy előírások 

alkalmazása. Az „európai szabvány” és a 

„nemzetközi szabvány” fogalmának 

meghatározását az 1025/2012/EU 

rendelet36 2. cikke tartalmazza.A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak – az egyes 

nemzeti sajátosságok fényében – meg kell 

vizsgálniuk, hogy a végpontok közti 

tényleges összeköttetés, illetve a 

segélyhívó szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés érdekében bármilyen 

beavatkozás szükséges és indokolt-e, és 

amennyiben igen, akkor a Bizottság 

végrehajtási intézkedéseivel összhangban 

és mellőzve azokon kívüli követelmények 

előírását, arányos kötelezettségeket kell 

előírniuk. 

__________________ __________________ 

36Az Európai Parlament és a Tanács 

1025/2012/EU rendelete 

(2012. október 25.) az európai 

szabványosításról, a 89/686/EGK és a 

93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 

94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 

36Az Európai Parlament és a Tanács 

1025/2012/EU rendelete 

(2012. október 25.) az európai 

szabványosításról, a 89/686/EGK és a 

93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 

94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 
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98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 

2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 

87/95/EGK tanácsi határozat és az 

1673/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 364., 2012.11.14., 

12. o.) 

98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 

2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 

87/95/EGK tanácsi határozat és az 

1673/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 364., 2012.11.14., 

12. o.) 

Indokolás 

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

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

143 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(143) Miközben olyan célok elérése 

érdekében, mint a végberendezéstől 

végberendezésig megvalósuló 

összekapcsolhatóság vagy a szolgáltatások 

átjárhatósága, bizonyos körülmények 

között helyénvaló, ha a nemzeti szabályozó 

hatóság jelentős piaci erővel nem 

rendelkező szolgáltatókra is ró 

kötelezettségeket, gondoskodni kell arról, 

hogy e kötelezettségek megállapítása a 

keretszabályozással, különösen pedig a 

keretszabályozásban előírt bejelentési 

eljárásokkal összhangban történjék. 

(143) Miközben olyan célok elérése 

érdekében, mint a végberendezéstől 

végberendezésig megvalósuló 

összekapcsolhatóság vagy a szolgáltatások 

átjárhatósága, bizonyos körülmények 

között helyénvaló, ha a nemzeti szabályozó 

hatóság jelentős piaci erővel nem 

rendelkező szolgáltatókra is ró 

kötelezettségeket. Ilyen kötelezettségeket 

csak akkor szabad előírni – a 

keretszabályozással, különösen pedig a 

keretszabályozásban előírt bejelentési 

eljárásokkal összhangban –, ha az a jelen 

irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében 

indokolt, és ha a kötelezettségek 

tárgyilagos indokokkal alátámaszthatók, 

átláthatók, arányosak és nem 

alkalmaznak hátrányos 

megkülönböztetést, elősegítik a 

hatékonyságot, a fenntartható versenyt, a 

hatékony beruházást és innovációt, és a 

maximális előnyt biztosítják a 

végfelhasználók számára. 
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Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

194 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(194) Az egyetemes szolgáltatás 

biztonsági hálóként működik, megfizethető 

áron biztosítja a végfelhasználók számára 

egy minimális szolgáltatáscsomag 

elérhetőségét, ha a hozzáférés hiányából 

adódóan szociális kirekesztettség veszélye 

állna fenn azáltal, hogy az állampolgár nem 

tud teljes mértékben részt venni a 

társadalmi és gazdasági életben. 

(194) Az egyetemes szolgáltatás 

biztonsági hálóként működik, megfizethető 

áron biztosítja a fogyasztók számára egy 

minimális szolgáltatáscsomag 

elérhetőségét, ha a hozzáférés hiányából 

adódóan szociális kirekesztettség veszélye 

állna fenn azáltal, hogy az állampolgár nem 

tud teljes mértékben részt venni a 

társadalmi és gazdasági életben. 

 

Módosítás  20 

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 

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. 

(196) Az egyetemes szolgáltatás 

keretében alapvető követelmény, hogy 

minden fogyasztó számára hozzáférést kell 

biztosítani megfizethető áron internet-

hozzáférési és hangkommunikációs 

szolgáltatáshoz, legalább helyhez kötött 

módon. Nem alkalmazható azonban 

korlátozás azokra a műszaki eszközökre, 

amelyekkel helyhez kötött módon 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. Erre a szempontra 

különös figyelmet kell fordítani annak 

biztosítása érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

egyenértékű hozzáféréssel rendelkezzenek. 

A tagállamoknak lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy a mozgásban lévő 

polgárok számára is biztosítsák a 

megfizethetőséget, ha ezt szükségesnek 
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vélik e polgárok teljes körű társadalmi és 

gazdasági integrációjának biztosításához.  

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

197 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(197) Az adott felhasználó által tapasztalt 

internet-hozzáférési sebesség több 

tényezőtől függhet, beleértve az 

internetkapcsolat szolgáltatóját 

(szolgáltatóit), valamint azt az alkalmazást, 

amelyhez a csatlakozást használják. A 

megfizethető funkcionális internet-

hozzáférési szolgáltatásnak elégségesnek 
kell lennie azon alapvető szolgáltatások 

eléréséhez és használatához, amelyeket a 

felhasználók többsége igénybe vesz. Ezen 

szolgáltatások listáját a tagállamoknak kell 

pontosabban meghatározniuk aszerint, 

hogy területükön mi biztosítja a megfelelő 

társadalmi befogadást és a digitális 

társadalomban és gazdaságban való 

részvételt. 

(197) Az adott felhasználó által tapasztalt 

internet-hozzáférési sebesség több 

tényezőtől függhet, beleértve az 

internetkapcsolat szolgáltatóját 

(szolgáltatóit), valamint azt az alkalmazást, 

amelyhez a csatlakozást használják. Az 

egyetemes szolgáltatás keretében 

biztosított megfizethető széles sávú 

internet-hozzáférésnek elegendő 

kapacitással kell rendelkeznie legalább 

azon alapvető internetszolgáltatások és 

legalább a minimális sávszélesség 
eléréséhez és használatához, amelyek a 

szolgáltatásoknak a lakosság többsége 

általi átlagos használatát tükrözik, a 

polgárok megfelelő társadalmi 

befogadása, illetve a digitális 

társadalomban és gazdaságban való 

részvételük biztosítása érdekében. A 

nemzeti szabályozó hatóságok feladata, 

hogy a BEREC iránymutatásai alapján 

meghatározzák a legmegfelelőbb módszert 

annak biztosítására, hogy az internet-

hozzáférés támogassa a minimális 
szolgáltatások listáját, törekedve arra, 

hogy az tükrözze a tagállamok területén 

vagy annak egy részén élő lakosság 

többsége számára elérhető internet-

hozzáférési képességet. Meghatározhatják 

például a teherbírást a minimális 

szolgáltatásminőségi követelmények 

tekintetében, ideértve a minimális 

sávszélességet és adatforgalmat is. Az 

uniós jog nyílt internetre vonatkozó 

követelményei, különösen az (EU) 

2015/2120 európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben1a előírt követelmények 

minden ilyen internet-hozzáférési 
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szolgáltatásra, többek között bármely 

internet-hozzáférési szolgáltatásról vagy 

minimális sávszélességről szóló, az 

egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

keretében készült listára alkalmazandók. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2015/2120 rendelete (2015. 

november 25.) a nyílt internet-hozzáférés 

megteremtéséhez szükséges intézkedések 

meghozataláról, továbbá az egyetemes 

szolgáltatásról, valamint az elektronikus 

hírközlő hálózatokhoz és elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK 

irányelv és az Unión belüli nyilvános 

mobilhírközlő hálózatok közötti 

barangolásról (roaming) szóló 

531/2012/EU rendelet módosításáról (HL 

L 310., 2015.11.26., 1. o.). 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

198 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(198) A végfelhasználókat nem szabad 

kötelezni olyan szolgáltatások 

használatára, melyeket nem szeretnének 

igénybe venni, ezért biztosítani kell, hogy 

kérhessék a megfizethető egyetemes 

szolgáltatásnak csak a hangkommunikációs 

szolgáltatásra való korlátozását. 

(198) A fogyasztókat nem szabad 

kötelezni olyan szolgáltatások 

használatára, melyeket nem szeretnének 

igénybe venni, ezért biztosítani kell, hogy 

kérhessék a megfizethető egyetemes 

szolgáltatásnak csak a hangkommunikációs 

szolgáltatásra való korlátozását. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

200 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(200) A megfizethető ár a tagállamok 

által a konkrét nemzeti feltételek fényében 

nemzeti szinten meghatározott ár, amely 

(200) A megfizethető ár a tagállamok 

által a konkrét nemzeti feltételek fényében 

nemzeti szinten meghatározott ár, amely 
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jelenthet különleges díjszabási 

lehetőségeket vagy csomagokat az 

alacsony jövedelműek vagy más 

különleges szociális helyzetű csoportok, 

így az idősek, a fogyatékossággal élők, 

valamint a vidéken, földrajzi 

elszigeteltségben élők igényeinek 

kielégítésére. A piac működésének 

megzavarását elkerülendő ezeknek a 

lehetőségeknek alapvető funkciókat kell 

magukban foglalniuk. Az egyéni 

végfelhasználók számára a 

megfizethetőség alapja a szerződéskötési 

jog, egy szám rendelkezésre állása, a 

szolgáltatással való folyamatos kapcsolat, 

és hogy kiadásaikat figyelemmel 

kísérhessék és ellenőrizhessék. 

különleges szociális díjszabási 

lehetőségeket vagy csomagokat jelent az 

alacsony jövedelműek vagy más 

különleges szociális helyzetű csoportok 

igényeinek kielégítésére. Az ilyen 

végfelhasználók csoportja tartalmazhatja 

az idősebb személyeket, a fogyatékossággal 

élőket és a vidéken, földrajzi 

elszigeteltségben élő fogyasztókat. A piac 

működése megzavarásának elkerülése és 

a nyilvánosan rendelkezésre álló 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 

való hozzáférési jog biztosítása érdekében 
a lehetőségeknek alapvető funkciókat kell 

magukban foglalniuk. Az egyéni 

fogyasztók számára a megfizethetőség 

alapja a szerződéskötési jog egy 

szolgáltatóval, egy szám rendelkezésre 

állása, a szolgáltatással való folyamatos 

kapcsolat, és hogy kiadásaikat figyelemmel 

kísérhessék és ellenőrizhessék. 

 

Módosítás  24 

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 

(201) Ezentúl nem engedhető meg, hogy 

egy fogyasztótól megtagadják a 

szolgáltatások meghatározott minimális 

készletének biztosítását. A szerződéskötési 

jog értelmében lehetővé kell tenni a 

megfizethető internet-hozzáférési és 

hangkommunikációs szolgáltatásokra 

vonatkozó szerződés kötését legalább 

helyhez kötött módon bármely, az adott 

helyen ilyen szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatóval azon fogyasztók 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 szolgáltatók számára, 

hogy megfizethető egységekben előre 
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előre kifizetett szolgáltatásokat kínáljanak. kifizetett szolgáltatásokat kínáljanak. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

202 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(202) Annak érdekében, hogy a polgárok 

elérhetők legyenek hangkommunikációs 

szolgáltatás révén, a tagállamoknak 

észszerű ideig fenn kell tartaniuk a 

telefonszám elérhetőségét olyan 

időszakokban is, amikor a 

hangkommunikációs szolgáltatást valaki 

nem használja. A vállalkozások számára 

lehetővé kell tenni olyan mechanizmusok 

alkalmazását, amelyekkel ellenőrizhetik, 

hogy a végfelhasználó továbbra is 

érdekelt-e a szám fenntartásában. 

(202) Annak érdekében, hogy a polgárok 

elérhetők legyenek hangkommunikációs 

szolgáltatás révén, a tagállamoknak 

észszerű ideig fenn kell tartaniuk a 

telefonszám elérhetőségét olyan 

időszakokban is, amikor a 

hangkommunikációs szolgáltatást valaki 

nem használja. A szolgáltatók számára 

lehetővé kell tenni olyan mechanizmusok 

alkalmazását, amelyekkel ellenőrizhetik, 

hogy a fogyasztó továbbra is érdekelt-e a 

szám fenntartásában. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

204 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(204) A megfizethetőséget biztosító 

intézkedések iránti szükséglet felmérése 

érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak nyomon kell követniük az 

alacsony jövedelmű vagy más különleges 

szociális helyzetű végfelhasználóknak 

szánt díjszabási lehetőségek vagy 

csomagok alakulását és részleteit. 

(204) A megfizethetőséget biztosító 

intézkedések iránti szükséglet felmérése 

érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak nyomon kell követniük az 

alacsony jövedelmű vagy más különleges 

szociális helyzetű fogyasztóknak szánt 

díjszabási lehetőségek vagy csomagok 

alakulását és részleteit. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

205 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(205) Amennyiben a vállalkozások által (205) Amennyiben a szolgáltatók által 
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kínált alaptarifákon vagy -csomagokon 

túlmutató intézkedések nem elegendőek az 

alacsony jövedelmű vagy más speciális 

szükségletű végfelhasználók 

szempontjából való megfizethetőség 

biztosításához, a közvetlen támogatás, 

például az ilyen végfelhasználók számára 

utalványok kibocsátása is alkalmazható 

alternatívaként a piactorzulás elkerülése 

érdekében. 

kínált szociális díjszabásokon vagy 

csomagokon túlmutató intézkedések 

önmagukban nem elegendőek az alacsony 

jövedelmű vagy más speciális szükségletű 

fogyasztók szempontjából való 

megfizethetőség biztosításához, akkor a 

tagállamok számára lehetővé kell tenni, 

hogy további közvetlen támogatást 

nyújtsanak az ilyen fogyasztók számára, 

például utalványokat bocsátanak ki 

ezeknek a fogyasztóknak, vagy közvetlen 

kifizetést nyújtanak a szolgáltatónak. Ez a 

piactorzulás elkerülésének szükségességét 

figyelembe véve az egyéb intézkedések 

megfelelő alternatívája lehet. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

206 preambulumbekezdés 

 

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 

(206) A tagállamoknak intézkedéseket 

kell hozniuk a fogyatékossággal élő 

fogyasztók számára biztosított 

lehetőségeket is magukban foglaló, 

megfizethető termékek és szolgáltatások 

piaca létrehozásának az egyetemes 

tervezésre vonatkozó megközelítésnek 

megfelelően szerinti előmozdítására, 

ideértve adott esetben az akadálymentes 

technológiákkal működő, nyilvánosan 

elérhető elektronikus hírközlési 

berendezésekkel és szolgáltatásokkal 

együtt működtethető berendezéseket is. Ez 

többek közt az európai szabványokra, 

például az EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) 

európai szabványra való hivatkozás révén 

érhető el, vagy az (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 
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szolgáltatásokat. kínál megfizethető, a fogyatékossággal élő 

fogyasztók számára akadálymentesített 

termékeket és szolgáltatásokat. A közvetítő 

szolgáltatások fogyatékossággal élő 

fogyasztókat terhelő átlagköltségének 

egyenértékűnek kell lennie a 

hangkommunikációs szolgáltatások 

átlagköltségével, hogy ne sértsék a 

fogyatékossággal élő fogyasztókat. A 

közvetítő szolgáltatók nettó költségeit a 84. 

cikk alapján ellentételezni kell. 

__________________ __________________ 

38HL L […], […], […] o. 38 Az Európai Parlament és a Tanács 

[…]-i (EU) YYYY/xxx irányelve a 

termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés követelményeire vonatkozó 

tagállami törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

(HL L […], […], […]. o.) 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

207 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(207) A funkcionális internet-

hozzáféréshez elegendő adatátviteli 

sebességgel rendelkező vezetékes 

adatkapcsolat ma már szinte mindenhol 

elérhető, és a lakosság túlnyomó része által 

használt az Unióban. A standard vezetékes 

széles sávú lefedettség és elérhetőség az 

Unióban 2015-ben az otthonok 97%-ában 

biztosított, igénybevétele átlagosan 72%-

os, a vezeték nélküli technológián alapuló 

szolgáltatásokat pedig ennél is nagyobb 

arányban veszik igénybe. Azonban vannak 

még különbségek a tagállamok között a 

vezetékes széles sávú hozzáférés 

elérhetőségében és megfizethetőségében a 

vidéki és a városi területeken egyaránt. 

(207) Az internet-hozzáféréshez elegendő 

adatátviteli sebességgel rendelkező 

vezetékes adatkapcsolat ma már szinte 

mindenhol elérhető, és a lakosság 

túlnyomó része által használt az Unióban. 

A standard vezetékes széles sávú 

lefedettség és elérhetőség az Unióban 

2015-ben az otthonok 97%-ában 

biztosított, igénybevétele átlagosan 72%-

os, a vezeték nélküli technológián alapuló 

szolgáltatásokat pedig ennél is nagyobb 

arányban veszik igénybe. Azonban vannak 

még különbségek a tagállamok között a 

vezetékes széles sávú hozzáférés 

elérhetőségében és megfizethetőségében a 

vidéki és a városi területeken egyaránt. 
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Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

208 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(208) A piac vezető szerepet játszik az 

egyre nagyobb kapacitású széles sávú 

hozzáférés elérhetővé válásában. Ahol a 

piac nem kellően erős ehhez, a 

funkcionális internet-hozzáférés elvileg 

költséghatékonyabb és kevésbé piactorzító 

módon biztosítható közrendi eszközök 

révén, mint az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség révén; elképzelhető például 

az ESBA és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 

keretében rendelkezésre álló pénzügyi 

eszközök igénybevétele, az európai 

strukturális és beruházási alapokból 

származó közfinanszírozás, a kevésbé 

sűrűn lakott területeken a széles sávú 

hálózatok kiépítésének támogatásához a 

rádióspektrum-használati joghoz 

kapcsolódó lefedési kötelezettség előírása 

és az állami támogatásra vonatkozó uniós 

szabályoknak megfelelő közberuházás. 

(208) A piac vezető szerepet játszik az 

egyre nagyobb kapacitású széles sávú 

hozzáférés elérhetővé válásában. Ahol a 

piac nem kellően erős ehhez, az internet-

hozzáférés elvileg költséghatékonyabb és 

kevésbé piactorzító módon biztosítható 

közrendi eszközök révén, mint az 

egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

révén; elképzelhető például az ESBA és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

(CEF) keretében rendelkezésre álló 

pénzügyi eszközök igénybevétele, az 

európai strukturális és beruházási 

alapokból származó közfinanszírozás, a 

kevésbé sűrűn lakott területeken a széles 

sávú hálózatok kiépítésének támogatásához 

a rádióspektrum-használati joghoz 

kapcsolódó lefedési kötelezettség előírása 

és az állami támogatásra vonatkozó uniós 

szabályoknak megfelelő közberuházás. 

Ennek az irányelvnek azonban továbbra is 

biztosítania kell a tagállamok számára azt 

a lehetőséget, hogy az internet-hozzáférés 

elérhetőségének biztosítására irányuló 

lehetséges intézkedésként egyetemes 

szolgáltatási kötelezettségeket 

alkalmazzanak, amennyiben az adott 

tagállam ezt szükségesnek ítéli. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

209 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(209) Amennyiben megfelelő értékelés és 

a nemzeti szabályozó hatóság által a 

hálózatkiépítés kapcsán végzett 

feltérképezés eredményeinek fényében 

előrevetíthető, hogy egyes területeken sem 

(209) Amennyiben megfelelő értékelés és 

a nemzeti szabályozó hatóság által a 

hálózatkiépítés kapcsán végzett 

feltérképezés eredményeinek fényében 

előrevetíthető, hogy egyes területeken sem 
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a piaci, sem az állami beavatkozástól nem 

várható a tagállamok által a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatást és a hangkommunikációs 

szolgáltatást helyhez kötött módon 

biztosító kapcsolat kiépítése a 

végfelhasználók számára, akkor a tagállam 

számára kivételesen lehetővé kell tenni 

bizonyos vállalkozások vagy 

vállalkozáscsoportok kijelölését e 

szolgáltatások nyújtására az ország 

meghatározott területein. A funkcionális 

internet-hozzáférési szolgáltatást biztosító 

egyetemes szolgáltatás nyújtására 

vonatkozó kötelezettséget a tagállamok a 

végfelhasználó elsődleges helyére vagy 

lakóhelyére korlátozhatják. Nem 

alkalmazható korlátozás azokra a műszaki 

eszközökre, amelyekkel a funkcionális 

internet-hozzáférési szolgáltatást és a 

hangkommunikációs szolgáltatást helyhez 

kötött módon biztosító 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 melyik üzemeltető nyújtja. 

a piaci, sem az állami beavatkozástól nem 

várható a tagállamok által a 79. cikk 

(2) bekezdésének megfelelően 

meghatározott internet-hozzáférési 

szolgáltatást és a hangkommunikációs 

szolgáltatást helyhez kötött módon 

biztosító kapcsolat kiépítése a fogyasztók 

számára, akkor a tagállam számára 

kivételesen lehetővé kell tenni bizonyos 

szolgáltatók vagy szolgáltatócsoportok 

kijelölését e szolgáltatások nyújtására az 

ország meghatározott területein. Az 

internet-hozzáférési szolgáltatást biztosító 

egyetemes szolgáltatás nyújtására 

vonatkozó kötelezettséget a tagállamok a 

fogyasztó elsődleges helyére vagy 

lakóhelyére korlátozhatják. Nem 

alkalmazható korlátozás azokra a műszaki 

eszközökre, amelyekkel az internet-

hozzáférési szolgáltatást és a 

hangkommunikációs szolgáltatást helyhez 

kötött módon biztosító 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 melyik üzemeltető nyújtja. 

Indokolás 

Lásd az előadó korábbi módosításait. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

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 

(211) Az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség keretében a 79. cikk 

(2) bekezdésének megfelelően 

meghatározott internet-hozzáférési 

szolgáltatást és a hangkommunikációs 

szolgáltatást helyhez kötött módon 

biztosító megfizethető kapcsolat 
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kiépítésének költségeit az elektronikus 

hírközlési vállalatnál és a felhasználóknál 

várható pénzügyi teher felmérésével kell 

megbecsülni. 

kiépítésének költségeit az elektronikus 

hírközlési szolgáltatóknál és a 

felhasználóknál várható pénzügyi teher 

felmérésével kell megbecsülni. 

 

Módosítás  33 

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 az internet-hozzáférési vagy a 

hangkommunikációs szolgáltatások 

helyhez kötött biztosítására kijelölt 

szolgáltató 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 szolgáltatónak 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. 

 

Módosítás  34 

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 

(214) A stabilitás és a fokozatos átállás 

biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy területükön az 

internet-hozzáférési és a 
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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. 

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 

tagállamoknak képesnek kell lenniük 

annak biztosítására, hogy nyilvános 

telefonállomások és kommunikációs 

hozzáférési pontok álljanak rendelkezésre 

az ország fő belépési pontjain, például a 

repülőtereken és a vonat- és 

buszállomásokon, valamint az emberek 

által veszélyhelyzetben használt helyeken, 

például a kórházakban, rendőrőrsökön és 

az autópályák vészhelyzeti területein, hogy 

eleget tegyenek a végfelhasználók, köztük 

a fogyatékossággal élő végfelhasználók 

elvárható szükségleteinek. 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  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

215 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(215) A tagállamoknak figyelemmel kell 

kísérniük a végfelhasználók helyzetét a 

funkcionális internet-hozzáférési és a 

hangkommunikációs szolgáltatások 

használata és különösen a megfizethetőség 

tekintetében. A funkcionális internet-

hozzáférési és a hangkommunikációs 

szolgáltatások megfizethetősége összefügg 

(215) A tagállamoknak figyelemmel kell 

kísérniük a fogyasztók helyzetét az 

internet-hozzáférési és a 

hangkommunikációs szolgáltatások 

használata és különösen a megfizethetőség 

tekintetében. Az internet-hozzáférési és a 

hangkommunikációs szolgáltatások 

megfizethetősége összefügg a használati 



 

PE602.838v03-00 36/162 AD\1133855HU.docx 

HU 

a használati kiadások, valamint a használat 

egyéb szolgáltatásokhoz hasonlított 

viszonylagos költsége tekintetében a 

felhasználók tudomására jutó 

információkkal, valamint azzal, hogy a 

fogyasztóknak mennyire van módjuk a 

kiadásaik ellenőrzésére. Ennélfogva a 

megfizethetőség azt jelenti, hogy a 

fogyasztókat a vállalkozásokra rótt 

kötelezettségek révén jogok illetik. E 

kötelezettségek között szerepel a részletes 

számlázás meghatározott szintje, a 

fogyasztóknak biztosított lehetőség 

bizonyos hívások (pl. emelt díjas 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó emelt díjú 

hívások) szelektív letiltására, a fogyasztók 

lehetősége kiadásaik előrefizetés útján 

történő ellenőrzésére, és a fogyasztók 

lehetősége az előre fizetendő csatlakozási 

díj beszámítására. A piaci fejlemények 

fényében az ilyen intézkedések 

felülvizsgálatára és megváltoztatására lehet 

szükség. 

kiadások, valamint a használat egyéb 

szolgáltatásokhoz hasonlított viszonylagos 

költsége tekintetében a fogyasztók 

tudomására jutó információkkal, valamint 

azzal, hogy a fogyasztóknak mennyire van 

módjuk a kiadásaik ellenőrzésére. 

Ennélfogva a megfizethetőség azt jelenti, 

hogy a fogyasztókat a szolgáltatókra rótt 

kötelezettségek révén jogok illetik. E 

kötelezettségek között szerepel a részletes 

számlázás meghatározott szintje, a 

fogyasztóknak biztosított lehetőség 

bizonyos hívások (pl. emelt díjas 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó emelt díjú 

hívások) szelektív letiltására, a fogyasztók 

lehetősége kiadásaik előrefizetés útján 

történő ellenőrzésére, és a fogyasztók 

lehetősége az előre fizetendő csatlakozási 

díj beszámítására. A piaci fejlemények 

fényében az ilyen intézkedések 

felülvizsgálatára és megváltoztatására lehet 

szükség. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

217 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(217) Amennyiben a funkcionális 

internet-hozzáférési és a 

hangkommunikációs szolgáltatások vagy 

más egyetemes szolgáltatások 85. cikk 

szerinti biztosítása méltánytalan terhet 

eredményez egy vállalkozás számára, 

kellően figyelembe véve a költségeket és a 

bevételeket, valamint az érintett 

szolgáltatások biztosításából eredő nem 

tárgyi hasznokat, ezt a méltánytalan terhet 

figyelembe lehet venni az egyetemes 

kötelezettségek bármely nettó 

költségszámításában. 

(217) Amennyiben az internet-

hozzáférési és a hangkommunikációs 

szolgáltatások vagy más egyetemes 

szolgáltatások 82. cikk szerinti biztosítása 

méltánytalan terhet eredményez egy 

szolgáltató számára, kellően figyelembe 

véve a költségeket és a bevételeket, 

valamint az érintett szolgáltatások 

biztosításából eredő nem tárgyi hasznokat, 

ezt a méltánytalan terhet figyelembe lehet 

venni az egyetemes kötelezettségek 

bármely nettó költségszámításában. 
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Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

221 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(221) Ha az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség méltánytalan terhet jelent egy 

vállalkozás számára, helyénvaló a 

tagállamok számára lehetővé tenni a nettó 

költségek hatékony megtérülését szolgáló 

mechanizmusok bevezetését. Az 

egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 

minden nettó költségét közforrásokból kell 

fedezni. A funkcionális internet-hozzáférés 

nemcsak a hírközlési ágazat, hanem az 

egész online gazdaság és a teljes 

társadalom szempontjából előnyökkel jár. 

Az olyan kapcsolat biztosítása minél több 

végfelhasználó számára, amely lehetővé 

teszi a gyors széles sávú hozzáférést, 

lehetővé teszi az online szolgáltatások 

igénybevételét, vagyis a digitális 

társadalomban való részvételt. Az ilyen 

kapcsolat egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség alapján történő biztosítása 

legalább annyira szolgálja a közérdeket, 

mint az elektronikus hírközlési ágazat 

szolgáltatónak érdekeit. Ezért a 

tagállamoknak az egyetemes szolgáltatás 

keretében biztosított gyors széles sávú 

kapcsolatok nettó költségeit közforrásokból 

kell ellentételezniük, és ez az állami 

költségvetésből nyújtott támogatásnak 

minősül. 

(221) Ha az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség méltánytalan terhet jelent egy 

vállalkozás számára, helyénvaló a 

tagállamok számára lehetővé tenni a nettó 

költségek hatékony megtérülését szolgáló 

mechanizmusok bevezetését. Az 

egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 

minden nettó költségét közforrásokból kell 

fedezni. A tagállamok kivételes esetekben 

elfogadhatnak vagy fenntarthatnak egy 

olyan mechanizmust, amely megosztja az 

egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 

nettó költségét az elektronikus hírközlő 

hálózatok és hírközlési szolgáltatások 

nyújtói között. Az ilyen mechanizmust 

legalább háromévenként felül kell 

vizsgálni annak megállapítása érdekében, 

hogy melyik nettó költséget kell továbbra 

is megosztani, és mely költségeket kell 

állami forrásokból megtéríttetni. A 

funkcionális internet-hozzáférés nemcsak a 

hírközlési ágazat, hanem az egész online 

gazdaság és a teljes társadalom 

szempontjából előnyökkel jár. Az olyan 

kapcsolat biztosítása minél több 

végfelhasználó számára, amely lehetővé 

teszi a gyors széles sávú hozzáférést, 

lehetővé teszi az online szolgáltatások 

igénybevételét, vagyis a digitális 

társadalomban való részvételt. Az ilyen 

kapcsolat egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség alapján történő biztosítása 

legalább annyira szolgálja a közérdeket, 

mint az elektronikus hírközlési ágazat 

szolgáltatónak érdekeit. Ezért a 

tagállamoknak az egyetemes szolgáltatás 

keretében biztosított gyors széles sávú 

kapcsolatok nettó költségeit közforrásokból 

kell ellentételezniük, és ez az állami 

költségvetésből nyújtott támogatásnak 

minősül. 
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Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

227 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(227) A gyermekek eltűnésének 

bejelentéséhez kapcsolódó egyedi 

szempontokra tekintettel a tagállamoknak 

továbbra is törekedniük kell annak 

biztosítására, hogy a gyermekek 

eltűnésének bejelentését célzó , jól működő 

szolgáltatás a „116000”-ás számon valóban 

rendelkezésre álljon a területükön. 

(227) A gyermekek eltűnésének 

bejelentéséhez kapcsolódó egyedi 

szempontokra tekintettel a tagállamoknak 

továbbra is törekedniük kell annak 

biztosítására, hogy a gyermekek 

eltűnésének bejelentését célzó, jól működő 

szolgáltatás a „116000”-ás számon valóban 

rendelkezésre álljon a területükön. A 

tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 

hogy nemzeti rendszerüket felülvizsgálják 

ezen irányelv átültetése és végrehajtása 

tekintetében, figyelembe véve a „116000” 

szám működtetésének megfelelő szintű 

szolgáltatásminőségével, továbbá a 

segélyvonal működtetéséhez szükséges 

pénzügyi források bevonásával 

kapcsolatos intézkedéseket. Az eltűnt 

gyermekeknek a „116000” szám 

vonatkozásában történő meghatározásába 

az alábbi kategóriába sorolható 

gyermekek tartoznak: szökött gyermekek, 

gyermek jogellenes külföldre vitele, eltűnt 

gyermekek, gyermek szülő általi 

jogellenes elvitele, eltűnt migráns 

gyermekek, gyermek büntetni rendelt 

jogellenes elvitele, illetve elveszítése, 

szexuális visszaélés, továbbá a gyermek 

életének kockáztatása. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

227 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (227a) Habár az első segélyvonalaknak a 

2007. évi európai bizottsági határozatot 

követő üzembe helyezését követően sor 

került a figyelemfelkeltésre, a 

segélyvonalak az egyes országokban 
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továbbra is eltérő mértékben, gyakran 

pedig alig ismertek. A gyermekek 

megfelelőbb védelme, támogatása és 

eltűnésük megakadályozása terén fontos 

lépés a segélyvonalak azzal kapcsolatos 

törekvéseinek megerősítése, hogy 

felhívják a figyelmet telefonszámukra és 

szolgáltatásaikra. A tagállamoknak és a 

Bizottságnak e célból továbbra is 

támogatniuk kell a „116000” számnak a 

nagyközönség és a nemzeti 

gyermekvédelmi rendszerek érdekelt felei 

körében történő népszerűsítésére irányuló 

erőfeszítéseket. 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

229 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(229) Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások egységes piacának 

kiépítéséhez szükség van a 

végfelhasználókat a határokon túli 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

igénybevételében akadályozó tényezők 

fölszámolására. A nyilvános elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtóinak nem 

szabad megakadályozniuk vagy 

korlátozniuk a végfelhasználók 

hozzáférését, illetve nem szabad 

hátrányosan megkülönböztetniük őket 

nemzetiségük vagy letelepedés szerinti 

tagállamuk alapján. A költségek és a 

kockázatok objektív módon indokolható 

különbözősége alapján mindazonáltal 

lehetővé kell tenni a különbségtételt, és ez 

túlmutathat az 531/2012/EU rendeletben 

előírt, a szabályozott kiskereskedelmi 

barangolási szolgáltatások nem 

rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű 

használata kapcsán meghatározott 

intézkedéseken. 

(229) Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások egységes piacának 

kiépítéséhez szükség van a 

végfelhasználókat a határokon túli 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

igénybevételében akadályozó tényezők 

fölszámolására. A nyilvános elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtóinak nem 

szabad megakadályozniuk vagy 

korlátozniuk a végfelhasználók 

hozzáférését, illetve nem szabad 

hátrányosan megkülönböztetniük őket 

nemzetiségük, a lakóhelyük vagy a 

letelepedés szerinti tagállamuk alapján. A 

költségek és a kockázatok objektív módon 

indokolható különbözősége alapján 

mindazonáltal lehetővé kell tenni a 

különbségtételt, és ez túlmutathat az 

531/2012/EU rendeletben előírt, a 

szabályozott kiskereskedelmi barangolási 

szolgáltatások nem rendeltetésszerű vagy 

visszaélésszerű használata kapcsán 

meghatározott intézkedéseken. 
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Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

229 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (229a) Mind a helyhez kötött, mind a 

mobil hírközlés terén továbbra is igen 

jelentős különbségek vannak a belföldön, 

illetve a más tagállamban végződtetett 

beszédhívások és SMS-üzenetek ára 

között. Miközben az országok, szolgáltatók 

és díjcsomagok, valamint a mobil és 

helyhez kötött szolgáltatások között 

jelentős eltérések mutatkoznak, ez a 

probléma továbbra is érinti a fogyasztók 

sérülékenyebb csoportjait, és akadályokat 

állít az EU-n belüli hézagmentes hírközlés 

elé. Ezért az azonos tagállamban, illetve 

egy másik tagállamban végződtetett 

elektronikus hírközlési szolgáltatás 

kiskereskedelmi ára közötti jelentős 

különbségeket objektív kritériumokra való 

hivatkozással kell igazolni. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

230 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(230) A végfelhasználók védelmével 

kapcsolatos szabályok eltérő végrehajtása 

miatt jelentős belső piaci akadályok 

keletkeztek, amelyek mind az elektronikus 

hírközlési szolgáltatókra, mind a 

végfelhasználókra hatást gyakorolnak. 

Ezen akadályokat elhárítandó, az egész 

Unióban azonos szabályokat kell 

alkalmazni, melyek magas szintű közös 

védelmet biztosítanak. Az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó végfelhasználói jogok 

teljes, kalibrált harmonizációja jelentősen 

javítaná a jogbiztonságot mind a 

végfelhasználók, mind az elektronikus 

hírközlési szolgáltatók szempontjából, 

(230) A végfelhasználók védelmével 

kapcsolatos szabályok eltérő végrehajtása 

miatt jelentős belső piaci akadályok 

keletkeztek, amelyek mind az elektronikus 

hírközlési szolgáltatókra, mind a 

végfelhasználókra hatást gyakorolnak. 

Ezen akadályokat elhárítandó, az egész 

Unióban azonos szabályokat kell 

alkalmazni, melyek magas szintű közös 

védelmet biztosítanak. Az ezen irányelv 

hatálya alá tartozó végfelhasználói jogok 

teljes, kalibrált harmonizációja jelentősen 

javítaná a jogbiztonságot mind a 

végfelhasználók, mind az elektronikus 

hírközlési szolgáltatók szempontjából, 
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egyúttal csökkentve a piacra lépés 

akadályait és a szabályok 

fragmentációjából eredő, szükségtelen 

megfelelési terhet. A teljes harmonizáció 

hozzájárulna az egységes piac előtt álló 

azon akadályok megszüntetéséhez, melyek 

a végfelhasználókra vonatkozó 

rendelkezésekből fakadnak, és védik a 

nemzeti szolgáltatókat a más 

tagállamokból származó vetélytársakkal 

szemben. A magas szintű közös védelem 

biztosítása érdekében a végfelhasználókra 

vonatkozó rendelkezések közül több is 

jelentős javításra szorul az egyes 

tagállamokban alkalmazott legjobb 

gyakorlatoknak megfelelően. A 

végfelhasználók jogainak teljes 

harmonizációja növeli bizalmukat a belső 

piac iránt, mivel az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások igénybevételekor egyformán 

magas szintű védelemben részesülnek, akár 

saját tagállamukban tartózkodnak, akár 

más tagállamokban élnek, dolgoznak vagy 

utaznak. Indokolt fenntartani azt a 

lehetőséget a tagállamok számára, hogy 

magasabb szintű végfelhasználói védelmet 

írjanak elő, ha ez az irányelv kifejezetten 

lehetővé teszi az eltérést, valamint hogy 

egyes, ebben az irányelvben nem tárgyalt 

területeken is intézkedéseket hozzanak. 

egyúttal csökkentve a piacra lépés 

akadályait és a szabályok 

fragmentációjából eredő, szükségtelen 

megfelelési terhet. A teljes harmonizáció 

hozzájárulna az egységes piac előtt álló 

azon akadályok megszüntetéséhez, melyek 

a végfelhasználókra vonatkozó 

rendelkezésekből fakadnak, és védik a 

nemzeti szolgáltatókat a más 

tagállamokból származó vetélytársakkal 

szemben. A magas szintű közös védelem 

biztosítása érdekében a végfelhasználókra 

vonatkozó rendelkezések közül több is 

jelentős javításra szorul az egyes 

tagállamokban alkalmazott legjobb 

gyakorlatoknak megfelelően. A 

végfelhasználók jogainak teljes 

harmonizációja növeli bizalmukat a belső 

piac iránt, mivel az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások igénybevételekor egyformán 

magas szintű védelemben részesülnek, akár 

saját tagállamukban tartózkodnak, akár 

más tagállamokban élnek, dolgoznak vagy 

utaznak. Hasonlóképpen az elektronikus 

hírközlési szolgáltatók számára biztosítani 

kell, hogy a végfelhasználókra vonatkozó 

rendelkezések és az az általános 

felhatalmazási feltételek a 

végfelhasználókra vonatkozó 

rendelkezések tekintetében azonosak. 
Indokolt fenntartani azt a lehetőséget a 

tagállamok számára, hogy magasabb szintű 

végfelhasználói védelmet írjanak elő, ha ez 

az irányelv kifejezetten lehetővé teszi az 

eltérést, valamint hogy egyes, ebben az 

irányelvben nem tárgyalt területeken is 

intézkedéseket hozzanak. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

231 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(231) A szerződések a vég felhasználók 

számára az információ átláthatóságát és a 

jogbiztonság ot garantálják . Egy 

(231) A szerződések a vég felhasználók 

számára az információ átláthatóságát és a 

jogbiztonságot garantálják . Egy 
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versenykörnyezetben a legtöbb szolgáltató 

a kereskedelmi elvárások miatt 

szerződéseket köt ügyfeleivel. Az 

elektronikus hírközlési hálózatokkal és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói 

ügyletekre ezen irányelv rendelkezései 

mellett alkalmazni kell a szerződésekkel 

kapcsolatos, meglévő uniós 

fogyasztóvédelmi jogszabályokban – 

különösen a fogyasztók jogairól szóló 

2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben39 és a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelvben – foglalt 

követelményeket. 

versenykörnyezetben a legtöbb szolgáltató 

a kereskedelmi elvárások miatt 

szerződéseket köt ügyfeleivel. Az 

elektronikus hírközlési hálózatokkal és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói 

ügyletekre ezen irányelv rendelkezései 

mellett alkalmazni kell a szerződésekkel 

kapcsolatos, meglévő uniós 

fogyasztóvédelmi jogszabályokban – 

különösen a fogyasztók jogairól szóló 

2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben39 és a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 

feltételekről szóló, 1993. április 5-i 

93/13/EGK tanácsi irányelvben – foglalt 

követelményeket. A tájékoztatási 

követelmények ezen irányelvbe történő 

beépítése, amit a 2011/83/EU irányelv is 

megkövetelhet, nem vezethet ahhoz, hogy 

ugyanaz a tájékoztatás a szerződéskötés 

előtti és a szerződéskötési 

dokumentumokban is megismétlődjön. Az 

ezen irányelv tekintetében nyújtott 

tájékoztatást, beleértve minden 

normatívabb és részletesebb tájékoztatási 

követelményt is, úgy kell tekinteni, hogy 

teljesíti a 2011/83/EU irányelv szerinti 

megfelelő követelményeket. 

__________________ __________________ 

39Az Európai Parlament és a Tanács 

2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 

a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 

irányelv és az 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 

85/577/EGK tanácsi irányelv és a 

97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(HL L 304., 2011.11.22., 64. o.). 

39Az Európai Parlament és a Tanács 

2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 

a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 

irányelv és az 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 

85/577/EGK tanácsi irányelv és a 

97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(HL L 304., 2011.11.22., 64. o.). 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(232) A szerződésekre vonatkozó , ebben 

az irányelvben szereplő rendelkezéseket az 

ügyfél által fizetett bármely összegtől 

függetlenül kell alkalmazni. E 

rendelkezéseket nem csupán a fogyasztók, 

hanem a 2003/361/EK bizottsági 

ajánlásban meghatározott mikro-, valamint 

kisvállalkozások esetében is alkalmazni 

kell , melyek tárgyalási pozíciója hasonló a 

fogyasztókéhoz, és ezért velük azonos 

szintű védelemre szorulnak. A 

szerződésekkel kapcsolatos 

rendelkezéseket, így a 2011/83/EU 

irányelvben meghatározott fogyasztói 

jogokat ezen vállalkozások esetében 

automatikusan alkalmazni kell, hacsak a 

vállalkozások úgy nem döntenek, hogy 

egyéni szerződési feltételekről állapodnak 

meg az elektronikus távközlési 

szolgáltatások nyújtóival. A mikro- és 

kisvállalkozásokkal ellentétben a nagyobb 

vállalatok általában erősebb tárgyalási 

pozícióval bírnak, ezért nem függnek 

ugyanazoktól a szerződéses tájékoztatási 

követelményektől, mint a fogyasztók. 

Egyéb követelményeket, például a számok 

átvihetőségét, melyek a nagyobb 

vállalkozások számára is fontosak, 

továbbra is minden végfelhasználó 

esetében tiszteletben kell tartani. 

(232) A szerződésekre vonatkozó, ebben 

az irányelvben szereplő rendelkezéseket 

nem csupán a fogyasztók, hanem a 

2003/361/EK bizottsági ajánlásban 

meghatározott mikro-, valamint 

kisvállalkozások és a tagállamok jogában 

meghatározott nonprofit szervezetek 

esetében is alkalmazni kell, melyek 

tárgyalási pozíciója hasonló a 

fogyasztókéhoz, és ezért velük azonos 

szintű védelemre szorulnak. A 

szerződésekkel kapcsolatos 

rendelkezéseket, így a 2011/83/EU 

irányelvben meghatározott fogyasztói 

jogokat ezen vállalkozások esetében 

automatikusan alkalmazni kell, hacsak a 

vállalkozások úgy nem döntenek, hogy 

egyéni szerződési feltételekről állapodnak 

meg az elektronikus távközlési 

szolgáltatások nyújtóival. A mikro- és 

kisvállalkozásokkal ellentétben a nagyobb 

vállalatok általában erősebb tárgyalási 

pozícióval bírnak, ezért nem függnek 

ugyanazoktól a szerződéses tájékoztatási 

követelményektől, mint a fogyasztók. 

Egyéb követelményeket, például a számok 

átvihetőségét, melyek a nagyobb 

vállalkozások számára is fontosak, 

továbbra is minden végfelhasználó 

esetében tiszteletben kell tartani. A 

nonprofit szervezetek olyan jogi entitások, 

amelyek nem termelnek nyereséget 

tulajdonosaik vagy tagjaik számára. A 

nonprofit szervezetek általában 

jótékonysági szervezetek vagy egyéb 

közérdekű szervezetek. Ennélfogva – 

mivel a nonprofit szervezetek helyzete 

hasonló a mikro- és kisvállalkozásokhoz – 

jogosnak tekinthető, hogy az ilyen 

szervezeteket a végfelhasználói jogok 

tekintetében ugyanúgy kezeljék, mint az 

ezen irányelv szerinti mikro- vagy 

kisvállalkozásokat. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(233) Az elektronikus hírközlési ágazat 

sajátosságai a horizontális szerződési 

szabályokon túl megkövetelik néhány 

további, a végfelhasználókat védő előírás 

alkalmazását. A végfelhasználókat ugyanis 

tájékoztatni kell a kínált szolgáltatások 

minőségéről, az ajánlatok és a 

szerződésbontás feltételeiről, az 

alkalmazandó díjcsomagokról és a 

különleges árazási feltételek alá tartozó 

termékek díjairól. Ezek az információk 

lényegesek a legtöbb nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatás 

esetében, ám ez alól kivételt képeznek a 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások. Annak 

érdekében, hogy a végfelhasználók 

tájékozott döntéseket hozhassanak, fontos e 

lényeges információkat egyszerű és érthető 

formában megadni a szerződéskötés előtt. 

Szintúgy rendelkezésre kell bocsátani az 

alapvető szerződési feltételek 

összefoglalását. Az összehasonlíthatóság és 

a megfelelési költségek csökkentése 

érdekében indokolt, hogy a BEREC 

készítsen egy mintát a szerződések 

összefoglalásához. 

(233) Az elektronikus hírközlési ágazat 

sajátosságai a horizontális szerződési 

szabályokon túl megkövetelik néhány 

további, a végfelhasználókat védő előírás 

alkalmazását. A végfelhasználókat ugyanis 

tájékoztatni kell a kínált szolgáltatások 

minőségéről, az ajánlatok és a 

szerződésbontás feltételeiről, az 

alkalmazandó díjcsomagokról és a 

különleges árazási feltételek alá tartozó 

termékek díjairól. Ezek az információk 

lényegesek az internet-hozzáférési 

szolgáltatások, a nyilvános személyközi 

kommunikációs szolgáltatások és a 

műsorterjesztésre használt átviteli 

szolgáltatások nyújtói esetében. A 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtójával szemben nem 

szabad a szerződésekre vonatkozó 

tájékoztatási követelményeket támasztani, 

amennyiben a szolgáltató, illetve a 

kapcsolt vállalkozások vagy személyek 

nem részesülnek sem közvetlenül, sem 

közvetetten díjazásban az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtásáért. 

Ilyen helyzetben lehet például egy olyan 

egyetem, amely az egyetemi campus 

területén ingyenes hozzáférést biztosít a 

látogatók számára a wifi-hálózatához, 

anélkül hogy bármilyen díjazásban 

részesülne akár a felhasználók részéről, 

akár reklámbevételekből az elektronikus 

hírközlési szolgáltatás nyújtásáért. Annak 

érdekében, hogy a végfelhasználók 

tájékozott döntéseket hozhassanak, fontos e 

lényeges információkat egyszerű és érthető 

formában megadni a szerződéskötés előtt. 

Szintúgy rendelkezésre kell bocsátani az 

alapvető szerződési feltételek 

összefoglalását. Az összehasonlíthatóság és 

a megfelelési költségek csökkentése 

érdekében indokolt, hogy a Bizottság a 
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BEREC Hivatallal folytatott konzultációt 

követően egy mintát fogadjon el a 

szerződések összefoglalásához. A 

szerződéskötést megelőző tájékoztatás, 

továbbá az összefoglaló mintája a végleges 

szerződés szerves részét kell, hogy képezze. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(235) A végberendezések tekintetében a 

fogyasztói szerződésnek ki kell térnie a 

berendezés használatára vonatkozó, 

szolgáltató általi összes korlátozásra – 

amennyiben az ilyen korlátozásokat a 

nemzeti jogszabályok nem tiltják –, például 

a nem kártyafüggetlen mobil eszközökre, 

valamint a szerződés (akár a meghatározott 

lejárati időpontban, akár előtte történő) 

megszűnésekor esedékes díjakra, ideértve a 

készülék megtartásával kapcsolatos 

költségeket is. A végberendezésekre 

vonatkozó megállapodások idő előtti 

felbontása esetén a fizetendő díjak és 

egyéb ajánlati előnyök a szokásos 

értékvesztés alapján és az eltelt idő 

figyelembevételével számítandók ki. 

(235) A végberendezések tekintetében a 

fogyasztói szerződésnek ki kell térnie a 

berendezés használatára vonatkozó, 

szolgáltató általi összes korlátozásra – 

amennyiben az ilyen korlátozásokat a 

nemzeti jogszabályok nem tiltják –, például 

a nem kártyafüggetlen mobil eszközökre, 

valamint a szerződés (akár a meghatározott 

lejárati időpontban, akár előtte történő) 

megszűnésekor esedékes díjakra, ideértve a 

készülék megtartásával kapcsolatos 

költségeket is. Ha a végfelhasználó úgy 

dönt, hogy megtartja a szerződés 

megkötésekor a szerződéssel együtt 

kedvezményesen biztosított 

végberendezést, a fogyasztó által fizetendő 

bármely kompenzáció összege nem 

haladhatja meg a végberendezés a 

szerződés megkötésekor érvényes 

időarányos maradványértékét vagy a 

szolgáltatási díj szerződés lejáratáig 

fennmaradó részét, hogy melyik az 

alacsonyabb. A tagállamok más 

módszereket is választhatnak a 

kompenzáció mértékének kiszámítására, 

amennyiben ez a mérték megegyezik e 

kiszámított kompenzációval, vagy annál 

alacsonyabb. A szolgáltatónak legkésőbb 

a kompenzáció kifizetését követően a 

végberendezés más hálózatokon való 

használatára vonatkozó bármilyen 

korlátozást díjmentesen meg kell 

szüntetnie. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(237) Az ajánlatokkal és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos átlátható, 

naprakész és összehasonlítható 

információk megléte a több szolgáltató 

versenyén alapuló piacokon alapvetően 

fontos elem a fogyasztók számára. A 

szolgáltatások végfelhasználóinak a 

könnyen hozzáférhető formában közzétett 

információk alapján könnyen össze kell 

tudniuk hasonlítani a piacon kínált 

különféle szolgáltatások árait. Annak 

érdekében, hogy a végfelhasználók 

könnyen össze tudják hasonlítani az árakat 

és a szolgáltatásokat , a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, 

hogy az információk (többek között a 

díjszabások, a szolgáltatás minősége, a 

biztosított végberendezésekkel kapcsolatos 

korlátozások és egyéb vonatkozó 

statisztikák) tekintetében nagyobb 

átláthatóságot követeljenek meg az 

elektronikus hírközlő hálózatokat 

működtető és/vagy a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozásoktól. E követelményeknek 

kellő figyelemmel kell lenniük a szóban 

forgó hálózatok vagy szolgáltatások 

jellegére. A hatóságoknak képeseknek kell 

lenniük annak biztosítására is, hogy 

harmadik feleknek joguk legyen 

díjmentesen használni az ilyen 

vállalkozások által közzétett, nyilvánosan 

hozzáférhető információkat az 

összehasonlításhoz . 

(237) Az ajánlatokkal és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos átlátható, 

naprakész és összehasonlítható 

információk megléte a több szolgáltató 

versenyén alapuló piacokon alapvetően 

fontos elem a fogyasztók számára. A 

szolgáltatások végfelhasználóinak a 

könnyen hozzáférhető formában közzétett 

információk alapján könnyen össze kell 

tudniuk hasonlítani a piacon kínált 

különféle szolgáltatások árait. Annak 

érdekében, hogy a végfelhasználók 

könnyen össze tudják hasonlítani az árakat 

és a szolgáltatásokat, a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, 

hogy az információk (többek között a 

díjszabások, a szolgáltatás minősége, a 

biztosított végberendezésekkel kapcsolatos 

korlátozások és egyéb vonatkozó 

statisztikák) tekintetében nagyobb 

átláthatóságot követeljenek meg az 

elektronikus hírközlő hálózatokat 

működtető és/vagy internet-hozzáférési 

szolgáltatást, személyközi kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoktól és 

a műsorterjesztésre használt átviteli 

szolgáltatások nyújtóitól. E 

követelményeknek kellő figyelemmel kell 

lenniük a szóban forgó hálózatok vagy 

szolgáltatások jellegére. A hatóságoknak 

képeseknek kell lenniük annak 

biztosítására is, hogy harmadik feleknek 

joguk legyen díjmentesen használni az 

ilyen vállalkozások által közzétett, 

nyilvánosan hozzáférhető információkat az 

összehasonlításhoz .  
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(240) A független összehasonlító 

eszközöknek műveletileg függetlennek kell 

lenniük a nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtóitól. Fenntartásukat 

végezheti valamely magánvállalkozás, az 

illetékes hatóság vagy annak megbízottja, 

de mindenképpen meghatározott minőségi 

kritériumok alapján kell működniük, 

többek között meg kell adniuk 

tulajdonosuk nevét, pontos és naprakész 

információkat kell tartalmazniuk, meg kell 

adniuk a legutóbbi frissítés idejét, továbbá 

világos és objektív szempontok alapján – 

minél több ajánlat figyelembevételével és a 

piac jelentős részének lefedésével – kell 

elvégezniük a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások összehasonlítását. A 

tagállamoknak kell meghatározniuk, hogy 

az összehasonlító eszközökben milyen 

gyakorisággal kell felülvizsgálni és 

frissíteni a végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátott adatokat, figyelemmel arra, hogy 

a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói milyen gyakran 

vizsgálják felül díjszabási és minőségi 

adataikat. Amennyiben egy tagállamban 

csak egy összehasonlító eszköz jött létre, és 

az felfüggeszti működését, vagy már nem 

felel meg az említett minőségi 

követelményeknek, a tagállamnak 

gondoskodnia kell arról, hogy a 

végfelhasználók észszerű időn belül 

hozzáférést kapjanak egy másik országos 

szintű összehasonlító eszközökhöz. 

(240) A független összehasonlító 

eszközöknek műveletileg függetlennek kell 

lenniük a nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtóitól. Fenntartásukat 

végezheti valamely magánvállalkozás, az 

illetékes hatóság vagy annak megbízottja, 

de mindenképpen meghatározott minőségi 

kritériumok alapján kell működniük, 

többek között meg kell adniuk 

tulajdonosuk nevét, pontos és naprakész 

információkat kell tartalmazniuk, meg kell 

adniuk a legutóbbi frissítés idejét, továbbá 

világos és objektív szempontok alapján – 

minél több ajánlat figyelembevételével és a 

piac jelentős részének lefedésével – kell 

elvégezniük a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások összehasonlítását. A 

keresési találatokat illetően egyetlen 

szolgáltató sem részesíthető kedvező 

elbánásban azon túl, ami ezeken az 

egyértelmű objektív kritériumokon alapul. 
A tagállamoknak kell meghatározniuk, 

hogy az összehasonlító eszközökben 

milyen gyakorisággal kell felülvizsgálni és 

frissíteni a végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátott adatokat, figyelemmel arra, hogy 

a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói milyen gyakran 

vizsgálják felül díjszabási és minőségi 

adataikat. Amennyiben egy tagállamban 

csak egy összehasonlító eszköz jött létre, és 

az felfüggeszti működését, vagy már nem 

felel meg az említett minőségi 

követelményeknek, a tagállamnak 

gondoskodnia kell arról, hogy a 

végfelhasználók észszerű időn belül 

hozzáférést kapjanak egy másik országos 

szintű összehasonlító eszközökhöz. 
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Irányelvre irányuló javaslat 

241 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(241) A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások alkalmazásával kapcsolatos 

közérdekű kérdések megválaszolása és a 

mások jogai és szabadságai védelmének 

ösztönzése érdekében az illetékes 

hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, 

hogy a szolgáltatók segítségével az ilyen 

szolgáltatások alkalmazásával kapcsolatos 

közérdekű tájékoztatást állítsanak össze és 

terjesszenek. Ez tartalmazhat a 

leggyakoribb jogsértésekkel és azok jogi 

következményeivel kapcsolatos, például a 

szerzői jogok megsértésével, más 

törvénybe ütköző használattal és az 

ártalmas tartalom terjesztésével 

kapcsolatos közérdekű információkat, 

valamint a személyes biztonságot 

fenyegető – például személyes adatok 

bizonyos körülmények között történő 

megadásakor fennálló – kockázatokkal 

szembeni védelemre, továbbá a 

magánéletet és a személyes adatokat 

fenyegető kockázatokkal szembeni 

védelemre vonatkozó tanácsokat és 

eszközöket, illetve a gyermekek és 

sérülékeny személyek védelmét lehetővé 

tevő könnyen használható és 

konfigurálható szoftverek vagy 

szoftveropciók elérhetőségét. A 

tájékoztatás az ebben az irányelvben 

meghatározott együttműködési eljárás 

révén koordinálható. Az ilyen közérdekű 

tájékoztatást szükség esetén aktualizálni 

kell, és könnyen érthető, az egyes 

tagállamok által meghatározott formában, 

valamint a nemzeti hatóságok weboldalain 

kell közzétenni. A nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy arra kötelezhessék a szolgáltatókat, 

hogy azok ezt az egységesített tájékoztatást 

(241) A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások alkalmazásával kapcsolatos 

közérdekű kérdések megválaszolása és a 

mások jogai és szabadságai védelmének 

ösztönzése érdekében az illetékes 

hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, 

hogy a szolgáltatók segítségével az ilyen 

szolgáltatások alkalmazásával kapcsolatos 

közérdekű tájékoztatást állítsanak össze és 

terjesszenek. Ez tartalmazhat a 

leggyakoribb jogsértésekkel és azok jogi 

következményeivel kapcsolatos közérdekű 

információkat, valamint a személyes 

biztonságot fenyegető – például személyes 

adatok bizonyos körülmények között 

történő megadásakor fennálló – 

kockázatokkal szembeni védelemre, 

továbbá a magánéletet és a személyes 

adatokat fenyegető kockázatokkal 

szembeni védelemre vonatkozó tanácsokat 

és eszközöket, illetve a gyermekek és 

sérülékeny személyek védelmét lehetővé 

tevő könnyen használható és 

konfigurálható szoftverek vagy 

szoftveropciók elérhetőségét. A 

tájékoztatás az ebben az irányelvben 

meghatározott együttműködési eljárás 

révén koordinálható. Az ilyen közérdekű 

tájékoztatást szükség esetén aktualizálni 

kell, és könnyen érthető, az egyes 

tagállamok által meghatározott formában, 

valamint a nemzeti hatóságok weboldalain 

kell közzétenni. A nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy arra kötelezhessék a szolgáltatókat, 

hogy azok ezt az egységesített tájékoztatást 

a nemzeti szabályozó hatóságok által 

megfelelőnek ítélt módon valamennyi 

fogyasztójukhoz eljuttassák. Ezen 

információk terjesztése azonban nem róhat 
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a nemzeti szabályozó hatóságok által 

megfelelőnek ítélt módon valamennyi 

fogyasztójukhoz eljuttassák. Ezen 

információk terjesztése azonban nem róhat 

túlzott terheket a vállalkozásokra. A 

tagállamoknak ezt a terjesztést a 

vállalkozásoknak a végfelhasználóikkal 

való kommunikáció során rendszerint 

alkalmazott módon kell kérniük. 

túlzott terheket a szolgáltatókra. A 

tagállamoknak ezt a terjesztést a 

szolgáltatóknak a végfelhasználóikkal való 

kommunikáció során rendszerint 

alkalmazott módon kell kérniük. 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

243 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(243) A nemzeti szabályozó hatóságok 

számára lehetővé kell tenni, hogy nyomon 

kövessék a szolgáltatások minőségét és 

szisztematikus adatgyűjtést végezzenek a 

területükön kínált szolgáltatások 

minőségével kapcsolatban , kitérve a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

számra nyújtott szolgáltatásokra. Ezeket az 

információkat olyan szempontok alapján 

kell gyűjteni, amelyek lehetővé teszik a 

szolgáltatók és tagállamok közötti 

összehasonlítást. Az elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó, 

versenykörnyezetben működő 

vállalkozások esetében valószínűsíthető, 

hogy a szolgáltatásaikra vonatkozó 

megfelelő és naprakész információkat 

kereskedelmi előnyszerzés érdekében 

nyilvánosan elérhetővé teszik. Ezzel együtt 

a nemzeti szabályozó hatóságok számára 

lehetővé kell tenni, hogy előírhassák az 

ilyen információk közzétételét abban az 

esetben, ha kimutatható, hogy az ilyen 

információ ténylegesen nem áll a 

nyilvánosság rendelkezésére. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak elő kell írniuk a 

szolgáltatók által használandó mérési 

módszereket is annak érdekében, hogy a 

megadott adatok könnyebben 

hasonlíthatóak legyenek. Az uniós szintű 

összehasonlíthatóság előmozdítása és a 

(243) A nemzeti szabályozó hatóságok 

számára lehetővé kell tenni, hogy nyomon 

kövessék a szolgáltatások minőségét és 

szisztematikus adatgyűjtést végezzenek a 

területükön kínált szolgáltatások 

minőségével kapcsolatban , kitérve a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

számra nyújtott szolgáltatásokra. Ezeket az 

információkat olyan szempontok alapján 

kell gyűjteni, amelyek lehetővé teszik a 

szolgáltatók és tagállamok közötti 

összehasonlítást. Az elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó, 

versenykörnyezetben működő 

vállalkozások esetében valószínűsíthető, 

hogy a szolgáltatásaikra vonatkozó 

megfelelő és naprakész információkat 

kereskedelmi előnyszerzés érdekében 

nyilvánosan elérhetővé teszik. Ha egy 

elektronikus hírközlési szolgáltató a 

szolgáltatás műszaki nyújtásával 

kapcsolatos okok miatt nem tudja a 

szolgáltatás minőségét ellenőrizni, vagy 

nem szolgáltatja a minőség minimális 

szintjét, akkor nem írható elő számára a 

szolgáltatás minőségével kapcsolatos 

információk szolgáltatása. Ezzel együtt a 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

lehetővé kell tenni, hogy előírhassák az 

ilyen információk közzétételét abban az 

esetben, ha kimutatható, hogy az ilyen 
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megfeleléssel járó költségek csökkentése 

érdekében indokolt, hogy a BEREC 

iránymutatásokat fogadjon el a 

szolgáltatások releváns minőségi 

paramétereiről, amelyeket a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak messzemenően 

figyelembe kell venniük. 

információ ténylegesen nem áll a 

nyilvánosság rendelkezésére. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak elő kell írniuk a 

szolgáltatók által használandó mérési 

módszereket is annak érdekében, hogy a 

megadott adatok könnyebben 

hasonlíthatóak legyenek. Az uniós szintű 

összehasonlíthatóság előmozdítása és a 

megfeleléssel járó költségek csökkentése 

érdekében indokolt, hogy a BEREC 

iránymutatásokat fogadjon el a 

szolgáltatások releváns minőségi 

paramétereiről, amelyeket a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak messzemenően 

figyelembe kell venniük. 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

244 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(244) A versenykörnyezet nyújtotta 

előnyök teljes mértékű kihasználása 

érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 

fogyasztók tájékozottan választhassanak és 

szolgáltatót válthassanak, amikor számukra 

az a legelőnyösebb. Alapvető annak 

biztosítása, hogy ennek során ne 

ütközzenek jogi, műszaki vagy gyakorlati 

akadályokba – beleértve a szerződéses 

feltételeket, eljárásokat, díjakat stb. Ez nem 

zárja ki az észszerű szerződéses 

minimumidőtartam meghatározását a 

fogyasztói szerződésekben, amely nem 

lehet több 24 hónapnál. A tagállamok 

számára mindazonáltal lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy ennél rövidebb 

maximális időtartamot is meghatározzanak 

a nemzeti körülmények, például a verseny 

intenzitása és a hálózati beruházások 

stabilitása fényében. Az elektronikus 

hírközlési szolgáltatási szerződéstől 

függetlenül a fogyasztók számára vonzóbb 

és kedvezőbb lehet az ennél hosszabb 

visszatérítési időszak alkalmazása a fizikai 

összeköttetés kapcsán. Az ilyen fogyasztói 

(244) A versenykörnyezet nyújtotta 

előnyök teljes mértékű kihasználása 

érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 

fogyasztók tájékozottan választhassanak és 

szolgáltatót válthassanak, amikor számukra 

az a legelőnyösebb. Alapvető annak 

biztosítása, hogy ennek során ne 

ütközzenek jogi, műszaki vagy gyakorlati 

akadályokba – beleértve a szerződéses 

feltételeket, eljárásokat, díjakat stb. Ez nem 

zárja ki az észszerű szerződéses 

minimumidőtartam meghatározását a 

fogyasztói szerződésekben, amely nem 

lehet több 24 hónapnál. A tagállamok 

számára mindazonáltal lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy ennél rövidebb 

maximális időtartamot is meghatározzanak 

a nemzeti körülmények, például a verseny 

intenzitása és a hálózati beruházások 

stabilitása fényében, a szolgáltatóknak 

pedig ajánlaniuk kell legalább egy, 12 

hónapos vagy annál rövidebb időtartamú 

szerződést. Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatási szerződéstől függetlenül a 

fogyasztók számára vonzóbb és kedvezőbb 
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kötelezettségvállalások fontosak lehetnek a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok egészen 

vagy csaknem a végfelhasználás helyéig 

történő kiépítésének ösztönzésében, ami 

elképzelhető kereslet-összevonó 

felhasználói csoportok révén is, csökkentve 

a hálózatüzemeltetők által vállalt kezdeti 

igénybevételi kockázatokat. Az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

szolgáltatói közötti váltás ebben az 

irányelvben biztosított jogát mindazonáltal 

nem korlátozhatja a fizikai összeköttetésre 

vonatkozó szerződésben előírt 

visszatérítési időszak. 

lehet az ennél hosszabb visszatérítési 

időszak alkalmazása a fizikai összeköttetés 

kapcsán. Az ilyen fogyasztói 

kötelezettségvállalások fontosak lehetnek a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok egészen 

vagy csaknem a végfelhasználás helyéig 

történő kiépítésének ösztönzésében, ami 

elképzelhető kereslet-összevonó 

felhasználói csoportok révén is, csökkentve 

a hálózatüzemeltetők által vállalt kezdeti 

igénybevételi kockázatokat. Az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

szolgáltatói közötti váltás ebben az 

irányelvben biztosított jogát mindazonáltal 

nem korlátozhatja a fizikai összeköttetésre 

vonatkozó szerződésben előírt 

visszatérítési időszak, és ezek a 

szerződések nem terjedhetnek ki a 

végberendezésekre vagy az internet-

hozzáférést lehetővé tevő berendezésekre, 

például a készülékekre, routerekre vagy 

modemekre. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

245 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(245) A fogyasztók számára lehetővé kell 

tenni a szerződés költségmentes felbontását 

akkor is, ha a szerződés időtartama a 

minimális szerződési időtartamot követően 

automatikusan meghosszabbodik. 

(245) A fogyasztók számára lehetővé kell 

tenni a szerződés költségmentes felbontását 

akkor is, ha a szerződés időtartama a 

szerződési időtartamot követően 

automatikusan meghosszabbodik. 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

246 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(246) A számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtói által a szerződésben 

(246) A számfüggő nyilvános internet-

hozzáférési szolgáltatások vagy a 
személyközi kommunikációs 

szolgáltatások, illetve a műsorterjesztésre 
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rögzített feltételeken végzett, a 

végfelhasználó szempontjából kedvezőtlen 

módosítások – úgymint a díjak, a 

díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, 

az adatátviteli sebességek, a lefedettség 

vagy a személyes adatok feldolgozásának 

megváltozása – feljogosítják a 

végfelhasználót a szerződés költségmentes 

felbontására, még akkor is, ha e 

kedvezőtlen módosítások kedvező 

változásokkal járnak együtt. 

használt átviteli szolgáltatások nyújtói által 

a szerződésben javasolt feltételeken 

végzett, a végfelhasználó szempontjából 

kedvezőtlen módosítások – úgymint a 

díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi 

korlátozások, az adatátviteli sebességek, a 

lefedettség vagy a személyes adatok 

feldolgozásának megváltozása – 

feljogosítják a végfelhasználót a szerződés 

költségmentes felbontására, még akkor is, 

ha e kedvezőtlen módosítások kedvező 

változásokkal járnak együtt. A 

végfelhasználókat tartós adathordozón, 

például papíron, pendrive-on, CD-n, 

DVD-n, memóriakártyán, a számítógép 

merevlemezén, illetve e-mailben értesíteni 

kell a szerződéses feltételek bármely 

változásáról.  

 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 

248 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(248) A számhordozhatóság az 

elektronikus távközlési piacon a választék 

és a hatékony verseny egyik 

kulcsfontosságú előmozdítója. Azt jelenti, 

hogy azok a végfelhasználók, akik ezt 

kérik, a szolgáltatást nyújtó vállalkozástól 

függetlenül megtarthatják hívószámukat 

(hívószámaikat) a nyilvános 

telefonhálózatban. Ez az irányelv nem 

terjed ki a helyhez kötött és nem helyhez 

kötött nyilvános telefonhálózati 

csatlakozások közötti számhordozhatóság 

szolgáltatására. A tagállamok azonban 

alkalmazhatnak a helyhez kötött 

szolgáltatásokat nyújtó hálózatok és a 

mobilhálózatok közötti számhordozásra 

vonatkozó rendelkezéseket. 

(248) A számhordozhatóság az 

elektronikus távközlési piacon a választék 

és a hatékony verseny egyik 

kulcsfontosságú előmozdítója. Azt jelenti, 

hogy azok a végfelhasználók, akik ezt 

kérik, a szolgáltatótól függetlenül, a 

szolgáltatóváltás közötti korlátozott időre 
megtarthatják hívószámukat 

(hívószámaikat) a nyilvános 

telefonhálózatban. Ez az irányelv nem 

terjed ki a helyhez kötött és nem helyhez 

kötött nyilvános telefonhálózati 

csatlakozások közötti számhordozhatóság 

szolgáltatására. A tagállamok azonban 

alkalmazhatnak a helyhez kötött 

szolgáltatásokat nyújtó hálózatok és a 

mobilhálózatok közötti számhordozásra 

vonatkozó rendelkezéseket. 
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Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

251 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(251) A számhordozhatóság alapvetően 

fontos tényező a fogyasztók választása és a 

versenyképes elektronikus hírközlési 

piacokon a hatékony verseny 

megkönnyítése érdekében, és azt 
minimális határidőn belül kell 

megvalósítani, úgy, hogy a hívószám 

aktiválása egy munkanapon belül 

megtörténjen, és a felhasználó ne 

tapasztaljon egy munkanapnál hosszabb 

szolgáltatáskiesést. Az egyablakos 

ügyintézés és a zökkenőmentes 

szolgáltatóváltás megkönnyítése érdekében 

a szolgáltatóváltás folyamatát az átvevő 

szolgáltatónak kell irányítania. A nemzeti 

szabályozó hatóságok előírhatják a 

számhordozás globális folyamatát, 

figyelembe véve a szerződésekkel 

kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket és a 

technológiai fejlesztéseket. Mindazonáltal 

a tapasztalat néhány tagállamban azt 

mutatja, hogy előfordulhat, hogy a 

fogyasztókat hozzájárulásuk nélkül 

szolgáltatóváltásra kényszerítik. Míg e 

kérdéssel elsősorban a bűnüldöző 

hatóságoknak kellene foglalkozniuk, a 

tagállamok számára biztosítani kell a jogot, 

hogy a szolgáltatóváltás tekintetében 

arányos minimális intézkedéseket – 

ideértve megfelelő szankciók 

kikényszerítését – írhassanak elő, ezáltal a 

lehető legkisebbre csökkentve a 

kockázatokat, és biztosítva a fogyasztók 

védelmét az átállási folyamat során, de 

megtartva az eljárás előnyeit a fogyasztó 

számára. 

(251) A számhordozhatóságot minimális 

határidőn belül kell megvalósítani, úgy, 

hogy a hívószám aktiválása egy 

munkanapon belül megtörténjen, és a 

fogyasztó ne tapasztaljon a meghatározott 

időponttól számított egy munkanapnál 

hosszabb szolgáltatáskiesést. Az 

egyablakos ügyintézés és a zökkenőmentes 

szolgáltatóváltás megkönnyítése érdekében 

a szolgáltatóváltás folyamatát az átvevő 

szolgáltatónak kell irányítania. A nemzeti 

szabályozó hatóságok előírhatják a 

számhordozás globális folyamatát, 

figyelembe véve a szerződésekkel 

kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket és a 

technológiai fejlesztéseket. Ez magában 

foglalja azt a követelményt, hogy a 

számhordozást adott esetben vezeték 

nélküli szolgáltatásnyújtás keretében 

végezzék el, kivéve, ha a végfelhasználó 

másként kéri. Mindazonáltal a tapasztalat 

néhány tagállamban azt mutatja, hogy 

előfordulhat, hogy a fogyasztókat 

hozzájárulásuk nélkül szolgáltatóváltásra 

kényszerítik. Míg e kérdéssel elsősorban a 

bűnüldöző hatóságoknak kellene 

foglalkozniuk, a tagállamok számára 

biztosítani kell a jogot, hogy a 

szolgáltatóváltás tekintetében arányos 

minimális intézkedéseket – ideértve 

megfelelő szankciók kikényszerítését – 

írhassanak elő, ezáltal a lehető legkisebbre 

csökkentve a kockázatokat, és biztosítva a 

fogyasztók védelmét az átállási folyamat 

során, de megtartva az eljárás előnyeit a 

fogyasztó számára. A hordozható 

számokhoz való jogot a szerződéses 

feltételek nem korlátozhatják. 
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Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

251 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (251a) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a szolgáltatóváltás és számhordozás az 

ezen irányelvben előírt határidőkön belül 

megtörténjen, a tagállamoknak meg kell 

követelniük a szolgáltatókról, hogy 

kártérítési intézkedéseket hozzanak, ha 

nem tartják be a végfelhasználóval kötött 

megállapodást. Ezeknek az 

intézkedéseknek a megállapodás 

betartásával kapcsolatos késedelem 

időtartamához mérten arányosnak kell 

lenniük. 

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 

252 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(252) A számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokból és más szolgáltatásokból, 

például lineáris műsorszolgáltatásokból 

vagy készülékekből álló csomagok 

használata egyre elterjedtebb, és fontos 

eleme a versenynek. Jóllehet ezek a 

csomagok sokszor előnyösek a 

végfelhasználó szempontjából, 

megnehezíthetik, illetve költségessé tehetik 

a szolgáltatóváltást, és szerződéses csapdát 

idézhetnek elő. Amennyiben a szerződés 

felbontása és a szolgáltatóváltás 

tekintetében, valamint a valamely csomag 

részét képező termékek megszerzéséhez 

kötődő szerződéses kötelezettségek 

értelmében különböző szerződéses 

szabályok alkalmazandók, valóban sérül a 

végfelhasználóknak a csomag egyes részei 

vagy egésze tekintetében való 

(252) A számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő, de 

legalább a nyilvános elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokból és más 

szolgáltatásokból, például lineáris 

műsorszolgáltatásokból vagy 

végberendezésekből, például az 

ugyanazon szolgáltató által kínált és az 

ugyanazon szerződés tárgyát képező 

készülékekből álló csomagok használata 

egyre elterjedtebb, és fontos eleme a 

versenynek. E cikk alkalmazásában a 

csomagot úgy kell érteni, mint ami 

tartalmaz egy internet-hozzáférést 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatással, vagy internet-hozzáférési 

szolgáltatást és/vagy egy számfüggő 

személyközi kommunikációs szolgáltatást, 

különböző, de egymást kiegészítő 

szolgáltatásokkal – kivéve a gépek közötti 

szolgáltatások nyújtására használt átviteli 
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szolgáltatóváltáshoz fűződő, ezen irányelv 

szerinti joga. Ennek az irányelvnek a 

szerződésekre, az átláthatóságra, a 

szerződés időtartamára és felbontására, 

valamint a szolgáltatóváltásra vonatkozó 

rendelkezései ezért a csomagok minden 

elemére alkalmazandók, kivéve ha a 

csomag nem elektronikus távközlési 

elemeire a fogyasztó szempontjából még 

kedvezőbb előírások vonatkoznak. Az 

egyéb szerződéses elemek, úgymint a 

szerződés megszegése esetén hozható 

intézkedések tekintetében a csomag 

megfelelő elemére vonatkozó szabályok 

alkalmazandók, például az áruk 

értékesítésére vagy a digitális tartalom 

szolgáltatására vonatkozó szerződések 

szabályai. Az említett okokból nem 

engedhető meg, hogy egy fogyasztó az 

eredeti szerződési időtartam szerződés 

szerinti meghosszabbodása miatt ne 

válthasson szolgáltatót. 

szolgáltatásokat – és/vagy az ugyanezen 

szolgáltató által biztosított 

végberendezéseket vagy i. ugyanazon 

szerződés keretében, vagy ii. ugyanazon 

szerződés és alszerződések keretében, vagy 

iii. ugyanazon szerződés és kapcsolódó 

szerződések keretében, amelyek egységes 

kombinált árat biztosítanak. Jóllehet ezek 

a csomagok sokszor előnyösek a fogyasztó 

szempontjából, megnehezíthetik, illetve 

költségessé tehetik a szolgáltatóváltást, és 

szerződéses csapdát idézhetnek elő. 

Amennyiben a szerződés felbontása és a 

szolgáltatóváltás tekintetében, valamint a 

valamely csomag részét képező termékek 

megszerzéséhez kötődő szerződéses 

kötelezettségek értelmében különböző 

szerződéses szabályok alkalmazandók, 

valóban sérül a végfelhasználóknak a 

csomag egyes részei vagy egésze 

tekintetében való szolgáltatóváltáshoz 

fűződő, ezen irányelv szerinti joga. Ennek 

az irányelvnek a szerződésekre, az 

átláthatóságra, a szerződés időtartamára és 

felbontására, valamint a szolgáltatóváltásra 

vonatkozó rendelkezései ezért a csomagok 

minden elemére alkalmazandók, kivéve ha 

a csomag nem elektronikus távközlési 

elemeire a fogyasztó szempontjából még 

kedvezőbb előírások vonatkoznak. Az 

egyéb szerződéses elemek, úgymint a 

szerződés megszegése esetén hozható 

intézkedések tekintetében a csomag 

megfelelő elemére vonatkozó szabályok 

alkalmazandók, például az áruk 

értékesítésére vagy a digitális tartalom 

szolgáltatására vonatkozó szerződések 

szabályai. Az említett okokból nem 

engedhető meg, hogy egy fogyasztó a 

szerződési időtartam szerződés szerinti 

meghosszabbodása miatt ne válthasson 

szolgáltatót. A tagállamoknak meg kell 

tartaniuk mérlegelési jogkörüket a 

csomagok egyes elemeinek előmozdítására 

olyan esetekben, amikor ezek jellege 

eltérő szabályozási megközelítést kíván, 

például azért, mert ezekkel az elemekkel 

más ágazatspecifikus rendelet foglalkozik, 

vagy a piaci módszerek változásaihoz 
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történő alkalmazkodásra. 

 

Módosítás  58 

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 felhasználó – beleértve a 

fogyatékossággal élő 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. 

(254) A Charta és az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének a fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezménye 

célkitűzéseivel összhangban a 

keretszabályozásnak biztosítania kell, hogy 

az Unión belüli lakóhelyétől függetlenül 

valamennyi végfelhasználó – beleértve a 

fogyatékossággal élő végfelhasználókat, az 

idősebbeket és a különleges szociális 

helyzetű felhasználókat is – könnyen és 

egyenlő módon 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. 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

255 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(255) A végfelhasználóknak teljesen 

díjmentesen, bármilyen formában történő 

fizetés nélkül el kell tudniuk érni a 

segélyhívó szolgálatokat vészhelyzeti 

kommunikáció keretében bármilyen olyan 

eszközről, amely lehetővé teszi a 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatás nyújtását, akkor is, ha más 

tagállamban barangoló szolgáltatást 

vesznek igénybe. A vészhelyzeti 

kommunikáció nem csak hanghívást, 

hanem rövid szöveges üzenetet (SMS), 

(255) A végfelhasználóknak teljesen 

díjmentesen, bármilyen formában történő 

fizetés nélkül el kell tudniuk érni a 

segélyhívó szolgálatokat vészhelyzeti 

kommunikáció keretében bármilyen olyan 

eszközről, amely lehetővé teszi a 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatás nyújtását, akkor is, ha más 

tagállamban barangoló szolgáltatást vagy 

ha magán távközlési hálózatokat vesznek 

igénybe. A vészhelyzeti kommunikáció 

nem csak hanghívást, hanem valós idejű 
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videohívást vagy más kommunikációs 

formákat is támogat, ha azokat az adott 

tagállamban használni lehet a segélyhívó 

szolgálatok eléréséhez. Vészhelyzeti 

kommunikációt az (EU) 2015/758 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet41 szerinti 

fedélzeti e-segélyhívó rendszerről is lehet 

indítani. 

szöveges kommunikációt, videohívást 

vagy más kommunikációs formákat is 

támogat, többek között harmadik fél által 

nyújtott továbbító szolgáltatások 

felhasználásával, ha azokat az adott 

tagállamban használni lehet a segélyhívó 

szolgálatok eléréséhez. Vészhelyzeti 

kommunikációt az (EU) 2015/758 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet41 szerinti 

fedélzeti e-segélyhívó rendszerről is lehet 

indítani. Azonban a tagállamoknak kell 

eldönteniük, hogy melyik számfüggő 

személyközi kommunikációs szolgáltatás 

alkalmas a segélyhívó szolgálat számára, 

beleértve azt a lehetőséget is, hogy ezeket 

az opciókat a hangkommunikációra és a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

szempontjából azzal egyenértékű 

szolgáltatásra korlátozzák, illetve hogy 

további opciókat biztosítsanak a nemzeti 

közbiztonsági válaszpontokkal kötött 

megállapodás szerint. Az újabb 

technológiai fejlemények, illetve a 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások figyelembe 

vétele érdekében a Bizottságnak – a 

nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 

vészhelyzeti szolgálatokkal és a 

szabványosítási szervekkel és más érdekelt 

felekkel folytatott konzultációt követően – 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások útján kell 

felmérnie a segélyhívó szolgáltatásokhoz 

való pontos és megbízható hozzáférés 

biztosításának megvalósíthatóságát. 

__________________ __________________ 

41Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/758 rendelete a 112-es egységes 

európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló 

fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével 

összefüggő típus-jóváhagyási 

követelményekről és a 

2007/46/EK irányelv módosításáról 

(HL L 123., 2015.5.19., 77. o.). 

41Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/758 rendelete a 112-es egységes 

európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló 

fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével 

összefüggő típus-jóváhagyási 

követelményekről és a 

2007/46/EK irányelv módosításáról 

(HL L 123., 2015.5.19., 77. o.). 
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Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

256 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(256) A tagállamoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy a végfelhasználóknak a 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

megbízható és pontos hozzáférést 

biztosítsanak a segélyhívó szolgálatokhoz, 

figyelembe véve a nemzeti előírásokat és 

követelményeket. Amennyiben a 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatásokat nem adott minőségű 

szolgáltatás nyújtására beállított 

kapcsolaton keresztül nyújtják, 

előfordulhat, hogy a szolgáltató nem tudja 

garantálni, hogy a szolgáltatásán keresztül 

indított segélyhívásokat mindig a 

legmegfelelőbb közbiztonsági 

válaszponthoz irányítják. Az ilyen 

hálózatfüggetlen vállalkozások, vagyis a 

nyilvános kommunikációs 

hálózatüzemeltetővel nem integrált 

vállalkozások számára a hívó helyének 

azonosítása műszakilag nem minden 

esetben lehetséges. A tagállamoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy a 

segélyhívó szolgálatok felé mihamarabb 

megbízható és pontos kapcsolat, illetve 

átirányítás váljon lehetővé annak 

érdekében, hogy a számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó 

hálózatfüggetlen szolgáltatók más 

kommunikációs szolgáltatókhoz hasonló 

szinten tudják teljesíteni a segélyhívó 

szolgálatok elérhetőségére és a hívó 

helyének azonosítására vonatkozó 

kötelezettséget. 

(256) A tagállamoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy a végfelhasználóknak a 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 

megbízható és pontos hozzáférést 

biztosítsanak a segélyhívó szolgálatokhoz, 

figyelembe véve a nemzeti előírásokat és 

követelményeket, továbbá a nemzeti 

közbiztonsági válaszpontok képességeit. 

Amennyiben a számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat nem adott 

minőségű szolgáltatás nyújtására beállított 

kapcsolaton keresztül nyújtják, 

előfordulhat, hogy a szolgáltató nem tudja 

garantálni, hogy a szolgáltatásán keresztül 

indított segélyhívásokat mindig a 

legmegfelelőbb közbiztonsági 

válaszponthoz irányítják. Az ilyen 

hálózatfüggetlen szolgáltatók, vagyis a 

nyilvános kommunikációs 

hálózatüzemeltetővel nem integrált 

szolgáltatók számára a hívó helyének 

azonosítása műszakilag nem minden 

esetben lehetséges. A tagállamoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy a 

segélyhívó szolgálatok felé mihamarabb 

megbízható és pontos kapcsolat, illetve 

átirányítás váljon lehetővé annak 

érdekében, hogy a számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó 

hálózatfüggetlen szolgáltatók más 

kommunikációs szolgáltatókhoz hasonló 

szinten tudják teljesíteni a segélyhívó 

szolgálatok elérhetőségére és a hívó 

helyének azonosítására vonatkozó 

kötelezettséget. Amennyiben még nem 

hajtottak végre ilyen előírásokat, és nem 

hozták létre a kapcsolódó közbiztonsági 

válaszpontokat, akkor nem lehet a 

hálózatfüggetlen, számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatások esetében 

megkövetelni, hogy a segélyhívó 
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szolgáltatásokhoz hozzáférést 

biztosítsanak céljából, kivéve ha ez 

műszakilag vagy gazdaságilag 

megvalósítható. Ennek keretében egy 

tagállam például kijelölhet egyetlen 

központi közbiztonsági válaszpontot a 

segélyhívások fogadására. Mindazonáltal 

az ilyen szolgáltatóknak tájékoztatniuk 

kell a végfelhasználókat, hogy mikor nem 

támogatják a 112 szolgáltatáshoz való 

hozzáférést vagy a hívó helyének 

azonosítását. 

 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 

256 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (256b) A segélyhívások megválaszolása és 

kezelése tekintetében a tagállami 

jelentéstétel és teljesítményértékelés 

jelenleg hiányos. A Bizottságnak ezért a 

nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 

segélyhívó szolgálatokkal való 

konzultációt követően a tagállami 

segélyhívó szolgálatokra alkalmazható 

teljesítménymutatókat kell elfogadnia, és 

jelentést kell tennie az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a „112” 

európai segélyhívó szám végrehajtásának 

eredményességéről és a 

teljesítménymutatók működéséről. 

 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

257 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(257) A tagállamoknak egyedi 

intézkedéseket kell hozniuk annak 

biztosítása érdekében, hogy a segélyhívó 

szolgáltatások – beleértve a „112”-t – a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók, 

(257) A tagállamoknak egyedi 

intézkedéseket kell hozniuk annak 

biztosítása érdekében, hogy a segélyhívó 

szolgáltatások – beleértve a „112”-t – a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók, 
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különösen a siket, halláskárosult, 

beszédsérült és siket-vak felhasználók 

számára is egyformán hozzáférhetők 

legyenek. Ez magában foglalhatja 

különleges végberendezések biztosítását. 

különösen a siket, halláskárosult, 

beszédsérült és siket-vak felhasználók 

számára is egyformán hozzáférhetők 

legyenek szimultán kommunikációs vagy 

harmadik fél uniós telefonhálózatokkal 

együtt működtethető továbbító 

szolgáltatásainak felhasználása útján. Ez 

magában foglalhatja a fogyatékossággal 

élő személyek számára különleges 

végberendezések biztosítását is, 

amennyiben számukra a fent említett 

kommunikációs módszerek nem 

megfelelők. 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 

259 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(259) A hívó helyére vonatkozó 

információ javítja a végfelhasználók 

védelmének és biztonságának szintjét, és 

segítséget nyújt a segélyhívó 

szolgálatoknak feladataik teljesítéséhez, 

feltéve, hogy a nemzeti közbiztonsági 

válaszpontok rendszere garantálja a 

hívások és a kapcsolódó adatok 

továbbítását a segélyhívó szolgálatokhoz. 

A hívó helyére vonatkozó adatok 

átvételének és használatának meg kell 

felelnie a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó uniós jognak. A hálózatalapú 

helymeghatározást nyújtó 

vállalkozásoknak a hívó helyére vonatkozó 

információt az alkalmazott technológiától 

függetlenül a segélyhívó szolgálatok 

rendelkezésére kell bocsátaniuk, amint a 

hívás oda beérkezik. Azonban a 

készülékalapú helymeghatározási 

technológiák lényegesen pontosabbaknak 

és költséghatékonyabbaknak bizonyultak 

az ENGOS és a Galileo műholdrendszerek, 

valamint más globális navigációs 

műholdrendszerek és a WIFI adatainak 

köszönhetően. Ezért a hálózatalapú 

helymeghatározást ki kell egészíteni a 

(259) A hívó helyére vonatkozó 

információ javítja a végfelhasználók 

védelmének és biztonságának szintjét, és 

segítséget nyújt a segélyhívó 

szolgálatoknak feladataik teljesítéséhez, 

feltéve, hogy a nemzeti közbiztonsági 

válaszpontok rendszere garantálja a 

hívások és a kapcsolódó adatok 

továbbítását a segélyhívó szolgálatokhoz. 

A hívó helyére vonatkozó adatok – 

ideértve a hálózatalapú 

helymeghatározási információkat, adott 

esetben pedig a hívó helyének 

készülékalapú meghatározására 

vonatkozó bővebb információkat – 

átvételének és használatának meg kell 

felelnie a személyes adatok kezelésére és a 

biztonsági intézkedésekre vonatkozó uniós 

jognak. A hálózatalapú helymeghatározást 

nyújtó vállalkozásoknak a hívó helyére 

vonatkozó információt az alkalmazott 

technológiától függetlenül a segélyhívó 

szolgálatok rendelkezésére kell 

bocsátaniuk, amint a hívás oda beérkezik. 

Azonban a készülékalapú 

helymeghatározási technológiák 

lényegesen pontosabbaknak és 



 

AD\1133855HU.docx 61/162 PE602.838v03-00 

 HU 

készülékalapú információkkal, még akkor 

is, ha az utóbbiak csak a segélyhívás 

kapcsolását követően válnak elérhetővé. A 

tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 

hogy a közbiztonsági válaszpontok 

képesek legyenek a hívó helyének 

meghatározását segítő információk 

lehívására és kezelésére. A hívó helyének 

meghatározását segítő információk 

megállapításának és továbbításának 

díjmentesnek kell lennie mind a 

végfelhasználó, mind a segélyhívást kezelő 

hatóság számára, függetlenül attól, hogy 

milyen eszközzel állapítják meg (készülék 

vagy hálózat) és továbbítják 

(hangkommunikáció, SMS vagy internetes 

protokoll). 

költséghatékonyabbaknak bizonyultak az 

ENGOS és a Galileo műholdrendszerek, 

valamint más globális navigációs 

műholdrendszerek és a WIFI adatainak 

köszönhetően. Ezért a hálózatalapú 

helymeghatározást ki kell egészíteni a 

készülékalapú információkkal, még akkor 

is, ha az utóbbiak csak a segélyhívás 

kapcsolását követően válnak elérhetővé. A 

tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 

hogy a közbiztonsági válaszpontok – 

amennyiben megvalósítható – képesek 

legyenek a hívó helyének meghatározását 

segítő információk lehívására és 

kezelésére. A hívó helyének 

meghatározását segítő információk 

megállapításának és továbbításának 

díjmentesnek kell lennie mind a 

végfelhasználó, mind a segélyhívást kezelő 

hatóság számára, függetlenül attól, hogy 

milyen eszközzel állapítják meg (készülék 

vagy hálózat) és továbbítják 

(hangkommunikáció, SMS vagy internetes 

protokoll). 

 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 

260 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(260) A hívó helyének pontos 

meghatározását, a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók egyenértékű hozzáférését 

és a legmegfelelőbb közbiztonsági 

válaszponthoz való hívástovábbítást 

lehetővé tévő technológiák fejlődésével 

való lépéstartás érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni a vészhelyzeti 

kommunikáció kompatibilitásának, 

interoperabilitásának, minőségének és 

folyamatosságának biztosításához 

szükséges intézkedések elfogadására. Ezek 

az intézkedések lehetnek funkcionális 

előírások, melyek a kommunikációs 

láncban részt vevő felek – személyközi 

kommunikációs szolgáltatók, elektronikus 

(260) A hívó helyének pontos 

meghatározását, a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók egyenértékű hozzáférését 

és a legmegfelelőbb közbiztonsági 

válaszponthoz való hívástovábbítást 

lehetővé tévő technológiák fejlődésével 

való lépéstartás érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni a vészhelyzeti 

kommunikáció kompatibilitásának, 

interoperabilitásának, minőségének és 

folyamatosságának biztosításához 

szükséges intézkedések elfogadására. Ezek 

az intézkedések lehetnek funkcionális 

előírások, melyek a kommunikációs 

láncban részt vevő felek – számfüggő 

személyközi kommunikációs szolgáltatók, 
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hírközlő hálózatüzemeltetők és 

közbiztonsági válaszpontok – szerepét 

határozzák meg, vagy lehetnek műszaki 

előírások, melyek az egyes funkciók 

teljesítésének műszaki eszközeit 

határozzák meg. Ezek az intézkedések nem 

lehetnek kihatással a tagállamok 

segélyhívó szolgálatainak szervezésére. 

elektronikus hírközlő hálózatüzemeltetők 

és közbiztonsági válaszpontok – szerepét 

határozzák meg, vagy lehetnek műszaki 

előírások, melyek az egyes funkciók 

teljesítésének műszaki eszközeit 

határozzák meg. Ezek az intézkedések nem 

lehetnek kihatással a tagállamok 

segélyhívó szolgálatainak szervezésére. 

 

Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 

260 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (260a) Jelenleg egy A országban élő 

polgár, akinek a B országban található 

segélyhívó szolgálattal kell kapcsolatba 

lépnie, ezt nem teheti meg, mert a 

segélyhívó szolgálatok nem rendelkeznek 

az ahhoz szükséges eszközökkel, hogy 

felvehessék egymással a kapcsolatot. A 

megoldás egy uniós szintű biztonságos 

adatbázis lenne, amely tartalmazza az 

egyes országok központi segélyhívó 

szolgálatainak telefonszámait. A Bizottság 

ezért biztosítja az európai segélyhívó 

szolgálatok „E.164” hívószámait 

tartalmazó biztonságos adatbázis 

fenntartását annak érdekében, hogy e 

segélyhívó szolgálatok a tagállamok között 

is kapcsolatba tudjanak lépni egymással. 

 

Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat 

260 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (260b) A közelmúltban az Európában 

elkövetett terrortámadások rávilágítottak 

arra, hogy a tagállamokban és Európában 

nincs hatékony lakossági figyelmeztető 

rendszer. Elengedhetetlen, hogy a 

tagállamok egy adott terület teljes 
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lakosságát tájékoztatni tudják az aktuális 

katasztrófákról/támadásokról vagy a 

várható fenyegetésekről, elektronikus 

hírközlési hálózatok és szolgáltatások 

felhasználása és egy olyan hatékony 

nemzeti „fordított 112-es” kommunikációs 

rendszer létrehozása útján, amely 

azonnali vagy kialakulóban lévő 

természeti és/vagy ember okozta jelentős 

vészhelyzetek és katasztrófák esetén a 

polgárok figyelmeztetésére és riasztására 

szolgál, figyelembe véve a meglévő 

nemzeti és regionális rendszereket, és nem 

sértve a magánélet védelmére és az 

adatvédelemre vonatkozó szabályokat. A 

Bizottságnak meg kell vizsgálnia továbbá, 

hogy létrehozható-e egy egyetemes, 

hozzáférhető, határon átnyúló, az egész 

Unióra kiterjedő „fordított 112-es 

kommunikációs rendszer”, amely a 

lakosságot azonnali vagy kialakulóban 

lévő katasztrófák vagy jelentős 

vészhelyzetek esetében tájékoztatná az 

egyes tagállamokban. 

 

Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat 

261 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(261) Annak biztosítása érdekében, hogy 

a fogyatékossággal élő végfelhasználók is 

kiaknázhassák a verseny nyújtotta 

előnyöket, és élhessenek a végfelhasználók 

többségének rendelkezésére álló, a 

szolgáltatók közötti választás 

lehetőségével, az érintett nemzeti 

hatóságok – adott esetben és a nemzeti 

feltételekre figyelemmel – a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások által a 

fogyatékossággal élőkkel szemben 

teljesítendő fogyasztóvédelmi 

követelményeket határozhatnak meg. Ezen 

követelmények magukban foglalhatják 

különösen azt, hogy a vállalkozásoknak 

(261) A tagállamoknak a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezményben (UNCRPD) 

foglalt kötelezettségeknek és az egyetemes 

tervezésre vonatkozó megközelítésnek 

megfelelően gondoskodniuk kell az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

tekintetében a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók egyenértékű 

hozzáféréséről és választási lehetőségeiről. 

Különösen annak biztosítása érdekében, 

hogy a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók is kiaknázhassák a 

verseny nyújtotta előnyöket, és élhessenek 

a végfelhasználók többségének 

rendelkezésére álló, a szolgáltatók közötti 
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biztosítaniuk kell, hogy a fogyatékossággal 

élő végfelhasználók ugyanolyan 

feltételekkel – az árakat, a díjszabást és a 

minőséget is ideértve – vehessék igénybe 

szolgáltatásaikat, mint a többi 

végfelhasználó, függetlenül attól, hogy az 

előbbi szolgáltatások e vállalkozások 

számára jártak-e többletköltséggel. E 

követelmények a vállalkozások közötti 

nagykereskedelmi megállapodásokkal 

kapcsolatos követelményeket is magukban 

foglalhatnak. Annak érdekében, hogy a 

szolgáltatókra ne nehezedjen aránytalan 

teher, a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

meg kell győződniük arról, hogy az 

egyenlő hozzáférés és választék 

biztosításának célja ilyen intézkedések 

nélkül is elérhető-e. 

választás lehetőségével, az érintett nemzeti 

hatóságok – adott esetben és a nemzeti 

feltételekre figyelemmel és a 

fogyatékossággal élő személyek képviseleti 

szervezeteivel folytatott konzultációt 

követően – a nyilvános elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat és a kapcsolódó 

végberendezéseket nyújtó szolgáltatók által 

a fogyatékossággal élő végfelhasználókkal 

szemben teljesítendő fogyasztóvédelmi 

követelményeket határozhatnak meg. Ezen 

követelmények magukban foglalhatják 

különösen azt, hogy a szolgáltatóknak 

biztosítaniuk kell, hogy a fogyatékossággal 

élő végfelhasználók ugyanolyan 

feltételekkel – az árakat, a díjszabást és a 

minőséget, továbbá a kapcsolódó 

végberendezésekhez való hozzáférést is 

ideértve – vehessék igénybe 

szolgáltatásaikat, mint a többi 

végfelhasználó, függetlenül attól, hogy az 

előbbi szolgáltatások e szolgáltatók 

számára jártak-e többletköltséggel. E 

követelmények a szolgáltatók közötti 

nagykereskedelmi megállapodásokkal 

kapcsolatos követelményeket is magukban 

foglalhatnak. Annak érdekében, hogy a 

szolgáltatókra ne nehezedjen aránytalan 

teher, a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

meg kell győződniük arról, hogy az 

egyenlő hozzáférés és választék 

biztosításának célja ilyen intézkedések 

nélkül is elérhető-e. 

 

Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat 

262 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(262) Az ebben az irányelvben előírt, a 

fogyatékossággal élő személyek számára a 

megfizethetőséget biztosító intézkedéseken 

felül a fogyatékossággal élő személyek 

által használható elektronikus hírközlési 

szolgáltatások és a kapcsolódó fogyasztói 

végberendezések akadálymentesítése 

törölve 
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tekintetében számos kötelezően 

teljesítendő követelményt határoz meg a 

termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés követelményeire vonatkozó 

tagállami törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

szóló (EU) YYYY/xxx európai parlamenti 

és tanácsi irányelv. Ezért az ebben az 

irányelvben korábban szereplő, az 

akadálymentesített végberendezések 

rendelkezésre bocsátásának tagállamok 

általi ösztönzésére vonatkozó követelmény 

elavult, és hatályon kívül helyezendő. 

 

Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat 

262 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (262a) A nemzeti szabályozó 

hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nyilvánosan elérhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások hozzáférhető formátumban 

adjanak tájékoztatást a nyújtott 

szolgáltatások működéséről és 

akadálymentesítési jellemzőiről. Ez azt 

jelenti, hogy az információtartalomnak 

olyan szövegformátumban kell 

rendelkezésre állnia, amelyet helyettesítő 

támogató formátumok és a nem szöveges 

tartalmak alternatíváinak előállítására 

lehet felhasználni. 

 

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 

262 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (262b) A fogyatékossággal élő 

végfelhasználókkal kapcsolatban ezen 

irányelvnek törekednie kell arra, hogy 

tükrözze az Egyesült Nemzetek 
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fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezményét. Ezen intézkedések 

közé tartoznak az (EU) 2016/2102 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben1a 

meghatározott elvek és követelmények. Az 

akadálymentesség négy elve a következő: 

észlelhetőség, ami azt jelenti, hogy az 

információkat és a felhasználói felület 

összetevőit úgy kell megjeleníteni, hogy 

azokat a felhasználók észrevegyék; 

kezelhetőség, ami azt jelenti, hogy a 

felhasználói felület elemeinek és a 

navigálási funkcióknak jól kezelhetőnek 

kell lenniük; érthetőség, ami azt jelenti, 

hogy az információknak és a felhasználói 

felület működésének érthetőnek kell 

lenniük; és a robusztusság, ami azt jelenti, 

hogy a tartalmaknak kellően 

robusztusnak kell lenniük ahhoz, hogy 

számos különböző közvetítő eszközzel – 

többek között támogató technológiákkal – 

megbízhatóan értelmezhetők legyenek. Az 

említett akadálymentesítési alapelveket 

ellenőrizhető megfelelési kritériumok 

formájában – mint például az „Európai 

közbeszerzési ikt-termékek és -

szolgáltatások hozzáférhetőségi 

követelményei” című, EN 301 549 V1.1.2 

(2015-04) európai szabvány (a 

továbbiakban: EN 301 549 V1.1.2 (2015-

04) európai szabvány) alapját képező 

megfelelési kritériumok – harmonizált 

szabványok és közös módszertan útján 

ültetik át a honlapokon és a 

mobilalkalmazásokon megjelenő 

tartalmaknak az említett alapelveknek 

való megfelelése vizsgálata érdekében. Az 

említett európai szabványt a Bizottság 

által az európai szabványügyi szervezetek 

számára kiadott M/376. számú megbízás 

alapján fogadták el. A harmonizált 

szabványokra és azok részeire vonatkozó 

hivatkozásoknak az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában való közzétételéig az 

EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) európai 

szabvány megfelelő rendelkezéseit úgy 

kell értelmezni, hogy azok ezen irányelv, 

valamint a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók egyenlő hozzáférése és 
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választási lehetőségei tekintetében az 

említett elvek gyakorlatba ültetésének 

minimális eszközei. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2016. október 26-i (EU) 2016/2102 

irányelve a közszférabeli szervezetek 

honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről (HL L 327., 

2016.12.2., 1. o.). 

 

Módosítás  71 

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, 

digitális rádió- és 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. 

 

Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat 

266 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(266) Kívánatos a fogyasztók számára 

lehetővé tenni a digitális 

televíziókészülékek legteljesebb mértékű 

összekapcsolhatóságát. Az interoperabilitás 

fejlődőben lévő fogalom a dinamikus 

piacokon. A szabványügyi testületeknek 

minden tőlük telhetőt meg kell tenniük 

annak biztosítására, hogy az érintett 

technológiákkal együtt megfelelő 

(266) Kívánatos a fogyasztók számára 

lehetővé tenni a rádió- és 

televíziókészülékek legteljesebb mértékű 

összekapcsolhatóságát. Az interoperabilitás 

fejlődőben lévő fogalom a dinamikus 

piacokon. A szabványügyi testületeknek 

minden tőlük telhetőt meg kell tenniük 

annak biztosítására, hogy az érintett 

technológiákkal együtt megfelelő 
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szabványok jöjjenek létre. Hasonlóan 

fontos biztosítani azt is, hogy a digitális 

televíziókészülékeken olyan csatlakozók 

álljanak rendelkezésre, amelyek a digitális 

jel összes szükséges elemét továbbítani 

tudják, beleértve az audio- és a 

videojeleket, a feltételes hozzáférésű 

információt, a szolgáltatási információt, az 

alkalmazási program interfészre (API) 

vonatkozó információt és a 

másolásvédelmi információt. Ennek az 

irányelvnek ezért biztosítania kell, hogy a 

csatlakozókhoz kapcsolódó és/vagy 

azokban megvalósított funkcionalitást ne 

korlátozzák a hálózatüzemeltetők, a 

szolgáltatók vagy a berendezésgyártók, és 

az a technológiai fejlődéssel együtt tovább 

fejlődjön. A csatlakoztatott 

televíziószolgáltatások megjelenítése és 

bemutatása tekintetében a közös szabvány 

piacvezérelt mechanizmus útján történő 

megvalósítása elismerten kedvező a 

fogyasztók számára. A tagállamok és a 

Bizottság a Szerződéssel összhangban lévő 

ágazatpolitikai kezdeményezéseket 

tehetnek e fejlődés ösztönzésére. 

szabványok jöjjenek létre. Hasonlóan 

fontos biztosítani azt is, hogy a digitális 

televíziókészülékeken olyan csatlakozók 

álljanak rendelkezésre, amelyek a digitális 

jel összes szükséges elemét továbbítani 

tudják, beleértve az audio- és a 

videojeleket, a feltételes hozzáférésű 

információt, a szolgáltatási információt, az 

alkalmazási program interfészre (API) 

vonatkozó információt és a 

másolásvédelmi információt. Ennek az 

irányelvnek ezért biztosítania kell, hogy a 

csatlakozókhoz kapcsolódó és/vagy 

azokban megvalósított funkcionalitást ne 

korlátozzák a hálózatüzemeltetők, a 

szolgáltatók vagy a berendezésgyártók, és 

az a technológiai fejlődéssel együtt tovább 

fejlődjön. A csatlakoztatott 

televíziószolgáltatások megjelenítése és 

bemutatása tekintetében a közös szabvány 

piacvezérelt mechanizmus útján történő 

megvalósítása elismerten kedvező a 

fogyasztók számára. A tagállamok és a 

Bizottság a Szerződéssel összhangban lévő 

ágazatpolitikai kezdeményezéseket 

tehetnek e fejlődés ösztönzésére. A 

határokon átnyúló átjárhatóság 

biztosítása érdekében a fogyasztói 

rádióberendezésnek képesnek kell lennie 

legalább az analóg és a digitális 

műsorszórás által sugárzott rádióadás 

vételére.  Ezt a rendelkezést az alacsony 

költségű fogyasztói rádióberendezésekre 

vagy az olyan rádióberendezésekre nem 

kell alkalmazni, amelyek esetében a 

rádióműsorok vétele pusztán mellékes 

funkció, ilyenek például az FM vevővel 

rendelkező mobiltelefonok. Továbbá nem 

alkalmazandó a rádióamatőrök által 

használt rádióberendezésekre sem, 

beleértve például a rádióamatőrök által 

összeszerelendő és használandó 

rádiókészleteket, vagy a rádióamatőrök 

által az amatőr rádiózás keretében 

kísérleti és tudományos célból épített 

berendezéseket. 
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Módosítás  73 

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 továbbítási 

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, például a médiapluralizmus 

vagy 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 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. 
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Módosítás  74 

Irányelvre irányuló javaslat 

269 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (269a) Mivel napjainkban a fogyasztók 

használatában lévő televízió- és 

rádiókészülékek többsége az analóg és 

digitális adást is fogja, a tagállamok 

számára gazdaságilag és társadalmilag 

már nem indokolt továbbra is továbbítási 

kötelezettségeket előírni az analóg és 

digitális továbbításra. Ez azonban nem 

zárja ki az ilyen analóg továbbítási 

kötelezettségeket azokban az esetekben, 

amikor a felhasználók jelentős többsége 

még mindig analóg csatornákat használ, 

illetve ha az analóg műsorszolgáltatás az 

egyetlen műsorszolgáltatási eszköz. 

 

Módosítás  75 

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 

(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. 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 szerepelnie kell a kifejezetten a 

fogyatékossággal élő felhasználók 

egyenértékű hozzáférésének lehetővé 

tételére irányuló szolgáltatások 

továbbítása. Ennek megfelelően a 

kiegészítő szolgáltatások közé tartoznak 

többek között a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók hozzáférésének javítására 
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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. 

irányuló szolgáltatások, mint a teletext, a 

siketek és nagyothallók számára készült 

feliratozás, a hangalámondás, a hangos 

feliratok és a jeltolmácsolás. Mivel 

csatlakoztatott televíziós szolgáltatásokat 

egyre szélesebb körben nyújtanak és 

vesznek igénybe, valamint az elektronikus 

műsorújságok továbbra is fontosak a 

fogyasztók választási lehetőségei 

szempontjából, a programmal kapcsolatos, 

az elektronikus műsorújságok, a teletext 

és a programhoz kapcsolódó IP-címek 

biztosításával kapcsolatos funkciók 

támogatásához szükséges adatok átvitelét 

fel lehet venni a továbbítási kötelezettségek 

közé. 

 

Módosítás  76 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Másrészt az , hogy a hatékony verseny és 

választás révén az Unió egészében 

biztosítsa a jó minőségű, megfizethető , 

nyilvános szolgáltatások nyújtását , 

szabályozza azokat az eseteket, amikor a 

végfelhasználók , köztük a fogyatékkal élő 

felhasználók igényeit a piac nem elégíti ki 

megfelelően és meghatározza a szükséges 

felhasználói jogokat . 

Másrészt az, hogy a hatékony verseny és 

választás révén az Unió egészében 

biztosítsa a jó minőségű, megfizethető, 

nyilvános szolgáltatások nyújtását, 

szabályozza azokat az eseteket, amikor a 

végfelhasználók, köztük a 

fogyatékossággal élő felhasználók igényeit 

– hogy másokkal egyenlő alapon férjenek 

hozzá a szolgáltatásokhoz – a piac nem 

elégíti ki megfelelően és meghatározza a 

szükséges felhasználói jogokat. 

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. „személyközi kommunikációs 

szolgáltatás”: olyan, általában díjazás 

ellenében nyújtott szolgáltatás, amely 

lehetővé teszi az elektronikus hírközlő 

5. „személyközi kommunikációs 

szolgáltatás”: olyan, általában díjazás 

ellenében nyújtott szolgáltatás, amely 

lehetővé teszi az elektronikus hírközlő 
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hálózatokon keresztül, véges számú 

személy közötti közvetlen személyközi, 

interaktív információcserét, amelyben a 

kommunikációt kezdeményező vagy abban 

részt vevő személyek határozzák meg a 

fogadó(ka)t; olyan személyközi 

kommunikációs szolgáltatás, amely 

hozzárendelt számozási erőforrások révén, 

például nemzeti, illetve nemzetközi 

távbeszélő-számozási tervben szereplő 

hívószám vagy hívószámok segítségével, 

vagy nemzeti, illetve nemzetközi 

távbeszélő-számozási tervben szereplő 

hívószámmal vagy hívószámokkal 

folytatott kommunikációt lehetővé téve 

kapcsolódik a közcélú kapcsolt távbeszélő-

hálózathoz; 

hálózatokon keresztül, véges számú 

személy(ek) közötti közvetlen 

személyközi, interaktív információcserét, 

amelyben a kommunikációt kezdeményező 

vagy abban részt vevő személyek 

határozzák meg a fogadó(ka)t. Az ilyen 

szolgáltatás – természetéből adódóan – 

kétirányú; 

 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 31 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 31a. „nyilvános telefonállomás”: a 

nagyközönség rendelkezésére álló telefon, 

amelynek használata esetén a fizetőeszköz 

lehet pénzérme és/vagy hitelkártya/betéti 

kártya és/vagy előrefizetett kártya, 

beleértve a hívókóddal használatos 

kártyákat; 

 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 32 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

32. „ hangkommunikáció ”: a nemzeti, 

illetve nemzetközi távbeszélő számozási 

tervben szereplő hívószám vagy 

hívószámok segítségével, közvetlenül vagy 

közvetve, belföldi vagy belföldi és 

nemzetközi hívások kezdeményezése és 

fogadása céljából a nagyközönség 

32. „ hangkommunikáció ”: a nemzeti, 

illetve nemzetközi távbeszélő számozási 

tervben szereplő hívószám vagy 

hívószámok segítségével, közvetlenül vagy 

közvetve, belföldi vagy belföldi és 

nemzetközi hívások kezdeményezése és 

fogadása céljából a nagyközönség 
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rendelkezésére álló szolgáltatás; rendelkezésére álló szolgáltatás, beleértve 

a hangkommunikáció helyetti más 

kommunikációs eszközöket is, amelyek 

kifejezetten a fogyatékossággal élő 

végfelhasználóknak szól, például a 

szimultán kommunikációs szolgáltatások 

(hang, videó és valós idejű szöveg), vagy a 

szöveg- és videoalapú közvetítő 

szolgáltatások; 

 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 35 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 35a. „közvetítő szolgáltatások”: olyan, 

tolmácsok által működtetett 

szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a 

siketek vagy nagyothallók vagy 

beszédzavarral sújtott emberek számára, 

hogy szöveget vagy jelnyelvet használó 

tolmács közvetítésével telefonon 

kommunikáljanak egy másik személlyel, 

aki egy fogyatékosság nélkül élő személy 

képességeivel „funkcionálisan azonos”; 

 

Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 36 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 36a. „valós idejű szöveg”: olyan 

szövegtovábbítást használó 

kommunikáció, amely során a 

karaktereket a gépeléssel egy időben 

továbbítják egy terminálon keresztül oly 

módon, hogy a kommunikációt a 

felhasználó nem érzékeli késleltetettnek; 

 

Módosítás  82 

Irányelvre irányuló javaslat 
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2 cikk – 1 bekezdés – 37 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) „segélyhívási célú kommunikáció”: 

a végfelhasználó és a KBVP között 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások révén azzal a céllal folytatott 

kommunikáció, hogy a végfelhasználó 

sürgősségi segélyt kérjen és kapjon a 

sürgősségi segélyszolgálatoktól; 

(37) „segélyhívási célú kommunikáció”: 

a végfelhasználó és a KBVP között 

hangkommunikációs szolgáltatás és 

megfelelő számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatások révén azzal 

a céllal folytatott kommunikáció, hogy a 

végfelhasználó sürgősségi segélyt kérjen és 

kapjon a sürgősségi segélyszolgálatoktól; 

(Lásd az előadó 61. módosítását.) 

 

Módosítás  83 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 38 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 38a. „a hívó helyére vonatkozó 

információk”: a nyilvános 

mobilhálózatokon a mind a hálózati 

infrastruktúrából, mind pedig a 

készülékekből származó feldolgozott 

adatok, amelyek megadják egy 

végfelhasználó mobil végberendezésének 

földrajzi helyzetét, a nyilvános helyhez 

kötött hálózatokon pedig a hálózati 

végpont fizikai helyzetére vonatkozó 

adatok. 

 

Módosítás  84 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) előmozdítani valamennyi uniós 

polgár és vállalkozás számára a nagyon 

nagy kapacitású, helyhez kötött és mobil 

adatkapcsolatokhoz való hozzáférést és 

azok használatát; 

a) előmozdítani valamennyi uniós 

polgár és vállalkozás számára a nagyon 

nagy kapacitású, helyhez kötött és mobil 

adatkapcsolatok rendelkezésre állását és 

megfizethetőségét, valamint az azokhoz 

való hozzáférést; 
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Módosítás  85 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az uniós polgárok érdekeit – ezen 

belül hosszú távú érdekeit – előmozdítani a 

nagyon nagy kapacitású, helyhez kötött és 

mobil kapcsolatok, valamint a személyközi 

kommunikációs szolgáltatások széleskörű 

elérhetőségének és használatának 

biztosítása, a tényleges verseny nyomán 

kialakuló lehető legelőnyösebb választék, 

ár és minőség lehetővé tétele, a hálózatok 

és szolgáltatások biztonságának 

fenntartása, a szükséges ágazatspecifikus 

szabályok segítségével a végfelhasználók 

egységesen magas szintű védelmének 

biztosítása, valamint meghatározott 

társadalmi csoportok, különösen a 

fogyatékkal élő felhasználók, az idős korú 

felhasználók és a különleges szociális 

helyzetű felhasználók – többek között 

megfizethető árak iránti – igényeinek 

kielégítése révén. 

d) az uniós polgárok érdekeit – ezen 

belül hosszú távú érdekeit – előmozdítani a 

nagyon nagy kapacitású, helyhez kötött és 

mobil kapcsolatok, valamint a személyközi 

kommunikációs szolgáltatások széleskörű 

elérhetőségének és használatának 

biztosítása, a tényleges verseny nyomán 

kialakuló lehető legelőnyösebb választék, 

ár és minőség lehetővé tétele, a hálózatok 

és szolgáltatások biztonságának 

fenntartása, a szükséges ágazatspecifikus 

szabályok segítségével a végfelhasználók 

egységesen magas szintű védelmének 

biztosítása, a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók részére egyenértékű 

hozzáférés és választék biztosítása, 

valamint meghatározott társadalmi 

csoportok, különösen a fogyatékossággal 

élő felhasználók, az idős korú felhasználók 

és a különleges szociális helyzetű 

felhasználók – többek között megfizethető 

árak iránti – igényeinek kielégítése révén. 

 

Módosítás  86 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 5 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – szorosan nyomon követni a dolgok 

internetének fejlődését a verseny, a 

fogyasztóvédelem és a kiberbiztonság 

biztosítására; 

 

Módosítás  87 

Irányelvre irányuló javaslat 
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12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

szolgáltatása és a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtása – a 13. 

cikk (2) bekezdésében említett egyedi 

kötelezettségek és a 46. és 88. cikkben 

említett használati jogok sérelme nélkül – 

csak általános felhatalmazás tárgyát 

képezheti. 

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

szolgáltatása és az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtása – a 13. cikk (2) 

bekezdésében említett egyedi 

kötelezettségek és a 46. és 88. cikkben 

említett használati jogok sérelme nélkül – 

csak általános felhatalmazás tárgyát 

képezheti. 

 

Módosítás  88 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha valamely nemzeti szabályozó 

hatóság vagy egyéb illetékes hatóság az 

üzleti titokra vagy a személyes adatok 

védelmére vonatkozó uniós és nemzeti 

szabályok értelmében bizalmasnak minősíti 

az adatot, a Bizottság, a BEREC és az 

érintett hatóságok biztosítják a megfelelő 

titoktartást. A nemzeti szabályozó 

hatóságok és egyéb illetékes hatóságok a 

lojális együttműködés elvével összhangban 

nem tagadhatják meg a kért 

adatszolgáltatást a Bizottságnak, a 

BEREC-nek vagy más hatóságnak 

titoktartásra vagy arra hivatkozva, hogy 

konzultálniuk kell az adatokat szolgáltató 

felekkel. Amennyiben a Bizottság, a 

BEREC vagy egy illetékes hatóság 

titoktartást vállal valamely, az adatot őrző 

hatóság által bizalmasnak minősített adat 

tekintetében, az utóbbi hatóság a 

meghatározott célra megoszthatja a kért 

adatot anélkül, hogy további konzultációt 

kellene folytatnia az adatokat szolgáltató 

felekkel. 

(3) Ha valamely nemzeti szabályozó 

hatóság vagy egyéb illetékes hatóság az 

üzleti titokra vagy a személyes adatok 

védelmére vonatkozó uniós és nemzeti 

szabályok értelmében bizalmasnak minősíti 

az adatot, a Bizottság, a BEREC és az 

érintett hatóságok biztosítják a megfelelő 

titoktartást. A nemzeti szabályozó 

hatóságok és egyéb illetékes hatóságok a 

lojális együttműködés elvével összhangban 

nem tagadhatják meg a kért 

adatszolgáltatást a Bizottságnak, a 

BEREC-nek vagy más hatóságnak 

titoktartásra vagy arra hivatkozva, hogy 

konzultálniuk kell az adatokat szolgáltató 

felekkel. Amennyiben a Bizottsággal, a 

BEREC-kel vagy egy illetékes hatósággal 

a nemzeti szabályozó hatóságon keresztül 

bizalmas információkat osztanak meg, 

akkor ez utóbbi erről haladéktalanul 

tájékoztatja azokat a vállalkozásokat, 

amelyeknek az információit megosztják. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább 

arra, hogy kivel és mikor, milyen 

információkat osztottak meg. 
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Módosítás  89 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az általános felhatalmazásra vonatkozó 

jogszabálytól eltérő nemzeti jogszabályok 

alapján fennálló adatszolgáltatási és 

beszámolási kötelezettségek sérelme 

nélkül, a nemzeti szabályozó hatóságok és 

egyéb illetékes hatóságok – az általános 

felhatalmazás keretében, a használati jogok 

esetében, illetve a 13. cikk (2) 

bekezdésében említett egyedi 

kötelezettségek esetében – csak olyan 

adatok szolgáltatását követelhetik meg a 

vállalkozásoktól, amelyek arányosak és 

tárgyilagos mérce szerint indokoltak a 

következő célok érdekében: 

Az általános felhatalmazásra vonatkozó 

jogszabálytól eltérő nemzeti jogszabályok 

alapján fennálló adatszolgáltatási és 

beszámolási kötelezettségek sérelme 

nélkül, a nemzeti szabályozó hatóságok és 

egyéb illetékes hatóságok – az általános 

felhatalmazás keretében, a használati jogok 

esetében, illetve a 13. cikk (2) 

bekezdésében említett egyedi 

kötelezettségek esetében – csak olyan 

adatok szolgáltatását követelhetik meg a 

vállalkozásoktól egységes és 

szabványosított formátumban, amelyek 

arányosak és tárgyilagos mérce szerint 

indokoltak a következő célok érdekében: 

 

Módosítás  90 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok – 

hogy segítséget nyújtsanak a különböző 

területeken elérhető internetkapcsolatok 

meghatározásához – a végfelhasználók 

rendelkezésére bocsáthatnak olyan 

tájékoztató eszközöket, amelyek elég 

részletesek ahhoz, hogy eredményesen 

támogassák az internetkapcsolatok közötti 

választásukat, és amelyek összhangban 

vannak a nemzeti szabályozó hatóságra a 

bizalmas információk és az üzleti titkok 

védelme tekintetében vonatkozó 

kötelezettségekkel. 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok – 

hogy segítséget nyújtsanak a különböző 

területeken elérhető internetkapcsolatok 

meghatározásához – a végfelhasználók 

rendelkezésére bocsátanak olyan 

tájékoztató eszközöket, amelyek elég 

részletesek ahhoz, hogy eredményesen 

támogassák az internetkapcsolatok közötti 

választásukat, és amelyek összhangban 

vannak a nemzeti szabályozó hatóságra a 

bizalmas információk és az üzleti titkok 

védelme tekintetében vonatkozó 

kötelezettségekkel. 
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Módosítás  91 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok szükség szerint 

gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságok figyelembe vegyék a 

végfelhasználók, a fogyasztók (ideértve 

különösen a fogyatékkal élő fogyasztókat), 

a gyártók és az elektronikus hírközlő 

hálózatokat üzemeltető és/vagy 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások álláspontját a 

nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 

valamennyi végfelhasználói és fogyasztói 

joggal kapcsolatos kérdésben, különösen 

abban az esetben, ha ezek jelentős hatást 

gyakorolnak a piacra. 

A tagállamok szükség szerint 

gondoskodnak arról, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságok figyelembe vegyék a 

végfelhasználók, a fogyasztók (ideértve 

különösen a fogyatékossággal élő 

fogyasztókat), a gyártók és az elektronikus 

hírközlő hálózatokat üzemeltető és/vagy 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások álláspontját a 

nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 

valamennyi végfelhasználói és fogyasztói 

joggal kapcsolatos kérdésben, beleértve a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

számára rendelkezésre álló egyenértékű 

hozzáférést és választékot is, különösen 

abban az esetben, ha ezek jelentős hatást 

gyakorolnak a piacra. 

 

Módosítás  92 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságok olyan konzultációs 

mechanizmust hozzanak létre, amely 

biztosítja, hogy a nyilvánosan hozzáférhető 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

érintő végfelhasználói és fogyasztói 

jogokkal kapcsolatos kérdésekben hozott 

döntéseik során megfelelően figyelembe 

vegyék az elektronikus hírközlés terén 

jelentkező fogyasztói érdekeket. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságok olyan, a 

fogyatékossággal élő személyek számára 

hozzáférhető konzultációs mechanizmust 

hozzanak létre, amely biztosítja, hogy a 

nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat érintő 

végfelhasználói és fogyasztói jogokkal 

kapcsolatos kérdésekben hozott döntéseik 

során megfelelően figyelembe vegyék az 

elektronikus hírközlés terén jelentkező 

fogyasztói érdekeket. 
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Módosítás  93 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

átlátható, megkülönböztetéstől mentes, 

egyszerű , gyors, tisztességes és olcsó 

peren kívüli eljárások álljanak a fogyasztók 

rendelkezésére a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozásokkal az ilyen hálózatok 

működtetése, illetve szolgáltatások 

nyújtása tárgyában létrejött szerződések 

szerződéses feltételeivel és/vagy 

teljesítésével kapcsolatos, ezen irányelv 

alapján kialakult, rendezetlen jogviták 

rendezésére. A tagállamok lehetővé teszik, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 

vitarendezési testületként járjanak el. Az 

ilyen eljárásoknak meg kell felelniük a 

2013/11/EU irányelv II. fejezetében 

megállapított minőségi követelményeknek. 

A tagállamok ezeket az eljárásokat más 

végfelhasználók , különösen a mikro- és a 

kisvállalkozások rendelkezésére is 

bocsáthatja. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

átlátható, megkülönböztetéstől mentes, 

egyszerű, gyors, tisztességes és olcsó peren 

kívüli eljárások álljanak a fogyasztók, 

köztük a fogyatékossággal élő személyek 

rendelkezésére a nyilvános elektronikus 

hírközlési hálózatokat biztosító és ilyen 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal az 

ilyen hálózatok működtetése, illetve 

szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött 

szerződések szerződéses feltételeivel 

és/vagy teljesítésével kapcsolatos, ezen 

irányelv alapján kialakult, rendezetlen 

jogviták rendezésére. A nyilvános 

elektronikus hírközlési hálózatokat 

biztosító és ilyen szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók nem utasíthatják el a 

fogyasztó azon kérését, hogy egy jogvitát 

alternatív vitarendezés keretében, 

egyértelmű és hatékony eljárások és 

iránymutatások alapján rendezzék. A 

tagállamok lehetővé teszik, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóságok vitarendezési 

testületként járjanak el. Az ilyen 

eljárásoknak meg kell felelniük a 

2013/11/EU irányelv II. fejezetében 

megállapított minőségi követelményeknek. 

A tagállamok ezeket az eljárásokat más 

végfelhasználók , különösen a mikro- és a 

kisvállalkozások rendelkezésére is 

bocsáthatja. 

 

Módosítás  94 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy jogi 

szabályozásuk ne gátolja panaszirodák 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy jogi 

szabályozásuk ne gátolja panaszirodák 
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létrehozását és online szolgáltatások 

megfelelő területi szinten történő nyújtását 

a fogyasztók és egyéb végfelhasználók 

jogvitarendezéshez való hozzáférésének 

megkönnyítése érdekében. A fogyasztókat 

érintő és az 524/2013/EU rendelet hatálya 

alá tartozó jogviták esetében az említett 

rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, 

feltéve hogy az érintett vitarendezési 

testületet a 2013/11/EU irányelv 

20. cikkének értelmében bejelentették a 

Bizottságnak. 

létrehozását és online szolgáltatások 

megfelelő területi szinten történő nyújtását 

a fogyasztók és egyéb végfelhasználók 

jogvitarendezéshez való hozzáférésének 

megkönnyítése érdekében. Amennyiben a 

nemzeti szabályozó hatóságot a 

2013/11/EU rendelet 20. cikkének (2) 

bekezdése szerint bejelentették, az online 

szerződésekből eredő, az e cikk (1) 

bekezdésében említett jogvitákra az 

524/2013/EU rendelet rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

Módosítás  95 

Irányelvre irányuló javaslat 

38 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a számkiosztás, beleértve a 

számtartományokat, a számok és az 

azonosítók hordozhatóságát, a szám- és a 

címfordítási rendszereket és a „112” 

hívószámon elérhető segélyhívó 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. 

b) a számkiosztás, beleértve a 

számtartományokat, a számok és az 

azonosítók hordozhatóságát, a szám- és a 

címfordítási rendszereket, a szimultán 

kommunikációs szolgáltatások 

interoperabilitását és a „112” hívószámon 

elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést is, a fogyatékossággal élő 

személyek számára is. 

 

Módosítás  96 

Irányelvre irányuló javaslat 

39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok a szolgáltatásnyújtásra, 

valamint a műszaki interfészek, illetve 

hálózati funkciók biztosítására 

vonatkozóan ösztönzik az (1) bekezdésben 

említett szabványok, illetve előírások 

alkalmazását annyiban, amennyiben ez a 

szolgáltatások interoperabilitásának 

biztosításához és a felhasználók választási 

szabadságának fokozásához feltétlenül 

A tagállamok a szolgáltatásnyújtásra, 

valamint a műszaki interfészek, illetve 

hálózati funkciók biztosítására 

vonatkozóan ösztönzik az (1) bekezdésben 

említett szabványok, illetve előírások 

alkalmazását annyiban, amennyiben ez a 

felhasználók választási szabadságának 

fokozása és a szolgáltatóváltás elősegítése 

érdekében a szolgáltatások 

interoperabilitásának és 
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szükséges. összekapcsolhatóságának biztosításához 

feltétlenül szükséges. 

 

Módosítás  97 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 

és a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások megfelelő műszaki és 

szervezeti intézkedéseket hozzanak a 

hálózataikat és szolgáltatásaikat érintő 

kockázatok megfelelő kezelése érdekében. 

Az ezen intézkedések által biztosított 

biztonsági szintnek – figyelembe véve az 

ezen intézkedések területén elért legújabb 

eredményeket – meg kell felelnie a 

kockázat mindenkori mértékének. 

Intézkedéseket kell hozni különösen a 

váratlan biztonsági események 

felhasználókra és egyéb hálózatokra és 

szolgáltatásokra gyakorolt hatásának 

megelőzésére és minimalizálására. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 

és a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások megfelelő műszaki és 

szervezeti intézkedéseket hozzanak a 

hálózataikat és szolgáltatásaikat érintő 

kockázatok megfelelő kezelése érdekében. 

Az ezen intézkedések által biztosított 

biztonsági szintnek – figyelembe véve az 

ezen intézkedések területén elért legújabb 

eredményeket – meg kell felelnie a 

kockázat mindenkori mértékének. 

Intézkedéseket kell hozni különösen annak 

biztosítása céljából, hogy az elektronikus 

hírközlés tartalmát alapértelmezetten 

titkosítsák a végpontok között, a váratlan 

biztonsági események felhasználókra és 

egyéb hálózatokra és szolgáltatásokra 

gyakorolt hatásának megelőzése és 

minimalizálása érdekében. 

 

Módosítás  98 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános 

hírközlő hálózatokat szolgáltató és a 

nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások indokolatlan késedelem 

nélkül értesítsék az illetékes hatóságot a 

biztonság megsértésének minden olyan 

esetéről, amely jelentős hatással volt a 

A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános 

hírközlő hálózatokat szolgáltató és a 

nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások indokolatlan késedelem 

nélkül értesítsék az illetékes hatóságot a 

minden olyan biztonsági eseményről vagy 

az integritás olyan jellegű sérüléséről, 
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hálózatok, illetve a szolgáltatások 

működésére. 

amely jelentős hatással volt a hálózatok, 

illetve a szolgáltatások működésére, és így 

nagy hatást gyakorolt a gazdasági és 

társadalmi tevékenységekre. A 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások nyújtóinak 

és az elektronikus hírközlő szolgáltatások 

általános felhatalmazás alá tartozó 

szolgáltatóinak, amelyek határokon 

átnyúló szolgáltatóként vannak bejelentve, 

csak a központi ügyvezetésük helye 

szerinti tagállam illetékes hatóságát kell 

értesíteniük. 

 

Módosítás  99 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a biztonság megsértése által érintett 

felhasználók száma; 

a) a biztonsági esemény által érintett 

felhasználók száma; 

 

Módosítás  100 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a biztonság megsértésének 

időtartama; 

b) a biztonsági esemény időtartama; 

 

Módosítás  101 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a biztonság megsértése által érintett 

terület földrajzi kiterjedése; 

c) a biztonsági esemény által érintett 

terület földrajzi kiterjedése; 
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Módosítás  102 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szolgáltatás működési zavarának 

mértéke; 

d) a hálózat vagy a szolgáltatás 

működése érintettségének mértéke; 

 

Módosítás  103 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érintett illetékes hatóság szükség szerint 

értesíti a többi tagállam illetékes hatóságát 

és az Európai Hálózat- és 

Információbiztonsági Ügynökséget 

(ENISA). Az érintett illetékes hatóság 

tájékoztathatja a nyilvánosságot, illetve a 

vállalkozásokat erre kötelezheti, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 

biztonság megsértésének nyilvánosságra 

hozatalához közérdek fűződik. 

Az érintett hatóság szükség szerint értesíti 

a többi tagállam illetékes hatóságát és az 

Európai Hálózat- és Információbiztonsági 

Ügynökséget (ENISA). Az érintett illetékes 

hatóság tájékoztathatja a nyilvánosságot, 

illetve a szolgáltatókat erre kötelezheti, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy az 

esemény nyilvánosságra hozatalához 

közérdek fűződik. A nyilvánosság 

tájékoztatása előtt az illetékes hatóság 

köteles konzultálni a vállalkozásokkal. 

 

Módosítás  104 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 3 bekezdés – 4 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben a nyilvános hírközlési 

hálózatokban vagy a nyilvánosan elérhető 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokban 

biztonsági eseményre kerül sor, e 

hálózatok vagy szolgáltatások nyújtói 

tájékoztassák végfelhasználóikat a 

biztonsági eseményről, a lehetséges 

kockázatokról és a végfelhasználók által 

meghozható védelmi vagy orvosló 

intézkedésről. 
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Módosítás  105 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 109. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az (1) és a (2) bekezdésben 

említett intézkedések meghatározása 

céljából, beleértve a bejelentés 

körülményeit, és a bejelentésre 

vonatkozóan alaki és eljárási 

követelményeket megállapító 

intézkedéseket. A felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok a lehető legnagyobb 

mértékben európai és nemzetközi 

szabványokon alapulnak majd, és nem 

akadályozzák meg a tagállamokat abban, 

hogy az (1) és a (2) bekezdésben említett 

célok elérése érdekében további 

követelményeket határozzanak meg. 

(5) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 109. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az (1) és a (2) bekezdésben 

említett intézkedések meghatározása 

céljából, beleértve a bejelentés 

körülményeit, és a bejelentésre 

vonatkozóan alaki és eljárási 

követelményeket megállapító 

intézkedéseket. A felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok a lehető legnagyobb 

mértékben európai és nemzetközi 

szabványokon alapulnak majd, a 

tagállamok pedig csak olyan mértékben 

fogadnak el további követelményeket, 

amely az alapvető állami feladataik, 

különösen a nemzetbiztonság 

védelmezéséhez, valamint a jog és a 

közrend fenntartásához szükséges. A 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások nyújtóinak 

és az elektronikus hírközlő szolgáltatások 

általános felhatalmazás alá tartozó 

szolgáltatóinak, amelyek határokon 

átnyúló szolgáltatóként vannak bejelentve, 

csak a központi ügyvezetésük helye 

szerinti tagállam illetékes hatóságai által 

bevezetett további nemzeti 

követelményeknek kell megfelelniük. 

 

Módosítás  106 

Irányelvre irányuló javaslat 

40 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) E bekezdés következetes 

alkalmazásának elősegítése érdekében az 
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ENISA az érdekeltekkel folytatott 

konzultációt követően és a Bizottsággal és 

a BEREC-kel szorosan együttműködve 

[dátum]-ig iránymutatást fogad el a 

hálózatok és a szolgáltatások biztonságára 

vonatkozó minimumkritériumokkal és 

közös megközelítésekkel, valamint a 

végponttól végpontig terjedő titkosítás 

használatával és alkalmazásával 

kapcsolatban. 

 

Módosítás  107 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok jogosultak legyenek a 

40. cikk végrehajtása érdekében kötelező 

utasításokat kiadni – többek között a 

biztonság megsértésének orvoslása 

érdekében szükséges intézkedések és a 

végrehajtási határidők vonatkozásában – a 

nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató 

és a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások részére. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok jogosultak legyenek a 

40. cikk végrehajtása érdekében kötelező 

utasításokat kiadni – többek között a 

biztonsági esemény megelőzése vagy 
orvoslása érdekében szükséges 

intézkedések és a végrehajtási határidők 

vonatkozásában – a nyilvános hírközlő 

hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan 

hozzáférhető elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

részére. A számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások nyújtói és 

az elektronikus hírközlő szolgáltatások 

általános felhatalmazás alá tartozó 

szolgáltatói tekintetében, amelyek 

határokon átnyúló szolgáltatóként vannak 

bejelentve, az illetékes hatóság a központi 

ügyvezetésük helye szerinti tagállam 

illetékes hatósága. 

 

Módosítás  108 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) arra, hogy vessék alá magukat egy b) arra, hogy vessék alá magukat egy 
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minősített független szerv vagy egy 

illetékes hatóság által végzett biztonsági 

ellenőrzésnek, és az ellenőrzés eredményeit 

bocsássák az illetékes hatóság 

rendelkezésére. Az ellenőrzés költségei az 

adott vállalkozást terhelik. 

belső vagy minősített külső szerv által 

végzett biztonsági ellenőrzésnek, és az 

ellenőrzés eredményeit bocsássák az 

illetékes hatóság rendelkezésére. Az 

ellenőrzés költségei az adott vállalkozást 

terhelik. 

 

Módosítás  109 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal 

kapcsolatban arra, hogy minden hibát 

orvosoljanak a 40. cikkben meghatározott 

követelmények teljesítése érdekében. 

 

Módosítás  110 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A (2) bekezdésben említett 

biztonsági ellenőrzések alapján kapott 

információk és eredmények értékelését 

követően az illetékes hatóság kötelező 

erejű utasításokat adhat a nyilvános 

hírközlő hálózatokat szolgáltató 

vállalkozásoknak az azonosított 

hiányosságok orvoslására vonatkozóan, 

beleértve a biztonsági esemény 

orvoslásához szükséges intézkedésekkel és 

a végrehajtási határidőkkel kapcsolatos 

hiányosságokat is. 

 

Módosítás  111 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 b bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A (2) bekezdés alkalmazásának 

értékelését követően az illetékes hatóságok 

lépéseket tesznek – szükség esetén 

utólagos felügyeleti intézkedések 

keretében –, amennyiben bizonyítékokat 

tárnak eléjük arra vonatkozóan, hogy 

valamely nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás nem 

teljesíti a 40. cikkben meghatározott 

követelményeket. Ilyen bizonyítékot olyan 

másik tagállam illetékes hatósága 

nyújthat be, ahol sor kerül az adott 

szolgáltatás nyújtására. 

 

Módosítás  112 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) Ha egy nyilvános elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozás központi ügyvezetésének helye 

vagy képviselője az egyik tagállamban 

van, míg a hálózati és információs 

rendszerei egy vagy több másik 

tagállamban találhatók, a központi 

ügyvezetés helye vagy a képviselő helye 

szerinti tagállam illetékes hatóságának és 

az említett másik tagállamok illetékes 

hatóságainak szükség szerint együtt kell 

működniük és segíteniük kell egymást. Ez 

a segítségnyújtás és együttműködés 

magában foglalhatja az érintett illetékes 

hatóságok közötti információcseréket, 

valamint a (2b) bekezdésben említett 

felügyeleti intézkedések foganatosítására 

irányuló megkereséseket is. 

 

Módosítás  113 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az illetékes hatóságnak a 

személyes adatok megsértésével járó 

biztonsági események kapcsán szorosan 

együtt kell működnie az adatvédelmi 

hatóságokkal. 

 

Módosítás  114 

Irányelvre irányuló javaslat 

55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a hozzáférés biztosítása nem 

üzleti jellegű, vagy csupán kiegészít egy 

olyan másik kereskedelmi tevékenységet 

vagy közszolgáltatást, amely nem függ az 

ilyen hálózatokon történő jeltovábbítástól, 

a szóban forgó hozzáférést biztosító 

vállalkozásra, közigazgatási szervre vagy 

végfelhasználóra nem vonatkozik az 

elektronikus hírközlő hálózatok 

működtetésére és az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtására a 12. cikk alapján 

vonatkozó általános felhatalmazás, a 

végfelhasználói jogokkal kapcsolatos, ezen 

irányelv III. részének III. címe szerinti 

kötelezettségek, sem pedig a hálózataiknak 

az 59. cikk (1) bekezdése alapján történő 

összekapcsolására vonatkozó 

kötelezettségek. 

Amennyiben a hozzáférés biztosítása nem 

üzleti jellegű, vagy csupán kiegészít egy 

olyan másik kereskedelmi tevékenységet 

vagy közszolgáltatást, amely nem függ az 

ilyen hálózatokon történő jeltovábbítástól, 

a szóban forgó hozzáférést biztosító 

vállalkozásra, közigazgatási szervre vagy 

felhasználóra nem vonatkozik az 

elektronikus hírközlő hálózatok 

működtetésére és az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtására a 12. cikk alapján 

vonatkozó általános felhatalmazás, a 

felhasználói jogokkal kapcsolatos, ezen 

irányelv III. részének III. címe szerinti 

kötelezettségek, a hálózataiknak az 

59. cikk (1) bekezdése alapján történő 

összekapcsolására vonatkozó 

kötelezettségek, sem pedig az ilyen 

hozzáférést használó harmadik felek 

azonosítására vonatkozó kötelezettség. Az 

ilyen hozzáférést nem haszonszerzési 

céllal rendelkezésre bocsátó személyek 

nem felelnek a harmadik felek által az 

ilyen hozzáférésen keresztül továbbított 

információkért. 

 

Módosítás  115 

Irányelvre irányuló javaslat 

55 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az illetékes nemzeti hatóságok nem 

akadályozhatják meg a nyilvános hírközlő 

hálózatok üzemeltetőit vagy a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatókat 

abban, hogy hálózatukhoz olyan rádiós 

helyi hálózatokon keresztül nyújtsanak 

hozzáférést a nagyközönségnek, amelyek a 

végfelhasználó helyiségeiben is 

elhelyezkedhetnek, feltéve, hogy eleget 

tesznek az általános felhatalmazási 

feltételeknek, és hogy a végfelhasználó 

ehhez előzetes, tájékoztatáson alapuló 

beleegyezését adja. 

(2) Az illetékes nemzeti hatóságok nem 

akadályozhatják meg a nyilvános hírközlő 

hálózatok üzemeltetőit vagy a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatókat 

abban, hogy hálózatukhoz olyan rádiós 

helyi hálózatokon keresztül nyújtsanak 

hozzáférést a nagyközönségnek, amelyek a 

végfelhasználó helyiségeiben is 

elhelyezkedhetnek, feltéve, hogy eleget 

tesznek a végfelhasználó előzetes, 

tájékoztatáson alapuló és kifejezett 

beleegyezéséhez kapcsolódó általános 

felhatalmazásnak, és annak a feltételnek, 

hogy a végfelhasználónak a szerződésben 

garantált sávszélesség nem 

változhat/csökkenhet. Azok a 

végfelhasználók, akik beleegyeznek abba, 

hogy a végberendezéseiken keresztül 

nyilvánosan elérhető rádiós helyi 

hálózatot tesznek elérhetővé, sohasem 

tehetők felelőssé azokért a 

tevékenységekért, amelyeket egy, a rádiós 

helyi hálózaton keresztül csatlakoztatott 

másik személy vagy jogi személy folytat. 

 

Módosítás  116 

Irányelvre irányuló javaslat 

55 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A szolgáltatók biztosítják, hogy a 

harmadik feleknek biztosított ilyen 

hozzáférés nem kedvezőtlen a 

végfelhasználó saját hozzáférésének 

feltételeire, és biztosítják, hogy az 

információk továbbra is megfelelnek a 95. 

cikkben előírt követelményeknek. 

 

Módosítás  117 

Irányelvre irányuló javaslat 

55 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ebből a célból a nyilvános hírközlő 

hálózatok üzemeltetőinek vagy a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatóknak 

olyan termékeket vagy egyedi ajánlatokat 

kell rendelkezésre bocsátaniuk és aktívan 

kínálniuk, egyértelmű és átlátható módon, 

amelyek lehetővé teszik a végfelhasználóik 

számára, hogy hálózatukhoz rádiós helyi 

hálózatokon keresztül hozzáférést 

nyújtsanak harmadik feleknek. 

Ebből a célból a nyilvános hírközlő 

hálózatok üzemeltetői vagy a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatók olyan 

termékeket vagy egyedi ajánlatokat 

bocsáthatnak rendelkezésre és 

kínálhatnak aktívan, egyértelmű és 

átlátható módon, amelyek lehetővé teszik a 

végfelhasználóik számára, hogy 

hálózatukhoz kérésre rádiós helyi 

hálózatokon keresztül hozzáférést 

nyújtsanak harmadik feleknek. A harmadik 

fél által a végfelhasználó rádiós helyi 

hálózatához kapott hozzáférésen keresztül 

végzett tevékenységekért a szolgáltató és a 

hozzáférést kérő harmadik fél felelős. 

 

Módosítás  118 

Irányelvre irányuló javaslat 

55 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Különösen a 2014/53/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (19) 

preambulumbekezdésével összhangban a 

rádióberendezések gyártói mentesülnek a 

rádióberendezés szoftverrel való 

megfelelőségének bizonyítása alól, 

amennyiben ez a szoftver bárki által 

szabadon használható, tanulmányozható, 

módosítható és – akár a módosítása után 

is – terjeszthető. Ezek a gyártók nem 

korlátozhatják a felhasználók azon jogát, 

hogy ezt a szoftvert  rádióberendezésükre 

letöltsék. 

 

Módosítás  119 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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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 az internet-hozzáférés, a 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatások – köztük a szimultán 

kommunikációs szolgáltatások – és az 

elektronikus hírközlő hálózatok 
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. 

Biztosítaniuk kell, hogy az 

interoperabilitási követelmények 

arányosak maradjanak, és ne 

akadályozzák az új technológiák 

fejlesztésébe beruházó elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtóinak 

innovációs potenciálját; 

 

Módosítás  120 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) indokolt esetben és a szükséges 

mértékben kötelezettségeket az általános 

felhatalmazás hatálya alá tartozó, a 

végfelhasználók hozzáférését ellenőrző 

vállalkozások számára, hogy 

b) indokolt esetben és a szükséges 

mértékben kötelezettségeket, hogy 

átjárhatóvá tegyék azokat a 

szolgáltatásokat, amelyek hozzárendelt 

számozási erőforrások révén a közcélú 
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szolgáltatásaikat átjárhatóvá tegyék; kapcsolt távbeszélő-hálózathoz 

kapcsolódnak, vagy a nemzeti, illetve 

nemzetközi távbeszélő számozási tervben 

szereplő hívószám vagy hívószámok 

segítségével a valós idejű szöveges 

üzenetek és videohívások számára is 

lehetővé teszik a kommunikációt; 

 

Módosítás  121 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) indokolt esetben kötelezettségeket a 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások nyújtóira 

vonatkozóan, hogy biztosítsák 

szolgáltatásaik átjárhatóságát, konkrétan 

azokban az esetekben, amikor a 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások átjárhatóságának hiánya 

veszélyezteti a sürgősségi 

segélyszolgálatok elérését vagy a 

végfelhasználók végpontok közötti 

összeköttetését. 

c) indokolt esetben és amennyiben ez 

technikailag kivitelezhető, 

kötelezettségeket a személyközi 

kommunikációs szolgáltatások nyújtóira 

vonatkozóan, hogy biztosítsák 

szolgáltatásaik átjárhatóságát, konkrétan 

azokban az esetekben, amikor a 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások átjárhatóságának hiánya 

veszélyezteti a hatékony versenyt vagy a 

végfelhasználók végpontok közötti 

összeköttetését. 

 

Módosítás  122 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a végfelhasználóknak valamely 

tagállam által meghatározott digitális 

rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

biztosításához szükséges mértékben 

kötelezettségeket az üzemeltetők számára 

arra vonatkozóan, hogy tisztességes, 

észszerű és megkülönböztetéstől mentes 

feltételek mellett biztosítsanak hozzáférést 

a II. melléklet II. részében említett egyéb 

létesítményekhez. 

d) a végfelhasználóknak, beleértbe a 

fogyatékossággal élő végfelhasználókat is, 
valamely tagállam által meghatározott 

digitális rádióműsor- és televízióműsor-

terjesztési szolgáltatásokhoz való 

hozzáférése biztosításához szükséges 

mértékben kötelezettségeket az 

üzemeltetők számára arra vonatkozóan, 

hogy tisztességes, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

mellett biztosítsanak hozzáférést a II. 

melléklet II. részében említett egyéb 
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létesítményekhez. 

 

Módosítás  123 

Irányelvre irányuló javaslat 

59 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. abban az esetben, ha a Bizottság az 

általa a BEREC-től kért jelentés alapján 

úgy véli, hogy egy vagy több tagállamban 

vagy az Európai Unió egészében 

érzékelhetően veszély fenyegeti a 

sürgősségi segélyszolgálatok elérését vagy 
a végfelhasználók végpontok közötti 

összeköttetését, és a 110. cikk (4) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban végrehajtási 

intézkedéseket fogadott el, amelyekben 

meghatározza az előírható kötelezettségek 

jellegét és hatályát. 

ii. abban az esetben, ha a Bizottság az 

általa a BEREC-től kért jelentés alapján 

úgy véli, hogy egy vagy több tagállamban 

vagy az Európai Unió egészében 

érzékelhetően veszély fenyegeti a 

végfelhasználók végpontok közötti 

összeköttetését a különösen széles 

fogyasztói bázissal rendelkező 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások 

átjárhatóságának hiányát illetően, és a 

110. cikk (4) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

végrehajtási intézkedéseket fogadott el, 

amelyekben meghatározza az előírható 

kötelezettségek jellegét és hatályát. 

 A sürgősségi segélyszolgálatok elérése 

vagy a végfelhasználók végpontok közötti 

összeköttetése nem tekinthető 

veszélyeztetettnek akkor, ha a szolgáltató 

nem rendelkezik különösen jelentős 

lefedettséggel vagy fogyasztói bázissal. 

 

Módosítás  124 

Irányelvre irányuló javaslat 

63 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A BEREC – az érintettekkel való 

konzultációt követően és a Bizottsággal 

szorosan együttműködve – határozatot 

fogadhat el, amelyben a versenyjog 

elveinek megfelelően, továbbá a 62. 

cikknek megfelelően elfogadott ajánlás és a 

jelentős piaci erőre vonatkozó 

(1) A Bizottság – az érintettekkel és a 

nemzeti szabályozó hatóságokkal való 

konzultációt követően – a BEREC 

véleményét a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe véve és a versenyjog 

elveinek megfelelően, továbbá a 62. 

cikknek megfelelően elfogadott ajánlás és a 
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iránymutatások lehető legnagyobb mértékű 

figyelembevétele mellett meghatározza a 

transznacionális piacokat. Amennyiben a 

Bizottság vagy legalább két érintett 

nemzeti szabályozó hatóság 

bizonyítékokkal alátámasztott indokolt 

kérelmet nyújt be, a BEREC elemzést 

végez a lehetséges transznacionális 

piacokról. 

jelentős piaci erőre vonatkozó 

iránymutatások lehető legnagyobb mértékű 

figyelembevétele mellett – határozatot 

fogad el, amelyben meghatározza a 

transznacionális piacokat. 

 

Módosítás  125 

Irányelvre irányuló javaslat 

63 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés alapján meghatározott, 

transznacionális piacok esetében az érintett 

nemzeti szabályozó hatóságok – a jelentős 

piaci erőre vonatkozó iránymutatásokat a 

lehető legnagyobb mértékben figyelembe 

véve – a piacelemzést közösen végzik el, 

és összehangolt módon határoznak a 

65.cikk (4) bekezdésében említett 

szabályozási kötelezettségek bevezetéséről, 

fenntartásáról, módosításáról vagy 

megszüntetéséről. Az érintett nemzeti 

szabályozó hatóságok a piacelemzésre, 

valamint a 32. és 33. cikk szerinti 

szabályozási kötelezettségre vonatkozó 

intézkedéstervezetük megküldésével 

közösen értesítik a Bizottságot. 

Az (1) bekezdésben említett határozatban 

meghatározott, transznacionális piacok 

esetében az érintett nemzeti szabályozó 

hatóságok – a jelentős piaci erőre 

vonatkozó iránymutatásokat a lehető 

legnagyobb mértékben figyelembe véve – a 

piacelemzést közösen végzik el, és 

összehangolt módon határoznak a 65. cikk 

(4) bekezdésében említett szabályozási 

kötelezettségek bevezetéséről, 

fenntartásáról, módosításáról vagy 

megszüntetéséről. Az érintett nemzeti 

szabályozó hatóságok a piacelemzésre, 

valamint a 32. és 33. cikk szerinti 

szabályozási kötelezettségre vonatkozó 

intézkedéstervezetük megküldésével 

közösen értesítik a Bizottságot. 

 

Módosítás  126 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 
értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a 

Az első bekezdésben említett 

társberuházási megállapodások 
értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 
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VI. mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

 

Módosítás  127 

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 

és – tekintettel a tagállamra jellemző 

egyedi körülményekre – megfizethető áron, 

legalább helyhez kötött hozzáférésen 

keresztül. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

területükön minden fogyasztónak elérhető 

széles sávú internet-hozzáférési és 

hangkommunikációs szolgáltatások 

álljanak rendelkezésre, a szolgáltatások 

alapját képező csatlakozást is beleértve, az 

adott területre meghatározott minőségben 

és – tekintettel a tagállamra jellemző 

egyedi körülményekre – megfizethető áron, 

helyhez kötött hozzáférésen keresztül. 

 

Módosítás  128 

Irányelvre irányuló javaslat 

79 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok továbbá 

biztosíthatják a nem helyhez kötött módon 

nyújtott szolgáltatások megfizethetőségét 

is, ha ezt szükségesnek tartják a 

fogyasztók társadalmi és gazdasági 

életben való teljes körű részvételének 

biztosítására. 

 

Módosítás  129 

Irányelvre irányuló javaslat 

79 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett (2) A BEREC iránymutatásaival 
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funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatást a tagállamok határozzák meg 

oly módon, hogy kellő tekintettel legyenek 

a területükön élő végfelhasználók többsége 

által használt szolgáltatásokra. A 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatásnak ezért alkalmasnak kell 

lennie az V. mellékletben meghatározott 

minimális szolgáltatáskészlet 

támogatására. 

összhangban az (1) bekezdésben említett 

internet-hozzáférési szolgáltatás minimum 

teherbírását a nemzeti szabályozó 

hatóságok határozzák meg oly módon, 

hogy tekintettel legyenek a területükön 

vagy a területük megfelelő részein helyhez 

kötötten élő fogyasztók többsége által 

használt azon szolgáltatásokra, amelyek 

nélkülözhetetlenek a társadalmi és 

gazdasági életben való részvételük 

biztosítására. Az internet-hozzáférési 

szolgáltatásnak ezért alkalmasnak kell 

lennie legalább az V. mellékletben 

meghatározott minimális 

szolgáltatáskészlet támogatásához 

szükséges sávszélesség biztosítására. 

 A BEREC [ezen irányelv hatálybalépése 

után 18 hónappal]-ig az e cikk 

következetes alkalmazásához való 

hozzájárulás érdekében az érdekelt 

felekkel folytatott egyeztetést követően és a 

Bizottsággal szorosan együttműködve, a 

Bizottság (Eurostat) rendelkezésre álló 

adatait figyelembe véve iránymutatásokat 

fogad el, amelyek lehetővé teszik a 

nemzeti szabályozó hatóságok számára, 

hogy a szolgáltatásminőség minimális 

követelményeit – ideértve a minimális 

sávszélességet is – meghatározzák, ami 

legalább az V. mellékletben meghatározott 

minimális szolgáltatási kör támogatásához 

és ahhoz szükséges, hogy tükrözzék a 

lakosság többségének rendelkezésére álló 

átlagos sávszélességet minden 

tagállamban. Ezeket az iránymutatásokat 

kétévente aktualizálják, hogy figyelembe 

vegyék a technológiai fejlesztéseket és a 

fogyasztói felhasználási minták 

változásait. 

 

Módosítás  130 

Irányelvre irányuló javaslat 

79 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A végfelhasználó kérésére az (1) 

bekezdésben említett csatlakozást 

korlátozni lehet, hogy az csak a 

hangkommunikációt támogassa. 

(3) A fogyasztó kérésére az (1) és (1a) 

bekezdésben említett csatlakozást 

korlátozni lehet, hogy az csak a 

hangkommunikációt támogassa. 

(Az (1a) bekezdésre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.) 

 

Módosítás  131 

Irányelvre irányuló javaslat 

79 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok e cikk rendelkezéseit 

végfelhasználóként a mikro- és 

kisvállalkozásokra és a nonprofit 

szervezetekre is kiterjeszthetik. 

 

Módosítás  132 

Irányelvre irányuló javaslat 

80 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelemmel kísérik a 79. cikk (1) 

bekezdésében azonosított, a piacon 

rendelkezésre álló szolgáltatások 

kiskereskedelmi díjszabásának alakulását 

és szintjét, különösen a nemzeti árakkal és 

a nemzeti végfelhasználói jövedelmekkel 

összefüggésben. 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelemmel kísérik a 79. cikk (1) 

bekezdésében azonosított, a piacon 

rendelkezésre álló szolgáltatások 

kiskereskedelmi díjszabásának alakulását 

és szintjét, különösen a nemzeti árakkal és 

a nemzeti fogyasztói jövedelmekkel 

összefüggésben. 

 

Módosítás  133 

Irányelvre irányuló javaslat 

80 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha a tagállamok megállapítják, 

hogy a 79. cikk (1) bekezdésében 

azonosított szolgáltatások kiskereskedelmi 

árai tekintettel a tagállamra jellemző 

egyedi körülményekre nem megfizethetők, 

mivel az alacsony jövedelmű vagy 

különleges szociális helyzetű 

végfelhasználók nem tudják azokat 

igénybe venni, előírhatják, hogy az ilyen 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások olyan 

díjszabási lehetőségeket vagy 

díjcsomagokat kínáljanak a szóban forgó 

végfelhasználóknak, amelyek eltérnek a 

szokásos kereskedelmi feltételek szerint 

biztosítottaktól. A tagállamok e célra 

előírhatják az említett vállalkozások 

számára, hogy közös díjszabást, többek 

között földrajzi átlagolást alkalmazzanak 

az adott állam egész területén. A 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 

ilyen díjszabási lehetőségekre vagy 

díjcsomagokra jogosult végfelhasználók 

szerződést köthessenek a 79. cikk 

(1) bekezdésében azonosított 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal, 

valamint arról, hogy e vállalkozások a 

számot megfelelő ideig rendelkezésre 

bocsássák, és ne szakítsák meg 

indokolatlanul a szolgáltatást. 

(2) Ha a tagállamok megállapítják, 

hogy a 79. cikk (1) bekezdésében 

azonosított szolgáltatások kiskereskedelmi 

árai tekintettel a tagállamra jellemző 

egyedi körülményekre nem megfizethetők, 

mivel az alacsony jövedelmű vagy 

különleges szociális helyzetű fogyasztók 

nem tudják azokat igénybe venni, előírják, 

hogy az ilyen szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók olyan díjszabási lehetőségeket 

vagy díjcsomagokat kínáljanak a szóban 

forgó fogyasztóknak, amelyek eltérnek a 

szokásos kereskedelmi feltételek szerint 

biztosítottaktól. A tagállamok e célra 

előírják az említett vállalkozások számára, 

hogy közös díjszabást, többek között 

földrajzi átlagolást alkalmazzanak az adott 

állam egész területén. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy az ilyen 

díjszabási lehetőségekre vagy 

díjcsomagokra jogosult fogyasztók 

szerződést köthessenek a 79. cikk (1) 

bekezdésében azonosított szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozásokkal. A tagállamok 

arról is gondoskodnak, hogy e 

vállalkozások a számot megfelelő ideig 

rendelkezésre bocsássák, és ne szakítsák 

meg indokolatlanul a szolgáltatást. 

 

Módosítás  134 

Irányelvre irányuló javaslat 

80 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a (2) bekezdés értelmében az 

alacsony jövedelmű vagy különleges 

szociális helyzetű végfelhasználóknak 

szóló díjszabási lehetőségeket vagy 

díjcsomagokat kínáló vállalkozások 

ezekről az ajánlatokról részletesen és 

folyamatosan tájékoztassák a nemzeti 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a (2) bekezdés értelmében az 

alacsony jövedelmű vagy különleges 

szociális helyzetű fogyasztóknak szóló 

díjszabási lehetőségeket vagy 

díjcsomagokat kínáló vállalkozások 

ezekről az ajánlatokról részletesen és 

folyamatosan tájékoztassák a nemzeti 
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szabályozó hatóságokat. A nemzeti 

szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 

vállalkozások a (2) bekezdés értelmében 

vett díjszabási lehetőségeket vagy 

díjcsomagokat teljes mértékben átlátható 

feltételek mellett kínálják, melyeket a 

megkülönböztetésmentesség elvével 

összhangban közzétettek, és 

megkülönböztetésmentesen alkalmaznak. 

A nemzeti szabályozó hatóságok 

előírhatják egyedi konstrukciók 

módosítását vagy visszavonását. 

szabályozó hatóságokat. A fogyasztó 

szabad szolgáltatóválasztásának sérelme 

nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok 

biztosítják, hogy a vállalkozások a (2) 

bekezdés értelmében vett díjszabási 

lehetőségeket vagy díjcsomagokat teljes 

mértékben átlátható feltételek mellett 

kínálják, melyeket a 92. cikkel és a 

megkülönböztetésmentesség elvével 

összhangban közzétettek, és 

megkülönböztetésmentesen alkalmaznak. 

A nemzeti szabályozó hatóságok 

előírhatják egyedi konstrukciók 

módosítását vagy visszavonását. 

 

Módosítás  135 

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 fogyasztók további támogatásban 

részesüljenek annak érdekében, hogy 

biztosított legyen a legalább helyhez kötött 

hozzáférésen keresztül nyújtott internet-

hozzáférési és hangkommunikációs 

szolgáltatás megfizethetősége. A 

tagállamok továbbá lehetőséget 

biztosíthatnak arra, hogy az alacsony 

jövedelmű vagy a különleges szociális 

helyzetű fogyasztók számára támogatást 

biztosítsanak a mobilszolgáltatásokhoz, ha 

ezt a fogyasztó társadalmi és gazdasági 

életben való teljes körű részvételének 

biztosításához szükségesnek vélik. 

 

Módosítás  136 

Irányelvre irányuló javaslat 

80 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy – tekintettel az adott országra 

jellemző egyedi körülményekre – a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

számára szükség szerint biztosított legyen a 

támogatás, vagy más különleges 

intézkedéseket hozzanak annak érdekében, 

hogy a kapcsolódó végberendezések, 

különleges berendezések vagy az 

egyenértékű hozzáférést elősegítő 

különleges szolgáltatások megfizethetők 

legyenek. 

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy – tekintettel az adott országra 

jellemző egyedi körülményekre – a 

fogyatékossággal élő fogyasztók számára 

szükség szerint biztosított legyen a 

támogatás, és más különleges 

intézkedéseket hozzanak annak érdekében, 

hogy a kapcsolódó végberendezések 

hozzáférhetők legyenek a 

fogyatékossággal élő személyek számára, 

és a különleges berendezések vagy az 

egyenértékű hozzáférést elősegítő 

különleges szolgáltatások elérhetők és 

megfizethetők legyenek. A közvetítő 

szolgáltatások fogyatékossággal élő 

fogyasztókat terhelő átlagköltségének a 

79. cikk szerint egyenértékűnek kell 

lennie a hangkommunikációs 

szolgáltatások átlagköltségével. 

 

Módosítás  137 

Irányelvre irányuló javaslat 

80 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok e cikk rendelkezéseit 

végfelhasználóként a mikro- és 

kisvállalkozásokra és a nonprofit 

szervezetekre is kiterjeszthetik. 

 

Módosítás  138 

Irányelvre irányuló javaslat 

81 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha egy tagállam megfelelő módon, 

a 22. cikk (1) bekezdése szerint végzett 

feltérképezés eredményeinek 

figyelembevételével bizonyította, hogy a 

(1) Ha egy tagállam a 22. cikk (1) 

bekezdése szerint végzett feltérképezés 

eredményeinek figyelembevételével – ha 

vannak ilyenek – megállapította, illetve ha 
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helyhez kötötten biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatás elérhetősége a szokásos 

kereskedelmi feltételek mellett vagy egyéb 

lehetséges szakpolitikai eszközökkel nem 

biztosítható, megfelelő egyetemes 

szolgáltatási kötelezettségeket rendelhet el 

annak érdekében, hogy eleget lehessen 

tenni minden olyan észszerű kérelemnek, 

amelyet a szóban forgó szolgáltatások iránt 

nyújtottak be a tagállam területén. 

a nemzeti szabályozó hatóság más 

bizonyítékot is elfogadott, hogy a helyhez 

kötötten biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

internet-hozzáférési szolgáltatás és 

hangkommunikációs szolgáltatás 

elérhetősége a szokásos kereskedelmi 

feltételek mellett vagy egyéb lehetséges 

szakpolitikai eszközökkel a tagállam 

területén vagy annak különböző részein 

nem biztosítható, megfelelő egyetemes 

szolgáltatási kötelezettségeket rendelhet el 

annak érdekében, hogy eleget lehessen 

tenni minden olyan észszerű kérelemnek, 

amelyet a szóban forgó szolgáltatások iránt 

nyújtottak be a tagállam területének 

megfelelő részein. 

 

Módosítás  139 

Irányelvre irányuló javaslat 

81 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok meghatározzák azt a 

megközelítést, amellyel – a tárgyilagosság, 

az átláthatóság, a 

megkülönböztetésmentesség és az 

arányosság elvét tiszteletben tartva – a 

leghatékonyabb és a legmegfelelőbb 

módon biztosítható a helyhez kötötten 

biztosított, a 79. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően meghatározott, funkcionális 

internet-hozzáférési szolgáltatás és 

hangkommunikációs szolgáltatás 

elérhetősége. A tagállamok – a közérdek 

védelme mellett – arra törekednek, hogy a 

piac torzulásainak mértékét, különösen a 

szokásos kereskedelmi feltételektől eltérő 

árakon vagy feltételek mellett történő 

szolgáltatásnyújtást a lehető legkisebbre 

csökkentsék. 

(2) A tagállamok meghatározzák azt a 

megközelítést, amellyel – a tárgyilagosság, 

az átláthatóság, a 

megkülönböztetésmentesség és az 

arányosság elvét tiszteletben tartva – a 

leghatékonyabb és a legmegfelelőbb 

módon biztosítható a helyhez kötötten 

biztosított, a 79. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően meghatározott internet-

hozzáférési szolgáltatás és 

hangkommunikációs szolgáltatás 

elérhetősége. Ez magában foglalhatja azt 

is, hogy az internet-hozzáférési 

szolgáltatást és a hangkommunikációs 

szolgáltatást vezetékes vagy vezeték 

nélküli technológiák révén bocsátják 

rendelkezésre. A tagállamok – a közérdek 

védelme mellett – arra törekednek, hogy a 

piac torzulásainak mértékét, különösen a 

szokásos kereskedelmi feltételektől eltérő 

árakon vagy feltételek mellett történő 

szolgáltatásnyújtást a lehető legkisebbre 
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csökkentsék. 

 

Módosítás  140 

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 

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. 

(3) Amennyiben a tagállamok úgy 

döntenek, hogy kötelezettségeket 

rendelnek el a helyhez kötötten biztosított, 

a 79. cikk (2) bekezdésének megfelelően 

meghatározott, 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 tagállamok a helyhez 

kötött internet-hozzáférési szolgáltatás és 

hangkommunikációs szolgáltatás 

biztosítására és/vagy az államterület 

különböző részeinek lefedésére különböző 

vállalkozásokat vagy 

vállalkozáscsoportokat is kijelölhetnek. 

 

Módosítás  141 

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 

(4) Ha a tagállamok az államterület egy 

részén vagy egészén szolgáltatókat 

jelölnek ki arra, hogy azok a helyhez 

kötötten biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

internet-hozzáférési szolgáltatás és 

hangkommunikációs szolgáltatás 
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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. 

elérhetőségét biztosítsák, ezt hatékony, 

tárgyilagos, átlátható és 

megkülönböztetéstől mentes kijelölési 

mechanizmus alkalmazásával teszik, 

amelynek révén egyetlen szolgáltató sincs 

eleve kizárva a kijelölésből.  Az ilyen 

kijelölési módszerek célja, hogy a helyhez 

kötött 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  142 

Irányelvre irányuló javaslat 

81 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben egy, a (3) 

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. 

(5) Amennyiben egy, a (3) 

bekezdésnek megfelelően kijelölt 

szolgáltató 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 

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  143 

Irányelvre irányuló javaslat 

82 cikk – 1 bekezdés 
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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. 

(1) A tagállamok továbbra is 

biztosíthatják a helyhez kötötten biztosított, 

a 79. cikk (2) bekezdésének megfelelően 

meghatározott, internet-hozzáférési 

szolgáltatáson és hangkommunikációs 

szolgáltatáson kívüli azon szolgáltatások 

elérhetőségét vagy megfizethetőségét, 

amelyeket már [set date] előtt bevezettek, 

amennyiben megállapításra kerül, hogy – 

tekintettel az adott országra jellemző 

egyedi körülményekre – igény van az ilyen 

szolgáltatásokra. Abban az esetben, ha a 

tagállamok államterületük egy részén vagy 

egészén szolgáltatókat jelölnek ki az 

említett szolgáltatások nyújtására, a 81. 

cikk alkalmazandó. Az ilyen 

kötelezettségeket a 85. cikknek 

megfelelően kell finanszírozni. 

 

Módosítás  144 

Irányelvre irányuló javaslat 

82 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok az e cikk értelmében 

elrendelt kötelezettségeket legkésőbb ezen 

irányelv hatálybalépése után 3 évvel, majd 

azt követően évente egyszer 

felülvizsgálják. 

(2) A tagállamok az e cikk értelmében 

elrendelt kötelezettségeket [ezen irányelv 

hatálybalépése után 3 évvel]-ig, majd azt 

követően legalább háromévente egyszer 

felülvizsgálják. 

 

 

Módosítás  145 

Irányelvre irányuló javaslat 

83 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a 79. cikkben említetteken kívüli 

további létesítmények és szolgáltatások 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a 79. cikkben említetteken kívüli 

további létesítmények és szolgáltatások 
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biztosítása során a 79., 81. és 82. cikknek 

megfelelően szolgáltatásokat nyújtó 

említett vállalkozások oly módon 

határozzák meg a feltételeket, hogy a 

végfelhasználónak ne keletkezzen fizetési 

kötelezettsége olyan létesítményekre , 

illetve szolgáltatásokra vonatkozóan, 

amelyek az igényelt szolgáltatáshoz nem 

szükségesek, illetve nincsenek előírva. 

biztosítása során a 79., 81. és 82. cikknek 

megfelelően hangkommunikációs és 

internet-hozzáférési szolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatók oly módon határozzák 

meg a feltételeket, hogy a 

végfelhasználónak ne keletkezzen fizetési 

kötelezettsége olyan létesítményekre, 

illetve szolgáltatásokra vonatkozóan, 

amelyek az igényelt szolgáltatáshoz nem 

szükségesek, illetve nincsenek előírva. 

 

Módosítás  146 

Irányelvre irányuló javaslat 

83 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a 79. cikkben említett és a 80. 

cikknek megfelelően végrehajtott 

hangkommunikációs szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások a VI. melléklet A. 

részében meghatározott külön 

létesítményeket és szolgáltatásokat 

biztosítsák annak érdekében, hogy a 

végfelhasználók figyelemmel kísérhessék 

és ellenőrizhessék a kiadásokat, és 

létrehozzanak egy rendszert, amellyel 

elkerülhető a hangkommunikációs 

szolgáltatás indokolatlan kikapcsolása azon 

végfelhasználók számára, akik jogosultak 

erre a szolgáltatásra; e rendszer egy olyan 

mechanizmust is magában foglalna, amely 

ellenőrizné, hogy a szolgáltatás használata 

iránti igény továbbra is fennáll-e. 

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a 79. cikkben említett és a 80. 

cikknek megfelelően végrehajtott 

hangkommunikációs szolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatók a VI. melléklet A. 

részében meghatározott külön 

létesítményeket és szolgáltatásokat 

biztosítsák annak érdekében, hogy a 

fogyasztók figyelemmel kísérhessék és 

ellenőrizhessék a kiadásokat, és 

létrehozzanak egy rendszert, amellyel 

elkerülhető a hangkommunikációs 

szolgáltatás indokolatlan kikapcsolása azon 

fogyasztók számára, akik jogosultak erre a 

szolgáltatásra; e rendszer egy olyan 

mechanizmust is magában foglalna, amely 

ellenőrizné, hogy a szolgáltatás használata 

iránti igény továbbra is fennáll-e . 

 

Módosítás  147 

Irányelvre irányuló javaslat 

84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóságok úgy ítélik meg, hogy a 79. cikk 

(2) bekezdésének megfelelően 

Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóságok úgy ítélik meg, hogy a 79. cikk 

(2) bekezdésének megfelelően 
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meghatározott, funkcionális internet-

hozzáférési szolgáltatás és 

hangkommunikációs szolgáltatás 79., 80. 

és 81. cikknek megfelelő teljesítése vagy a 

meglévő egyetemes szolgáltatások 82. 

cikknek megfelelő folytatása az ilyen 

szolgáltatásokat nyújtó és kompenzációt 

kérő vállalkozásokra indokolatlan terhet 

róhat, kiszámítják a kérdéses 

szolgáltatásnyújtás nettó költségeit. 

meghatározott internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatás 79., 80. és 81. cikknek 

megfelelő teljesítése vagy a meglévő 

egyetemes szolgáltatások 82. cikknek 

megfelelő folytatása az ilyen 

szolgáltatásokat nyújtó és kompenzációt 

kérő szolgáltatókra indokolatlan terhet 

róhat, kiszámítják a kérdéses 

szolgáltatásnyújtás nettó költségeit. 

 

Módosítás  148 

Irányelvre irányuló javaslat 

84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a VII. melléklettel összhangban 

kiszámítják az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség nettó költségét, figyelembe 

véve a 79. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően meghatározott, funkcionális 

internet-hozzáférési szolgáltatást és 

hangkommunikációs szolgáltatást a 79., 80. 

és 81. cikknek megfelelően teljesítő vagy 

meglévő egyetemes szolgáltatásokat a 82. 

cikknek megfelelően folytató 

vállalkozásnál jelentkező bármilyen piaci 

előnyt; vagy 

a) a VII. melléklettel összhangban 

kiszámítják az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettség nettó költségét, figyelembe 

véve a 79. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően meghatározott internet-

hozzáférési szolgáltatást és 

hangkommunikációs szolgáltatást a 79., 80. 

és 81. cikknek megfelelően teljesítő vagy 

meglévő egyetemes szolgáltatásokat a 82. 

cikknek megfelelően folytató 

szolgáltatónál jelentkező bármilyen piaci 

előnyt; vagy 

 

Módosítás  149 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a nettó költség 84. cikkben 

említett számítása alapján a nemzeti 

szabályozó hatóság megállapítja, hogy 

valamely vállalkozásra tisztességtelen teher 

hárul, a tagállamok az érintett vállalkozás 

kérelmére olyan mechanizmus 

bevezetéséről határoznak, amely az adott 

vállalkozásnak állami forrásokból, 

átlátható feltételek mellett kompenzációt 

biztosít a meghatározott nettó költségekre 

vonatkozóan. A 79., 81. és 82. cikkben 

megállapított kötelezettségeknek kizárólag 

a 84. cikkel összhangban meghatározott 

nettó költsége finanszírozható. 

Amennyiben a nettó költség 84. cikkben 

említett számítása alapján a nemzeti 

szabályozó hatóság megállapítja, hogy 

valamely vállalkozásra tisztességtelen teher 

hárul, a tagállamok az érintett vállalkozás 

kérelmére olyan mechanizmus 

bevezetéséről határoznak, amely az adott 

vállalkozásnak állami forrásokból, 

átlátható feltételek mellett kompenzációt 

biztosít a meghatározott nettó költségekre 

vonatkozóan. 

 

Módosítás  150 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól 

eltérően a tagállamok elfogadhatnak vagy 

fenntarthatnak olyan mechanizmust, 

melynek célja a 81. cikkben megállapított 

kötelezettségekből eredő egyetemes 

szolgáltatási kötelezettség nettó 

költségének az elektronikus hírközlő 

hálózatok és szolgáltatások nyújtói és a 

2000/31/EK irányelvben foglaltak szerint 

az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

között történő megosztása. 

 

Módosítás  151 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az ilyen mechanizmust elfogadó 

vagy fenntartó tagállamoknak legalább 
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háromévenként felül kell vizsgálniuk azok 

működését annak megállapítása 

érdekében, hogy melyik nettó költséget 

kell továbbra is megosztani a 

mechanizmus keretében, és mely 

költségeket kell állami forrásokból 

eszközölt kártérítésből fedezni.  

 

Módosítás  152 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 1 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) A 79., 81. és 82. cikkben 

megállapított kötelezettségeknek kizárólag 

a 84. cikkel összhangban meghatározott 

nettó költsége finanszírozható. 

 

Módosítás  153 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 1 d bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1d) Amennyiben a nettó költséget az 

(1) bekezdés a) pontja szerint megosztják, 

a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóság által, vagy a 

kedvezményezettektől független és a 

nemzeti szabályozó hatóság felügyelete 

alatt álló szervezet által működtetett 

megosztási mechanizmust vegyenek 

igénybe. 

 

Módosítás  154 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 1 e bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1e) A megosztási mechanizmus a IV. 

melléklet B. részében foglalt elvekkel 



 

AD\1133855HU.docx 109/162 PE602.838v03-00 

 HU 

összhangban tiszteletben tartja az 

átláthatóság, a piac minimális torzítása, a 

megkülönböztetésmentesség és az 

arányosság elvét. A tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy a vállalkozások 

bizonyos típusait és a meghatározott 

küszöböt el nem érő belföldi forgalommal 

rendelkező vállalkozásokat nem kötelezik 

hozzájárulásra. 

 

Módosítás  155 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 1 f bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1f) Az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettségek költségének megosztásával 

kapcsolatos díjakat egymástól el kell 

választani, és minden egyes vállalkozásra 

vonatkozóan külön kell meghatározni. 

Ezek a díjak nem vethetők ki olyan 

vállalkozásokra és nem szedhetők be 

olyan vállalkozásoktól, amelyek a 

megosztási mechanizmust létrehozó 

tagállam területén nem nyújtanak 

szolgáltatásokat. 

 

Módosítás  156 

Irányelvre irányuló javaslat 

86 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben az egyetemes 

szolgáltatási kötelezettségek nettó költségét 

a 85. cikknek megfelelően kell kiszámítani 

, a nemzeti szabályozó hatóságok 

biztosítják, hogy a nettó költségek 

kiszámításának elvei – beleértve az 

alkalmazandó módszer részleteit – 

nyilvánosak legyenek. 

(1) Amennyiben az egyetemes 

szolgáltatási kötelezettségek nettó költségét 

a 84. cikknek megfelelően kell kiszámítani, 

a nemzeti szabályozó hatóságok 

biztosítják, hogy a nettó költségek 

kiszámításának elvei – beleértve az 

alkalmazandó módszer részleteit – 

nyilvánosak legyenek. 
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Módosítás  157 

Irányelvre irányuló javaslat 

87 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok – amennyiben 

technikailag kivitelezhető – előmozdítják a 

számok vezeték nélküli aktiválását annak 

érdekében, hogy az elektronikus hírközlő 

hálózatok vagy hírközlési szolgáltatások 

terén megkönnyítsék a szolgáltatóváltást a 

fogyasztóktól eltérő végfelhasználók 

számára, különösen a gépek közötti (M2M) 

szolgáltatások nyújtói és felhasználói 

számára. 

(6) A tagállamok – amennyiben 

technikailag kivitelezhető – előmozdítják a 

számok vezeték nélküli aktiválását annak 

érdekében, hogy az elektronikus hírközlő 

hálózatok vagy hírközlési szolgáltatások 

terén megkönnyítsék a szolgáltatóváltást a 

végfelhasználók számára, különösen a 

gépek közötti (M2M) szolgáltatások 

nyújtói és felhasználói számára. 

 

Módosítás  158 

Irányelvre irányuló javaslat 

III cím – 91 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 91a. cikk 

 Kivételi záradék 

 A III. cím – a 92. és 93. cikk kivételével – 

nem alkalmazandó azokra a személyközi 

számfüggetlen kommunikációs 

szolgáltatásokra, amelyek a 2003/361/EK 

bizottsági ajánlásban meghatározott 

mikrovállalkozások. 

 

Módosítás  159 

Irányelvre irányuló javaslat 

92 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az elektronikus hírközlő hálózatok 

üzemeltetői vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói nem alkalmazhatnak 

hátrányosan megkülönböztető hozzáférési 

vagy használati követelményeket vagy 

Az elektronikus hírközlő hálózatok 

üzemeltetői vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói nem alkalmazhatnak 

hátrányosan megkülönböztető hozzáférési 

vagy használati követelményeket vagy 
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feltételeket a végfelhasználók 

állampolgársága vagy lakhelye alapján, 

kivéve, ha ezek a különbségek tárgyilagos 

indokokkal alátámaszthatók. 

feltételeket az Unióban a végfelhasználók 

állampolgársága vagy lakhelye vagy 

letelepedése alapján, kivéve, ha ezek a 

különbségek tárgyilagos indokokkal 

alátámaszthatók. 

 

Módosítás  160 

Irányelvre irányuló javaslat 

92 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 92a. cikk 

 Unión belüli hívások 

 (1)  A nyilvános személyközi 

számfüggő kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók nem 

alkalmazhatnak olyan díjszabást az egy 

másik tagállamban végződtetett, Unión 

belüli,  helyhez kötött vagy mobil 

kommunikációs szolgáltatásokra, amely 

magasabb az ugyanabban a tagállamban 

végződtetett szolgáltatások díjszabásánál, 

kivéve, ha azt a mobil hívásvégződtetési 

díjak különbsége indokolja. 

 (2)  A BEREC ... (six months after the 

entry into force of this Directive)-ig az 

érdekelt felekkel folytatott konzultációt 

követően és a Bizottsággal szorosan 

együttműködve iránymutatásokat fogad el 

az említett objektíven indokolt eltérő 

költségek (1) bekezdés szerinti 

elszámolására. Ezek az iránymutatások 

biztosítják, hogy minden eltérés szigorúan 

a szolgáltató számára a határon átnyúló 

szolgáltatás nyújtásakor felmerülő létező 

közvetlen költségeken alapuljon. 

 (3) Az Európai Bizottság ... (one year 

after the entry into force of this Directive 

and annually thereafter)-ig, azt követően 

pedig minden évben jelentést nyújt be az 

(1) bekezdés szerinti kötelezettségek 

alkalmazásáról, többek között az Unión 

belüli hírközlési díjak alakulásának 

vizsgálatáról. 
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Módosítás  161 

Irányelvre irányuló javaslat 

93 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A szolgáltatások és alkalmazások 

végfelhasználók általi elektronikus 

hírközlő hálózatokon keresztül történő 

elérésére és használatára vonatkozó 

nemzeti intézkedéseknek tiszteletben kell 

tartaniuk az Európai Unió Alapjogi 

Chartája és az uniós jog általános elvei 

által szavatolt alapvető jogokat és 

szabadságokat . 

(1) A szolgáltatások és alkalmazások 

végfelhasználók általi elektronikus 

hírközlő hálózatokon keresztül történő 

elérésére és használatára vonatkozó 

nemzeti intézkedéseknek tiszteletben kell 

tartaniuk az Európai Unió Alapjogi 

Chartája (a továbbiakban: a Charta) és az 

uniós jog általános elvei által szavatolt 

alapvető jogokat és szabadságokat . 

 

Módosítás  162 

Irányelvre irányuló javaslat 

93 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Minden ilyen, a 

végfelhasználóknak a szolgáltatásokhoz és 

alkalmazásokhoz elektronikus hírközlő 

hálózatok igénybevételével történő 

hozzáférését vagy azok ilyen hálózatokon 

keresztüli használatát érintő intézkedést, 

amely alkalmas lehet ezen alapvető jogok 

vagy szabadságok korlátozására, csak 

abban az esetben lehet alkalmazni, ha 

azokról jogszabály rendelkezik, és ezen 

intézkedések tiszteletben tartják a szóban 

forgó jogok, illetve szabadságok 

szellemiségét, valamint megfelelőek, 

arányosak és szükségesek , továbbá az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 52. 

cikkének (1) bekezdésével és az uniós jog 

általános elveivel, többek között a 

hatékony jogi védelemmel és a tisztességes 

eljáráshoz való joggal összhangban 

ténylegesen az Unió által elismert általános 

érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak 

és szabadságjogainak védelmét szolgálják . 

(2) Minden, a végfelhasználóknak a 

szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz 

elektronikus hírközlő hálózatok 

igénybevételével történő hozzáférését vagy 

azok ilyen hálózatokon keresztüli 

használatát érintő intézkedést, amely 

alkalmas lehet a Chartában elismert jogok 

vagy szabadságok gyakorlásának 

korlátozására, csak abban az esetben lehet 

alkalmazni, ha azokról jogszabály 

rendelkezik, és ezen intézkedések 

tiszteletben tartják a szóban forgó jogokat, 

illetve szabadságokat, valamint 

megfelelőek, arányosak és szükségesek, 

továbbá a Charta52. cikkének (1) 

bekezdésével és az uniós jog általános 

elveivel, többek között a hatékony jogi 

védelemmel és a tisztességes eljáráshoz 

való joggal összhangban ténylegesen az 

Unió által elismert általános érdekű 

célkitűzéseket vagy mások jogainak és 

szabadságjogainak védelmét szolgálják . 
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Ennek megfelelően ezeket az 

intézkedéseket kizárólag az ártatlanság 

vélelme elvének és a magánélethez való 

jognak a megfelelő tiszteletben tartása 

mellett lehet meghozni. Az intézkedések 

meghozatalát megelőzően tisztességes és 

pártatlan eljárást kell biztosítani, ideértve 

az érintett személy vagy személyek 

meghallgatáshoz való jogát, kivéve kellően 

indokolt szükséghelyzetekben, amelyekben 

megfelelő feltételeket és eljárási 

intézkedéseket szükséges alkalmazni, 

összhangban az Európai Unió Alapjogi 

Chartájával . Garantálni kell a tényleges és 

megfelelő időben történő bírósági 

felülvizsgálathoz való jogot. 

Ennek megfelelően ezeket az 

intézkedéseket kizárólag az ártatlanság 

vélelme elvének és a magánélethez való 

jognak a megfelelő tiszteletben tartása 

mellett lehet meghozni. Az intézkedések 

meghozatalát megelőzően tisztességes és 

pártatlan eljárást kell biztosítani, ideértve 

az érintett személy vagy személyek 

meghallgatáshoz való jogát, kivéve kellően 

indokolt szükséghelyzetekben, amelyekben 

megfelelő feltételeket és eljárási 

intézkedéseket szükséges alkalmazni, 

összhangban a Chartával. Garantálni kell a 

tényleges és megfelelő időben történő 

bírósági felülvizsgálathoz való jogot. 

 

Módosítás  163 

Irányelvre irányuló javaslat 

93 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 7., 8. és 11. cikkével, 

valamint 52. cikkének (1) bekezdésével 

összhangban a tagállamok nem írhatják 

elő valamennyi előfizető és nyilvántartott 

felhasználó összes forgalmi és 

helymeghatározó adatának általános és 

különbségtétel nélküli megőrzését azok 

elektronikus hírközlési berendezései 

tekintetében. 

 

Módosítás  164 

Irányelvre irányuló javaslat 

94 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok nem tarthatnak fenn és nem 

vezethetnek be nemzeti jogukban olyan, a 

végfelhasználók védelmével kapcsolatos 

rendelkezéseket, amelyeket az irányelv már 

ebben a címben szabályoz, és amelyek 

A tagállamok nem tarthatnak fenn és nem 

vezethetnek be nemzeti jogukban olyan, a 

végfelhasználók védelmével kapcsolatos 

rendelkezéseket vagy általános 

felhatalmazási feltételeket, amelyeket az 
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eltérnek az ebben a címben megállapított 

rendelkezésektől, ideértve az eltérő szintű 

– szigorúbb vagy kevésbé szigorú – 

védelmet biztosító rendelkezéseket, hacsak 

az irányelv e címe nem rendelkezik erről 

másként. 

irányelv már ebben a címben szabályoz, és 

amelyek eltérnek az ebben a címben 

megállapított rendelkezésektől, ideértve az 

eltérő szintű – szigorúbb vagy kevésbé 

szigorú – védelmet biztosító 

rendelkezéseket, hacsak az irányelv e címe 

nem rendelkezik erről másként. 

 

Módosítás  165 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az e cikkben előírt tájékoztatási 

kötelezettség, ezen belül a szerződés 

adatait összefoglaló dokumentumminta a 

szerződés szerves részét képezi, és 

kiegészíti a 2011/83/EU irányelvben 

megállapított tájékoztatási 

követelményeket. A tagállamok biztosítják, 

hogy az e cikkben említett információkat 

érthetően, mindenre kiterjedően és 

könnyen hozzáférhető formában nyújtsák. 

A fogyasztók vagy más végfelhasználók 

kérésére a tájékoztató egy példánya tartós 

adathordozón és a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók számára hozzáférhető 

formátumban is rendelkezésre 

bocsátandó. 

 

Módosítás  166 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Mielőtt egy fogyasztó szerződést köt 

vagy bármilyen ennek megfelelő ajánlatot 

elfogad, a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő, 

nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtói – függetlenül a 

kifizetendő összeg nagyságától – kötelesek 
a 2011/83/EU irányelv 5. és 6. cikkének 

(1) Mielőtt egy fogyasztó szerződést köt 

vagy bármilyen ennek megfelelő, bármilyen 

fajta ellentételezés ellenében tett ajánlatot 

elfogad, az internet-hozzáférési 

szolgáltatások, a nyilvános személyközi 

kommunikációs szolgáltatások és a 

műsorterjesztésre használt átviteli 
szolgáltatások nyújtói adott esetben a 



 

AD\1133855HU.docx 115/162 PE602.838v03-00 

 HU 

megfelelő tájékoztatással szolgálni, és 

világos és könnyen érthető módon a 

következő információkat is megadni: 

következő információkat kötelesek 

megadni a fogyasztó számára, amennyiben 

ezek az információk az általuk nyújtott 

valamely szolgáltatáshoz kapcsolódnak. 

 

Módosítás  167 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a szolgáltatások minimális 

minőségi szintje a szolgáltatásnyújtás 

mértékének megfelelően, a BEREC által az 

érdekeltekkel folytatott konzultációt 

követően a Bizottsággal szoros 

együttműködésben elfogadásra kerülő 

iránymutatásnak megfelelően, a 

következők tekintetében: 

i. a szolgáltatások minimális 

minőségi szintje a szolgáltatásnyújtás 

mértékének megfelelően, a BEREC által az 

érdekeltekkel folytatott konzultációt 

követően a Bizottsággal szoros 

együttműködésben a 97. cikk (2) 

bekezdése alapján elfogadásra kerülő 

iránymutatásnak megfelelően, a 

következők tekintetében: 

– az internet-hozzáférési 

szolgáltatásokkal összefüggésben: legalább 

késleltetés, késleltetésingadozás, 

csomagvesztés, 

– az internet-hozzáférési 

szolgáltatásokkal összefüggésben: legalább 

késleltetés, késleltetésingadozás, 

csomagvesztés, 

– a nyilvános számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokkal 

összefüggésben: legalább az első 

bekapcsolásig eltelő idő, meghibásodási 

valószínűség, hívásjelzési késedelmek, 

valamint 

– a nyilvános számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokkal 

összefüggésben legalább az első 

bekapcsolásig eltelő idő, meghibásodási 

valószínűség, hívásjelzési késedelmek ezen 

irányelv IX. mellékletével összhangban, 

valamint 

– az (EU) 2015/2120 rendelet 3. 

cikkének (5) bekezdése értelmében az 

internet-hozzáférési szolgáltatásoktól eltérő 

szolgáltatásokkal összefüggésben: a 

biztosított szolgáltatásminőségi 

paraméterek, 

– az (EU) 2015/2120 rendelet 3. 

cikkének (5) bekezdése értelmében az 

internet-hozzáférési szolgáltatásoktól eltérő 

szolgáltatásokkal összefüggésben: a 

biztosított szolgáltatásminőségi 

paraméterek, 

 Amennyiben a szolgáltatások minimális 

minőségi szintje nincs megállapítva, ezt 

nyilatkozatban kell rögzíteni. 

 

Módosítás  168 

Irányelvre irányuló javaslat 
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95 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a végfelhasználók azon jogának 

sérelme nélkül, hogy az (EU) 2015/2120 

rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 

megfelelően választásuk szerinti 

végberendezést használhassanak, a 

szolgáltató által a rendelkezésre bocsátott 

végberendezéssel kapcsolatban megszabott 

bármely korlátozás; 

ii. a végfelhasználók azon jogának 

sérelme nélkül, hogy a 2015/2120/EK 

rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 

megfelelően választásuk szerinti 

végberendezést használhassanak, a 

szolgáltató által a rendelkezésre bocsátott 

végberendezéssel kapcsolatban megszabott 

bármely díj és korlátozás, valamint adott 

esetben a fogyasztó által választott 

berendezés megfelelő működéséhez 

szükséges, rövid műszaki információk; 

 

Módosítás  169 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a szerződéses szolgáltatásminőségi 

szintek el nem érése esetén alkalmazandó 

kompenzációs és visszatérítési lehetőségek; 

b) a szerződéses szolgáltatásminőségi 

szintek el nem érése esetén alkalmazandó 

kompenzációs és visszatérítési lehetőségek, 

ideértve adott esetben a jogszabályban 

biztosított fogyasztói jogok konkrét 

említését, vagy ha a szolgáltató felé jelzett, 

biztonságot fenyegető eseményekre kerül 

sor a szoftverek vagy hardverek ismert 

sebezhetősége miatt, amelyekre a gyártó 

vagy a fejlesztő ugyan adott ki hibajavító 

csomagot, de azt a szolgáltató nem 

alkalmazta vagy nem hozott semmilyen 

egyéb, megfelelő védintézkedést; 

 

Módosítás  170 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az árral kapcsolatos információk 

megadásakor: 

c) az árral és a díjazás módjával 

kapcsolatos információk megadásakor: 



 

AD\1133855HU.docx 117/162 PE602.838v03-00 

 HU 

 

Módosítás  171 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a szerződés szerinti díjcsomagok 

részletei és adott esetben a kommunikáció 

során lebonyolított adatforgalom (MB-ok, 

percek, SMS-ek száma) számlázási 

időszakonként, valamint a további 

kommunikációs egységek ára, 

i. a szerződés szerinti konkrét 

díjcsomag vagy díjcsomagok részletei és az 

egyes díjcsomagok esetében a kínált 

szolgáltatások típusa, ideértve adott 

esetben a kommunikáció során 

lebonyolított adatforgalmat (MB-ok, 

percek, SMS-ek száma) számlázási 

időszakonként, valamint a további 

kommunikációs egységek árát, 

 

Módosítás  172 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – c pont – -i a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ia. előre meghatározott adatforgalmat 

biztosító díjcsomag vagy díjcsomagok 

esetében a fogyasztók azon lehetősége, 

hogy a fel nem használt mennyiséget a 

korábbi számlázási időszakról a következő 

számlázási időszakra vigye át, 

amennyiben ez a lehetőség szerepel a 

szerződésben, 

 

Módosítás  173 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – c pont – -i b alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ib. a számla átláthatóságát és a 

fogyasztás szintjének nyomon követését 

biztosító eszközök, 
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Módosítás  174 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – c pont – -i c alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ic. az (EU) 2016/679 rendelet 13. 

cikkének sérelme nélkül tájékoztatás 

arról, hogy milyen személyes adatokra 

van szükség a szolgáltatás teljesítését 

megelőzően, vagy milyen adatokat 

gyűjtenek a szolgáltatásnyújtás keretében; 

 

Módosítás  175 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. a vevőszolgálati és karbantartási 

díjak, valamint 

iv. az értékesítés utáni szolgáltatások 

díjainak, illetve a karbantartási és 

vevőszolgálati díjak részletei, valamint 

 

Módosítás  176 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a szolgáltatóváltással, valamint a 

számok és egyéb azonosítók 

hordozhatóságával kapcsolatos díjak, 

továbbá a szolgáltatóváltás késedelme vagy 

az azzal való visszaélés esetére vonatkozó 

kompenzációs és visszatérítési lehetőségek, 

ii. a szolgáltatóváltással, valamint a 

számok és egyéb azonosítók 

hordozhatóságával kapcsolatos eljárások 

és díjak, továbbá a szolgáltatóváltás 

késedelme vagy az azzal való visszaélés 

esetére vonatkozó kompenzációs és 

visszatérítési lehetőségek, 

 

Módosítás  177 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii alpont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a szerződés idő előtti 

megszüntetésekor esedékes díjak, a 

végberendezéssel és egyéb akciós 

ajánlatokkal kapcsolatos 

költségfelszámítást is beleértve, 

iii. a szerződés idő előtti 

megszüntetésekor esedékes díjak, a 

végberendezés feloldására vonatkozó 

tájékoztatást és a végberendezéssel 
kapcsolatos költségfelszámítást is 

beleértve, 

 

Módosítás  178 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. a szolgáltatáscsomagokkal 

összefüggésben a szolgáltatáscsomag vagy 

annak egyes elemei megszüntetésére 

vonatkozó feltételek, 

iv. a szolgáltatáscsomagokkal 

összefüggésben adott esetben a 

szolgáltatáscsomag vagy annak egyes 

elemei megszüntetésére vonatkozó 

feltételek, 

 

Módosítás  179 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a jogviták 25. cikknek megfelelő 

rendezésére szolgáló eljárások indításának 

módja; 

f) a – többek között nemzeti és 

határon átnyúló – jogviták 25. cikknek 

megfelelő rendezésére szolgáló eljárások 

indításának módja; 

 

Módosítás  180 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- a segélyhívó szolgáltatásokhoz 

és/vagy a hívó helyére vonatkozó 

információhoz való hozzáférés bármilyen 

korlátozása a műszaki megvalósíthatóság 

- a segélyhívó szolgáltatásokhoz 

és/vagy a hívó helyére vonatkozó 

információhoz való hozzáférés bármilyen 

korlátozása a műszaki megvalósíthatóság 
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hiányában; hiányában, amennyiben a szolgáltatás 

lehetővé teszi a végfelhasználók számára, 

hogy belföldi hívást kezdeményezzenek a 

nemzeti távbeszélő számozási tervben 

szereplő számokra; 

 

Módosítás  181 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdés a mikro- és 

kisvállalkozások formáját öltő 

végfelhasználókra is vonatkozik, hacsak 

azok kifejezett hozzájárulásukat nem adták 

ahhoz, hogy az említett rendelkezésektől 

teljesen vagy részben eltekintsenek. 

(3) Az (1), (2) és (6) bekezdés a mikro- 

és kisvállalkozások és nonprofit 

szervezetek formáját öltő 

végfelhasználókra is vonatkozik, hacsak 

azok kifejezett hozzájárulásukat nem adták 

ahhoz, hogy az említett rendelkezésektől 

teljesen vagy részben eltekintsenek. 

 

Módosítás  182 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A BEREC [entry into force + 12 

months]-ig határozatot ad ki egy, a 

szerződés adatait összefoglaló 

dokumentummintáról, amely az (1) és (2) 

bekezdésnek megfelelően meghatározza a 

tájékoztatási követelmények fő elemeit. Az 

említett fő elemek legalább az alábbi 

hiánytalan információkat magukban 

foglalják: 

(5) A Bizottság a BEREC Hivatallal 

folytatott egyeztetést követően [entry into 

force + 12 months]-ig egy, a szerződés 

adatait összefoglaló dokumentummintát 

fogad el, amely az (1) és (2) bekezdésnek 

megfelelően meghatározza a tájékoztatási 

követelmények fő elemeit. Az említett fő 

elemek legalább az alábbi összefoglaló 

információkat magukban foglalják: 

a) a szolgáltató neve és címe, a) a szolgáltató neve, címe és 

elérhetősége, valamint a panaszok 

benyújtására szolgáló elérhetőség, 

amennyiben az ettől eltér, 

b) valamennyi biztosított szolgáltatás 

fő jellemzői, 

b) valamennyi biztosított szolgáltatás 

fő jellemzői, 

c) a vonatkozó árak, c) a vonatkozó árak, 

d) a szerződés időtartama, valamint d) a szerződés időtartama, valamint 
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megújításának és megszüntetésének 

feltételei, 

megújításának és megszüntetésének 

feltételei, 

e) információ arról, hogy a termékek 

és szolgáltatások milyen mértékben 

felelnek meg a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók igényeinek, 

e) információ arról, hogy a termékek 

és szolgáltatások milyen mértékben 

felelnek meg a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók igényeinek, 

f) az internet-hozzáférési 

szolgáltatásokkal összefüggésben az 

(EU) 2015/2120 rendelet 4. cikkének 

(1) bekezdésében előírt információk. 

f) az internet-hozzáférési 

szolgáltatásokkal összefüggésben az 

(EU) 2015/2120 rendelet 4. cikkének 

(1) bekezdésében előírt információk. 

 Ez a dokumentumminta nem lehet 

hosszabb egy A4-es oldalnál. Könnyen 

olvashatónak kell lennie. Amennyiben 

több különböző szolgáltatást egyetlen 

szerződésben foglalnak össze, akkor 

további oldalakra lehet szükség, a 

dokumentum azonban összesen három 

oldal lehet. 

 A Bizottság végrehajtási aktust fogadhat 

el az ebben a bekezdésben említett 

dokumentumminta meghatározása 

céljából. Az említett végrehajtási jogi 

aktust az 110. cikk (4) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárás 

keretében kell elfogadni. 

Az (1)–(4) bekezdés szerinti 

kötelezettségekkel bíró szolgáltatóknak ki 

kell tölteniük a szerződés adatait 

összefoglaló dokumentummintát az előírt 

információkkal, és a fogyasztók, valamint a 

mikro- és kisvállalkozások rendelkezésére 

kell bocsátaniuk még a szerződéskötést 

megelőzően. A szerződés adatait 

összefoglaló dokumentumminta a 

szerződés szerves részét képezi. 

Az (1)–(4) bekezdés szerinti 

kötelezettségekkel bíró szolgáltatóknak ki 

kell tölteniük a szerződés adatait 

összefoglaló dokumentummintát az 

alkalmazandó információkkal, és adott 

esetben a fogyasztók, valamint a mikro- és 

kisvállalkozások és a nonprofit szervezetek 

rendelkezésére kell bocsátaniuk még a 

szerződéskötést megelőzően, vagy 

amennyiben ez nem lehetséges, 

indokolatlan késedelem nélkül azt 

követően. 

 

Módosítás  183 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az internet-hozzáférési (6) Az internet-hozzáférési 
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szolgáltatások és a nyilvános, számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások nyújtóinak fel kell 

ajánlaniuk a végfelhasználók számára azt a 

lehetőséget, hogy az idő vagy adatforgalom 

alapján kiszámlázott szolgáltatások 

mindegyikét figyelemmel kísérhetik és 

ellenőrizhetik. Ez azzal jár, hogy a 

díjcsomag részét képező szolgáltatások 

igénybevételének mértékével kapcsolatban 

hozzá kell férniük az aktuális adatokhoz. 

szolgáltatások és a nyilvános, számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások nyújtóinak fel kell 

ajánlaniuk a fogyasztók számára azt a 

lehetőséget, hogy az idő vagy adatforgalom 

alapján kiszámlázott szolgáltatások 

mindegyikét figyelemmel kísérhetik és 

ellenőrizhetik. Ez azzal jár, hogy a 

díjcsomag részét képező szolgáltatások 

igénybevételének mértékével kapcsolatban 

hozzá kell férniük az aktuális adatokhoz. 

Az internet-hozzáférési szolgáltatásokat és 

nyilvános, számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók kérésre és legkésőbb 3 

hónappal a szerződéses időszak lejártát 

megelőzően kötelesek a szolgáltatásaikkal 

kapcsolatos legjobb díjszabásról 

tájékoztatni a fogyasztókat. 

 

Módosítás  184 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok nemzeti 

jogszabályaikban további előírásokat 

tarthatnak fenn illetve vezethetnek be az 

internet-hozzáférési szolgáltatások, a 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatások és a műsorterjesztésre 

használt átviteli szolgáltatások 

tekintetében a magasabb szintű 

fogyasztóvédelem biztosítása céljából az e 

cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított 

tájékoztatási előírások vonatkozásában. A 

tagállamok emellett nemzeti 

jogszabályaikban rendelkezéseket 

tarthatnak fenn illetve vezethetnek be 

annak érdekében, hogy ideiglenesen 

megakadályozzák az érintett szolgáltatás 

az illetékes hatóság által meghatározott 

összeghatárt vagy adatforgalmi korlátot 

meghaladó mértékű igénybevételét.  
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Módosítás  185 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 

gondoskodnak arról, hogy a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő, nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások vagy pedig maga a 

nemzeti szabályozó hatóság a VIII. 

mellékletben említett információkat 
világos, átfogó és könnyen hozzáférhető 

formában tegyék közzé. A nemzeti 

szabályozó hatóságok további 

követelményeket is meghatározhatnak az 

ilyen információk közzétételi módjára 

vonatkozóan. 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 

gondoskodnak arról, hogy amennyiben az 

érintett szolgáltatások nyújtása 

feltételekhez kötött, a VIII. mellékletben 

említett információkat az internet-

hozzáférési szolgáltatások és a nyilvános 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatások és a műsorterjesztésre 

használt átviteli szolgáltatások nyújtói 
világos, átfogó, gépileg olvasható és 

könnyen hozzáférhető formában tegyék 

közzé, többek közt a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók számára is. Ezeket az 

információkat rendszeresen frissítik. A 

nemzeti szabályozó hatóságok nemzeti 

jogszabályaikban további előírásokat 

tarthatnak fenn illetve vezethetnek be az e 

bekezdésben megállapított átláthatósági 

előírásokkal kapcsolatban. 

 

Módosítás  186 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok 

gondoskodnak arról, hogy a 

végfelhasználók térítésmentesen 

hozzáférjenek legalább egy olyan független 

összehasonlító eszközhöz, amelynek 

segítségével összevethetik és értékelhetik a 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő, 

különféle nyilvános elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos 

árakat és díjszabásokat, valamint a 

szolgáltatásnyújtás minőségét. 

A nemzeti szabályozó hatóságok 

gondoskodnak arról, hogy a 

végfelhasználók térítésmentesen 

hozzáférjenek legalább egy olyan független 

összehasonlító eszközhöz, amelynek 

segítségével összevethetik és értékelhetik 

az árakat és díjszabásokat, és adott 

esetben a különféle internet-hozzáférési 

szolgáltatások és nyilvános, számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások nyújtásának minőségével 

kapcsolatos indikatív adatokat. 
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Módosítás  187 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) egyértelműen feltünteti 

tulajdonosait és üzemeltetőit; 

b) egyértelműen feltünteti az 

összehasonlító eszköz tulajdonosait és 

üzemeltetőit; 

 

Módosítás  188 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) feltünteti az árakat és 

díjszabásokat, valamint a 

szolgáltatásnyújtás minőségét minden 

végfelhasználó számára, legyen az 

vállalkozás vagy fogyasztó. 

 

Módosítás  189 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságoknak az a)–

g) pontban megadott követelményeket 

teljesítő összehasonlító eszközöket kérésre 

tanúsítással kell ellátniuk. A harmadik 

feleknek jogukban áll, hogy a független 

összehasonlító eszközök rendelkezésre 

bocsátásának céljából a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő, nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások által közzétett 

információkat díjmentesen felhasználják. 

A nemzeti szabályozó hatóságoknak az a)–

g) pontban megadott követelményeket 

teljesítő összehasonlító eszközöket az 

eszközt rendelkezésre bocsátó szolgáltató 

kérésére tanúsítással kell ellátniuk. A 

harmadik feleknek jogukban áll, hogy a 

független összehasonlító eszközök 

rendelkezésre bocsátásának céljából az 

internet-hozzáférési szolgáltatásokat vagy 

nyilvános, számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltatók által közzétett információkat 

díjmentesen és nyílt adatformátumokban 

felhasználják. 
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Módosítás  190 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok előírhatják, hogy az 

internet-hozzáférési szolgáltatásokat vagy 

nyilvános, számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások térítésmentesen és – adott 

esetben – a vállalkozások által a 

végfelhasználókkal való kommunikáció 

céljára alkalmazott módon közérdekű 

tájékoztatást nyújtsanak meglévő és új 

végfelhasználóiknak. Ilyen esetben a 

közérdekű tájékoztatást a megfelelő 

hatóságoknak kell biztosítaniuk 

szabványosított formátumban, és az többek 

között a következőkre terjed ki: 

(3) A tagállamok előírhatják, hogy 

mind a nemzeti hatóságok, mind az 

internet-hozzáférési szolgáltatásokat, 

nyilvános, számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat vagy 

mindkettőt nyújtó szolgáltatók 

térítésmentesen és – adott esetben – az 

általuk a végfelhasználókkal való 

kommunikáció céljára alkalmazott módon 

közérdekű tájékoztatást nyújtsanak 

meglévő és új végfelhasználóiknak. Ilyen 

esetben a közérdekű tájékoztatást a 

megfelelő hatóságoknak kell biztosítaniuk 

szabványosított formátumban, és az többek 

között a következőkre terjed ki: 

 

Módosítás  191 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az internet-hozzáférési 

szolgáltatások és a nyilvános, számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások azon formái, amelyeket a 

leggyakrabban alkalmaznak jogellenes 

tevékenységben való részvétel vagy 

ártalmas tartalom terjesztése céljából, 

különösen a használat azon formái, 

amelyek sérthetik mások jogait és 

szabadságjogait – ideértve a szerzői 

jogokat és a kapcsolódó jogokat –, továbbá 

e tettek jogi következményeit; valamint 

a) az internet-hozzáférési 

szolgáltatások és a nyilvános, számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások azon formái, amelyeket a 

leggyakrabban alkalmaznak jogellenes 

tevékenységben való részvétel vagy 

ártalmas tartalom terjesztése céljából, 

különösen a használat azon formái, 

amelyek sérthetik mások jogait és 

szabadságjogait – ideértve az adatvédelmi 

jogokat, illetve a szerzői és a kapcsolódó 

jogokat –, továbbá e tettek jogi 

következményeit; valamint 
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Módosítás  192 

Irányelvre irányuló javaslat 

97 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 

előírhatják az internet-hozzáférési 

szolgáltatások és nyilvános ,számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások nyújtói számára, hogy a 

szolgáltatásaik minőségével, valamint a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

egyenértékű hozzáférésének biztosítása 

érdekében hozott intézkedésekkel 

kapcsolatban átfogó, összehasonlítható, , 

megbízható, felhasználóbarát és naprakész 

információkat tegyenek közzé a 

végfelhasználók részére. Az információkat 

– közzétételüket megelőzően – kérésre be 

kell nyújtani a nemzeti szabályozó 

hatósághoz. 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 

előírhatják az internet-hozzáférési 

szolgáltatások és nyilvános személyközi 

kommunikációs szolgáltatások nyújtói 

számára, hogy – amennyiben szolgáltatási 

kínálatuk magában foglal minimális 

minőségi szintet – a szolgáltatásaik 

minőségével, valamint a fogyatékossággal 

élő végfelhasználók egyenértékű 

hozzáférésének biztosítása érdekében 

hozott intézkedésekkel kapcsolatban 

átfogó, összehasonlítható, megbízható, 

felhasználóbarát és naprakész 

információkat tegyenek közzé a 

végfelhasználók részére. Az információkat 

– közzétételüket megelőzően – kérésre be 

kell nyújtani a nemzeti szabályozó 

hatósághoz. A szolgáltatás minőségének 

biztosítását célzó ilyen intézkedéseknek 

meg kell felelniük az (EU) 2015/2120 

rendelet előírásainak.  

 A nyilvános személyközi kommunikációs 

szolgáltatások nyújtói tájékoztatják a 

fogyasztókat, ha az általuk nyújtott 

szolgáltatások minősége valamilyen külső 

tényezőtől, például a jelátvitel feletti 

ellenőrzéstől vagy hálózati kapcsolattól 

függ. 

 

Módosítás  193 

Irányelvre irányuló javaslat 

97 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E bekezdés következetes alkalmazásának 

elősegítése érdekében a BEREC az 

érdekeltekkel folytatott konzultációt 

követően a Bizottsággal szorosan 

együttműködve [entry into force plus 18 

E bekezdés és a IX. melléklet következetes 

alkalmazásának elősegítése érdekében a 

BEREC az érdekeltekkel folytatott 

konzultációt követően a Bizottsággal 

szorosan együttműködve [entry into force 
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months]-ig iránymutatást fogad el a 

mérendő szolgáltatásminőségi 

paraméterekkel, köztük a 

fogyatékossággal élő végfelhasználókra 

vonatkozó paraméterekkel, az 

alkalmazandó mérési módszerekkel, a 

közzéteendő információk tartalmával és 

közzétételének módjával, valamint a 

lehetséges minőségtanúsítási 

mechanizmusokkal kapcsolatban. 98. cikk 

plus 18 months]-ig iránymutatást fogad el, 

amely részletezi a mérendő 

szolgáltatásminőségi paramétereket, 

köztük a fogyatékossággal élő 

végfelhasználókra vonatkozó 

paramétereket, az alkalmazandó mérési 

módszereket, a közzéteendő információk 

tartalmát és közzétételének módját, 

valamint a lehetséges minőségtanúsítási 

mechanizmusokat. 

Indokolás 

Technikai jellegű javítások. 

 

Módosítás  194 

Irányelvre irányuló javaslat 

98 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szerződés megszüntetésére vonatkozó 

feltételek és eljárások ne tartsák vissza a 

fogyasztókat a szolgáltatóváltástól, és a 

fogyasztók és a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő, nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások közötti szerződések 

kezdeti kötelező időtartama ne haladja meg 

a 24 hónapot. A tagállamok a szerződés 

kezdeti kötelező maximális időtartamaként 

ennél rövidebb időtartamokat is 

elfogadhatnak, illetve fenntarthatnak. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

szerződés megszüntetésére vonatkozó 

feltételek és eljárások ne tartsák vissza a 

fogyasztókat a szolgáltatóváltástól, és a 

fogyasztók és a nyilvános internet-

hozzáférési szolgáltatások, számfüggő 
személyközi kommunikációs 

szolgáltatások és a műsorterjesztésre 

használt átviteli szolgáltatások nyújtói 
közötti szerződések kötelező időtartama ne 

haladja meg a 24 hónapot. A tagállamok a 

szerződés kötelező maximális 

időtartamaként ennél rövidebb 

időtartamokat is elfogadhatnak, illetve 

fenntarthatnak. A tagállamok azt is 

megkövetelhetik, hogy a szolgáltatók 

felajánlják a fogyasztók számára azt a 

lehetőséget, hogy legfeljebb 12 hónapra 

szóló szerződést írjanak alá. 

E bekezdés az olyan részletfizetési 

szerződések időtartamára nem vonatkozik, 

amikor a fogyasztó egy külön szerződésben 

vállalja, hogy a fizikai összeköttetés 

létrehozását részletekben fizeti. 

E bekezdés az olyan részletfizetési 

szerződések időtartamára nem vonatkozik, 

amikor a fogyasztó egy külön szerződésben 

vállalja, hogy a nagyon nagy kapacitású 

hálózatokkal való fizikai összeköttetés 

létrehozását részletekben fizeti. A fizikai 

összeköttetés kiépítésére vonatkozó 
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részletfizetési szerződés nem terjedhet ki a 

végberendezésre vagy az internet-

hozzáférési szolgáltatás berendezésére, 

például a routerre vagy a modemre, és 

nem gátolhatja meg a fogyasztókat az e 

cikk szerinti jogaik gyakorlásában. 

 

Módosítás  195 

Irányelvre irányuló javaslat 

98 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben egy szerződés vagy 

valamely nemzeti jogszabály a 

meghatározott időre szóló szerződések 

automatikus meghosszabbításáról 

rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy 

a kezdeti időtartam lejártával a fogyasztók 

– hacsak kifejezett beleegyezésüket nem 

adták a szerződés meghosszabbításához – 
egyhónapos felmondási idővel bármikor 

díjmentesen megszüntethessék a 

szerződést, eltekintve a felmondási időszak 

alatti szolgáltatásnyújtás költségeitől. 

(2) Amennyiben egy szerződés vagy 

valamely nemzeti jogszabály a 

meghatározott időre szóló szerződések 

automatikus meghosszabbításáról 

rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy 

ezen automatikus meghosszabbítás után a 

fogyasztók legfeljebb egyhónapos 

felmondási idővel bármikor díjmentesen 

megszüntethessék a szerződést, eltekintve a 

felmondási időszak alatt igénybe vett 

szolgáltatások díjaitól. A szerződés 

automatikus meghosszabbítása előtt a 

szolgáltatóknak kérésre szembetűnő 

módon tájékoztatniuk kell a fogyasztót a 

szerződés kezdeti időtartamának végéről 

és a szerződés megszüntetésének 

módjáról. A szolgáltatóknak a 

fogyasztókkal folytatott kommunikációjuk 

során szokásosan használtakkal 

megegyező eszközöket kell használniuk. 

 

Módosítás  196 

Irányelvre irányuló javaslat 

98 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) és (2) bekezdés a mikro- és 

kisvállalkozások vagy nonprofit 

szervezetek formájában működő 

végfelhasználókra is vonatkozik, hacsak 

azok kifejezett hozzájárulásukat nem 
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adták ahhoz, hogy az említett 

rendelkezésektől eltekintsenek. 

 

Módosítás  197 

Irányelvre irányuló javaslat 

98 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A végfelhasználóknak jogukban áll, 

hogy díjmentesen megszüntessék 

szerződésüket, amint a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő, nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtója által javasolt szerződési feltételek 

módosításáról értesülnek, kivéve, ha a 

javasolt változások kizárólag a 

végfelhasználók javát szolgálják, vagy ha 

elengedhetetlenek a jogszabályokban vagy 

szabályozásban bekövetkezett módosítások 

végrehajtásához. A szolgáltatóknak 

minden ilyen változtatásról legalább egy 

hónappal hamarabb értesíteniük kell a 

végfelhasználókat, és egyidejűleg arról is 

tájékoztatniuk kell őket, hogy ha nem 

fogadják el az új feltételeket, jogukban áll 

díjmentesen megszüntetni a szerződést. A 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 

erről szóló értesítés egyértelmű és érthető 

legyen, az értesítést tartós adathordozón 

rögzítsék, abban a formátumban, amelyet 

a végfelhasználó választott a szerződés 

megkötésének időpontjában. 

(3) A végfelhasználóknak jogukban áll, 

hogy díjmentesen megszüntessék 

szerződésüket, amint az internet-

hozzáférési szolgáltatások, a nyilvános 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatások és a műsorterjesztésre 

használt átviteli szolgáltatások nyújtói 

által javasolt szerződési feltételek 

módosításáról értesülnek, kivéve, ha a 

javasolt változások kizárólag a 

végfelhasználók javát szolgálják, vagy ha 

tisztán műszaki természetűek és a 

végfelhasználó szempontjából semleges 

hatásúak, vagy ha elengedhetetlenek a 

jogszabályokban vagy szabályozásban 

bekövetkezett módosítások 

végrehajtásához. A szolgáltatóknak a 

szerződéses feltételek bármely változásáról 
legalább egy hónappal hamarabb 

értesíteniük kell a végfelhasználókat, és 

egyidejűleg arról is tájékoztatniuk kell 

őket, hogy ha nem fogadják el az új 

feltételeket, jogukban áll díjmentesen 

megszüntetni a szerződést. A tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy az erről szóló 

értesítés egyértelmű és érthető legyen, az 

értesítést tartós adathordozón és a 

szolgáltató által a fogyasztókkal folytatott 

kommunikációja során szokásosan 

használtakkal megegyező eszközökkel 

juttassák el hozzájuk. 

 

Módosítás  198 

Irányelvre irányuló javaslat 

98 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás tényleges teljesítménye és a 

szerződésben megjelölt teljesítmény közötti 

minden jelentős és folyamatos vagy 

rendszeresen ismétlődő eltérés hibás 

teljesítésnek minősül a nemzeti 

jogszabályok által a fogyasztó számára 

biztosított jogorvoslati lehetőségek 

megállapítása szempontjából, ideértve a 

szerződés díjmentes felmondásához való 

jogot is. 

 

Módosítás  199 

Irányelvre irányuló javaslat 

98 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ha ezen irányelv vagy az uniós, 

illetve nemzeti jog egyéb rendelkezései 

szerint megengedett, hogy a 

végfelhasználó idő előtt megszüntesse 

valamely nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatás nyújtására irányuló 

szerződését, a végfelhasználónak a 

szerződés megkötésének pillanatában a 

szerződéssel együtt kedvezményesen 

biztosított berendezés időarányos 

maradványértékén és az egyéb, a 

szerződés megkötésének pillanatában 

akként megjelölt akciós előnyök 

időarányos visszatérítésén felül nem lehet 
más kompenzációs kötelezettsége. A 

szolgáltatónak legkésőbb a kompenzáció 

kifizetését követően a végberendezés más 

hálózatokon való használatára vonatkozó 

bármilyen korlátozást díjmentesen meg 

kell szüntetnie. 

(4) Ha ezen irányelv vagy az uniós, 

illetve nemzeti jog egyéb rendelkezései 

szerint a végfelhasználó jogosult valamely 

nyilvános internet-hozzáférési 

szolgáltatás, számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatás és 

műsorterjesztésre használt átviteli 
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződését 

az elfogadott szerződéses időtartam lejárta 

előtt felmondani, akkor a 

végfelhasználónak a kedvezményesen 

biztosított végberendezéshez 

kapcsolódókon túl nem lehet más 

bírságfizetési vagy kompenzációs 

kötelezettsége. Ha a végelhasználó úgy 

dönt, hogy megtartja a szerződés 

megkötésekor a szerződéssel együtt 

kedvezményesen biztosított 

végberendezést, a fogyasztó által fizetendő 

bármely kompenzáció összege nem 

haladhatja meg a végberendezés a 

szerződés megkötésekor érvényes 

időarányos maradványértékét vagy a 

szolgáltatási díj szerződés lejáratáig 

fennmaradó részét, az alacsonyabb 

összeget alapul véve. A tagállamok más 
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módszereket is választhatnak a 

kompenzáció mértékének kiszámítására, 

amennyiben ez a mérték megegyezik a 

fent kiszámított kompenzációval, vagy 

annál alacsonyabb. A szolgáltatónak 

legkésőbb a kompenzáció kifizetését 

követően a végberendezés más 

hálózatokon való használatára vonatkozó 

bármilyen korlátozást díjmentesen meg 

kell szüntetnie. A tagállamok további 

előírásokat fogadhatnak el vagy 

tarthatnak fenn e bekezdéssel 

kapcsolatosan a fogyasztóvédelem 

magasabb szintjének biztosítása 

érdekében. 

 

Módosítás  200 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Internet-hozzáférési szolgáltatók 

váltása esetén az érintett szolgáltatóknak a 

váltás előtt és alatt megfelelő 

tájékoztatásban kell részesíteniük a 

végfelhasználót, és gondoskodniuk kell a 

szolgáltatás folytonosságáról. A 

végfelhasználót átvevő szolgáltatónak 

biztosítania kell, hogy a végfelhasználóval 

megállapított napon aktiválja a 

szolgáltatást. A végfelhasználót átadó 

szolgáltatónak mindaddig ugyanolyan 

feltételekkel kell nyújtania szolgáltatásait, 

amíg az átvevő szolgáltató nem aktiválja 

szolgáltatásait. A szolgáltatóváltás miatti 

szolgáltatáskiesés időtartama nem 

haladhatja meg az egy munkanapot. 

(1) Internet-hozzáférési szolgáltatók 

váltása esetén az érintett szolgáltatóknak a 

váltás előtt és alatt megfelelő 

tájékoztatásban kell részesíteniük a 

végfelhasználót, és gondoskodniuk kell a 

szolgáltatás folytonosságáról. A 

végfelhasználót átvevő szolgáltatónak kell 

irányítania a szolgáltatóváltási folyamatot 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

végfelhasználóval kifejezetten 

megállapított napon és határidőn belül 

aktiválja a szolgáltatást. A végfelhasználót 

átadó szolgáltatónak mindaddig 

ugyanolyan feltételekkel kell nyújtania 

szolgáltatásait, amíg az átvevő szolgáltató 

nem aktiválja szolgáltatásait. A 

szolgáltatóváltás miatti szolgáltatáskiesés 

időtartama nem haladhatja meg az egy 

munkanapot, amennyiben mindkét 

szolgáltató ugyanazokat a technológiai 

eszközöket használja. Amennyiben a 

szolgáltatók eltérő technológiai eszközöket 

használnak, akkor az átállási folyamat 

során törekednek arra, hogy a 

szolgáltatáskiesést egy munkanapra 
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korlátozzák, kivéve, ha kellően indokolt 

egy hosszabb időszak, amely azonban nem 

haladhatja meg a két munkanapot. 

A nemzeti szabályozó hatóságoknak 

biztosítaniuk kell a szolgáltatóváltás 

folyamatának hatékonyságát a 

végfelhasználó számára. 

A nemzeti szabályozó hatóságoknak 

biztosítaniuk kell a szolgáltatóváltás 

folyamatának hatékonyságát és 

egyszerűségét a végfelhasználó számára. 

 

Módosítás  201 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti távbeszélő számozási tervben 

szereplő számokkal rendelkező valamennyi 

olyan végfelhasználó , aki ezt kéri, 

hívószámát (hívószámait) a szolgáltatást 

nyújtó vállalkozástól függetlenül – a. VI. 

melléklet C. részében előírt 

rendelkezésekkel összhangban – 

megtarthassa. 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

nemzeti távbeszélő számozási tervben 

szereplő számokkal rendelkező valamennyi 

olyan végfelhasználónak, aki ezt kéri, joga 

legyen hívószámát (hívószámait) a 

szolgáltatást nyújtó vállalkozástól 

függetlenül – a. VI. melléklet C. részében 

előírt rendelkezésekkel összhangban – 

megtartani. 

 

Módosítás  202 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Amennyiben egy végfelhasználó 

felmondja egy szolgáltatóval kötött 

szerződését, a végfelhasználó fenntartja 

magának a jogot, hogy a szerződés 

megszűnését követően hat hónapig átvigye 

a számot egy másik szolgáltatóhoz, kivéve, 

ha a végfelhasználó lemond erről a jogról.  

 

Módosítás  203 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A számok átvitelét és ezt követő 

aktiválását a lehető legrövidebb időn belül 

el kell végezni. Azon végfelhasználók 

számát, akik megállapodást kötöttek 

számuk új vállalkozáshoz történő 

átviteléről , a megállapodás megkötését 

követő egy munkanapon belül aktiválni 

kell. 

(5) A számok átvitelét és ezt követő 

aktiválását a lehető legrövidebb időn belül 

el kell végezni. Azoknak a fogyasztóknak, 

akik megállapodást kötöttek számuk új 

vállalkozáshoz történő átviteléről, a kijelölt 

határidőtől számított egy munkanapon 

belül minden esetben aktiváltatniuk kell a 

szóban forgó számot. A végfelhasználót 

átadó szolgáltatónak mindaddig 

ugyanolyan feltételekkel kell nyújtania 

szolgáltatásait, amíg az átvevő szolgáltató 

nem aktiválja szolgáltatásait. 

 Ez a bekezdés a mikro- és 

kisvállalkozások és nonprofit szervezetek 

formáját öltő végfelhasználókra is 

vonatkozik, hacsak azok kifejezett 

hozzájárulásukat nem adták ahhoz, hogy 

az említett rendelkezésektől teljesen vagy 

részben eltekintsenek. 

 

 

Módosítás  204 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A szolgáltatóváltási és számhordozási 

folyamatot a végfelhasználót átvevő 

szolgáltató irányítja. A nemzeti szabályozó 

hatóságok kialakíthatják a szolgáltatóváltás 

és a számhordozás globális folyamatát, 

figyelembe véve a szerződésekre 

vonatkozó nemzeti rendelkezéseket, a 

műszaki megvalósíthatóságot és a 

szolgáltatások folyamatosságának 

fontosságát a végfelhasználó számára . A 

számhordozás végrehajtása miatti 

szolgáltatáskiesés időtartama semmi 

esetre sem haladhatja meg az egy 

munkanapot. A számhordozási folyamat 

sikertelensége esetén az átadó 

szolgáltatónak újra kell aktiválnia a 

(5a) A szolgáltatóváltási és 

számhordozási folyamatot a 

végfelhasználót átvevő szolgáltató 

irányítja, és mind az átvevő, mind pedig az 

átadó szolgáltatónak jóhiszeműen együtt 

kell működnie. A nemzeti szabályozó 

hatóságok kialakíthatják a szolgáltatóváltás 

és a számhordozás globális folyamatát, 

figyelembe véve a szerződésekre 

vonatkozó nemzeti rendelkezéseket, a 

műszaki megvalósíthatóságot és a 

szolgáltatások folyamatosságának 

fontosságát a végfelhasználó számára . Ez 

magában foglalja azt a követelményt, 

hogy a számhordozást adott esetben 

vezeték nélküli szolgáltatásnyújtás 
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végfelhasználó számát a folyamat sikeres 

lezárultáig. A nemzeti szabályozó 

hatóságok fontolóra veszik olyan 

célravezető intézkedések megtételét, 

amelyekkel megfelelően tájékoztatják és 

védik a végfelhasználókat az átállási 

folyamat során, továbbá 

megakadályozzák, hogy akaratuk ellenére 

más szolgáltatóhoz kerüljenek. 

keretében végezzék el, kivéve, ha a 

végfelhasználó másként kéri. 

 A számhordozás végrehajtása miatti 

szolgáltatáskiesés időtartama semmi 

esetre sem haladhatja meg az egy 

munkanapot.  

 A végfelhasználók átadó szolgáltatóval 

kötött szerződései automatikusan 

megszűnnek a szolgáltatóváltási folyamat 

lezárultával. Az átadó szolgáltatók az 

előre kifizetendő szolgáltatásokat 

használó fogyasztóknak minden 

fennmaradó jóváírást visszafizetnek. A 

visszatérítés csak akkor lehet díjköteles, 

ha ezt a szerződés rögzítette. E díjnak 

arányosnak és összemérhetőnek kell 

lennie az átadó szolgáltatónál a 

visszatérítés nyújtása során jelentkező 

tényleges költségekkel. A számhordozási 

folyamat sikertelensége esetén az átadó 

szolgáltatónak újra kell aktiválnia a 

végfelhasználó számát vagy szolgáltatását, 

a végfelhasználóra a szolgáltatóváltási 

folyamat elindítása előtt érvényes 

feltételekkel, a számhordozási vagy 

szolgáltatóváltási folyamat sikeres 

lezárultáig. A nemzeti szabályozó 

hatóságok fontolóra veszik olyan 

célravezető intézkedések megtételét, 

amelyekkel megfelelően tájékoztatják és 

védik a végfelhasználókat az átállási és 

számhordozási folyamatok során, továbbá 

megakadályozzák, hogy a végfelhasználók 

akaratuk ellenére más szolgáltatóhoz 

kerüljenek. 

 

Módosítás  205 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 6 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozások ellen megfelelő szankciókat 

alkalmazzanak – ideértve a 

végfelhasználók kompenzációjára 

vonatkozó kötelezettséget –, amennyiben a 

vállalkozás miatt vagy a vállalkozás 

részéről a számok átvitelével kapcsolatban 

késedelem vagy visszaélés tapasztalható. 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 

vállalkozások ellen megfelelő szankciókat 

alkalmazzanak, amennyiben a vállalkozás 

miatt vagy a vállalkozás részéről a számok 

átvitelével kapcsolatban késedelem vagy 

visszaélés tapasztalható. 

 

Módosítás  206 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok biztosítják, hogy a 

végfelhasználók kártérítésre legyenek 

jogosultak a szolgáltató részéről a számok 

átvitelével vagy a szolgáltatóváltással 

kapcsolatos késedelem vagy visszaélés 

esetén. Késedelem esetén a minimális 

kártérítés a következő: 

 a)  amennyiben a számhordozás 

tekintetében a 99. cikk (1) és (5) 

bekezdésében meghatározott egy vagy két 

munkanapot meghaladó késedelem 

jelentkezik, minden további nap után 

adott összeg fizetendő; 

 b)  amennyiben a szolgáltatáskiesés 

meghaladja az [egy munkanapot], minden 

további nap után adott összeg fizetendő; 

 c)  amennyiben a szolgáltatás 

aktiválásában késedelem lép fel, adott 

összeg fizetendő az aktiválás 

megállapodás szerinti napját követő 

minden napra; valamint 

 d)  amennyiben a karbantartás 

időpontját elmulasztják vagy 24 óránál 

rövidebb értesítéssel törlik, időpontonként 

adott összeg fizetendő. 

 Az e bekezdés szerint járó összeget a 

nemzeti szabályozó hatóságok állapítják 
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meg. 

 

Módosítás  207 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A (6a) bekezdésben említett 

kártérítést a következő számla csökkentett 

összegével, illetve készpénzben, 

elektronikus átutalással vagy – a 

végfelhasználóval egyetértésben – 

szolgáltatási utalvány formájában kell 

kifizetni. 

 

Módosítás  208 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 6 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6c) A (6a) bekezdés nem sérti a 

további kártérítésre való, a nemzeti vagy 

uniós jogszabályok alapján biztosított 

jogosultságot. A tagállamok további 

szabályokat határozhatnak meg, amelyek 

biztosítják, hogy minden olyan 

végfelhasználó, aki anyagi vagy nem 

anyagi kárt szenvedett e cikk értelmében, 

jogosult arra, hogy kártérítést igényeljen 

és kapjon az adott vállalkozástól az 

elszenvedett kárért. A (6a) bekezdés 

alapján fizetett minimális kártérítést le 

lehet vonni az említett kártérítésből. A 

(6a) bekezdés szerinti kártérítés 

megfizetése nem akadályozza meg az 

átvevő szolgáltatót abban, hogy adott 

esetben kártérítést követeljen az átadó 

szolgáltatótól. 
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Módosítás  209 

Irányelvre irányuló javaslat 

100 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben egy 

szolgáltatáscsomag vagy egy 

szolgáltatásokból és árukból álló csomag 

legalább egy olyan nyilvános elektronikus 

hírközlési szolgáltatást tartalmaz, amely 

nem számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatás, a csomag 

minden egyes elemére értelemszerűen 

alkalmazandó a 95. cikk, a 96. cikk (1) 

bekezdése, a 98. cikk és a 99. cikk (1) 

bekezdése, kivéve akkor, ha a csomag 

valamelyik másik elemére vonatkozó 

rendelkezések kedvezőbbek a 

végfelhasználóra nézve. 

(1) Amennyiben egy fogyasztónak 

kínált szolgáltatáscsomag vagy egy 

szolgáltatásokból és végberendezésből álló 

csomag  legalább egy internet-hozzáférési 

szolgáltatást vagy nyilvános számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásokat tartalmaz, a csomag 

minden egyes elemére értelemszerűen 

alkalmazandó a 95. cikk, a 96. cikk (1) 

bekezdése és a 98. és 99. cikk, kivéve 

akkor, ha a csomag valamelyik másik 

elemére vonatkozó rendelkezések 

kedvezőbbek a fogyasztóra nézve. 

 

Módosítás  210 

Irányelvre irányuló javaslat 

100 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az eredeti szerződés időtartama 

nem kezdődik elölről az olyan további 

szolgáltatások vagy áruk előfizetése 

nyomán, amelyet az a szolgáltató bocsát 

rendelkezésre vagy forgalmaz, aki egyben 

a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő, 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtója, kivéve, ha ezeket a 

szolgáltatásokat vagy árukat akciós áron 

kínálják azzal a feltétellel, hogy csak 

akkor vehetők igénybe, ha a megkötött 

szerződés időtartama újraindul. 

(2) A szerződés időtartama nem 

hosszabbodik meg az olyan további 

szolgáltatások vagy végberendezések 

előfizetése nyomán, amelyet ugyanaz az 

internet-hozzáférési szolgáltatást vagy 

nyilvános számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó 

szolgáltató bocsát rendelkezésre vagy 

forgalmaz, kivéve, ha a fogyasztó 

kifejezetten beleegyezik az ettől eltérő 

feltételekbe a további szolgáltatások vagy 

végberendezések előfizetésekor. 

 

Módosítás  211 

Irányelvre irányuló javaslat 

100 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtóinak lehetőséget kell biztosítaniuk a 

fogyasztók számára, hogy a 

szerződéscsomag egyes részeit 

megszüntessék vagy a szerződéscsomag 

egyes részei tekintetében szolgáltatót 

váltsanak, amennyiben ez a lehetőség 

szerepel a szerződésben. 

 

Módosítás  212 

Irányelvre irányuló javaslat 

100 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) Az (1) és (2) bekezdés a mikro- és 

kisvállalkozások vagy nonprofit 

szervezetek formájában működő 

végfelhasználókra is vonatkozik, hacsak 

azok kifejezett hozzájárulásukat nem 

adták ahhoz, hogy az említett 

rendelkezésektől teljesen vagy részben 

eltekintsenek. 

 

Módosítás  213 

Irányelvre irányuló javaslat 

100 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2c) A tagállamok kiterjeszthetik az (1) 

bekezdés alkalmazását a fogyasztónak 

kínált azon szolgáltatáscsomagokra vagy 

szolgáltatáscsomagokra és 

végberendezésre, amelyek legalább egy 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatást tartalmaznak. A tagállamok 

az e címben megállapított egyéb 

rendelkezésekre is alkalmazhatják az (1) 
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bekezdést. 

 

Módosítás  214 

Irányelvre irányuló javaslat 

101 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok minden szükséges 

intézkedést meghoznak annak érdekében, 

hogy a nyilvános hírközlő hálózatokon 

keresztül nyújtott, nyilvános távbeszélő 

szolgáltatások katasztrofális hálózati hiba 

vagy vis maior esetén is a lehető 

legnagyobb mértékben álljanak 

rendelkezésre. A tagállamok biztosítják, 

hogy a nyilvános távbeszélő 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

minden szükséges intézkedést 

meghozzanak a segélyhívó szolgálatokhoz 

való zavartalan hozzáférés biztosítására. 

A tagállamok minden szükséges 

intézkedést meghoznak annak érdekében, 

hogy a nyilvános hírközlő hálózatokon 

keresztül nyújtott, hangkommunikációs és 

internet-hozzáférési szolgáltatások 
katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior 

esetén is a lehető legnagyobb mértékben 

álljanak rendelkezésre. A tagállamok 

biztosítják, hogy a hangkommunikációs és 

internet-hozzáférési szolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatók minden szükséges 

intézkedést meghozzanak a segélyhívó 

szolgálatokhoz való zavartalan hozzáférés 

biztosítására. 

Indokolás 

A „nyilvános távbeszélő szolgáltatások” fogalom helyébe az irányelvben a 

„hangkommunikáció” lépett, így ez a kifejezés valószínűleg tévedésből maradt a szövegben. 

Amikor ezt a cikket megfogalmazták, az internet-hozzáférési szolgáltatásokat nem tekintették 

alapvető szolgáltatásnak, ezért ennek módosíthatónak kell lennie az átdolgozás során. 

 

Módosítás  215 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 

bekezdésben meghatározott szolgáltatások 

minden végfelhasználója, köztük a 

nyilvános távbeszélő állomások 

valamennyi felhasználója is a „112” 

egységes európai segélyhívó szám és a 

tagállamok által meghatározott bármely 

nemzeti segélyhívó szám segítségével 

segélyhívási célú kommunikációval 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 

bekezdésben meghatározott szolgáltatások 

minden végfelhasználója, köztük a 

nyilvános távbeszélő állomások és az 

elektronikus hírközlési magánhálózatok 

valamennyi felhasználója is a „112” 

egységes európai segélyhívó szám és a 

tagállamok által meghatározott bármely 

nemzeti segélyhívó szám segítségével 
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ingyenesen, bármilyen fizetőeszköz 

igénybevétele nélkül hozzá tudjon férni a 

segélyhívó szolgálatokhoz. 

segélyhívási célú kommunikációval 

ingyenesen, bármilyen fizetőeszköz 

igénybevétele nélkül hozzá tudjon férni a 

segélyhívó szolgálatokhoz. 

 

Módosítás  216 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok a nemzeti szabályozó 

hatóságokkal, a segélyhívó szolgálatokkal 

és az elektronikus hírközlési 

szolgáltatókkal konzultálva biztosítják, 

hogy a végfelhasználóknak számfüggő 

személyközi kommunikációs szolgáltatást 

nyújtó vállalkozások segélyhívási célú 

kommunikációval a legmegfelelőbb 

KBVP-n keresztül hozzáférést 

biztosítsanak a segélyhívó 

szolgáltatásokhoz. Ha a segélyhívó 

szolgálatokhoz való hatékony hozzáférés 

érezhetően veszélyeztetett, a vállalkozások 

tekintetében megállapított kötelezettséget 

minden személyközi kommunikációs 

szolgáltatásra ki lehet terjeszteni az 

59. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott feltételek és eljárás szerint. 

(2) A tagállamok a nemzeti szabályozó 

hatóságokkal, a segélyhívó szolgálatokkal 

és az elektronikus hírközlési 

szolgáltatókkal konzultálva biztosítják, 

hogy a végfelhasználóknak számfüggő 

személyközi kommunikációs szolgáltatást 

nyújtó szolgáltatók, amelyek e szolgáltatás 

keretében lehetővé teszik a 

végfelhasználók számára, hogy belföldi 

hívást kezdeményezzenek a nemzeti vagy 

nemzetközi távbeszélő számozási tervben 

szereplő számokra, segélyhívási célú 

kommunikációval a legmegfelelőbb 

KBVP-n keresztül hozzáférést 

biztosítsanak a segélyhívó 

szolgáltatásokhoz a hívó helyére 

vonatkozó, a számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatások nyújtói 

számára elérhető információ 

használatával, a tagállami segélyhívó 

infrastruktúráknak megfelelő módon. 

 Azok a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatók, amelyek nem kínálnak 

hozzáférést a 112-es hívószámhoz, 

tájékoztatják a végfelhasználókat, hogy a 

112-es segélyhívó számhoz való 

hozzáférés nem támogatott. 

 

Módosítás  217 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

„112” egységes európai segélyhívó számra 

irányuló minden segélyhívási célú 

kommunikáció fogadása megfelelő legyen, 

és lebonyolításuk a segélyhívó rendszerek 

nemzeti struktúrájához leginkább igazodva 

történjen. Az ilyen segélyhívási célú 

kommunikáció fogadásának és 

lebonyolításának legalább annyira 

gyorsnak és hatékonynak kell lennie, mint 

a belföldi segélyhívó számra vagy 

segélyhívó számokra irányuló segélyhívási 

célú kommunikációé, amennyiben ezeket 

továbbra is használják. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 

„112” egységes európai segélyhívó számra 

irányuló minden segélyhívási célú 

kommunikáció fogadása megfelelő legyen, 

és lebonyolításuk a segélyhívó rendszerek 

nemzeti struktúrájához leginkább igazodva 

történjen, figyelembe véve a hívások 

többnyelvű kezelésének szükségességét. 

Az ilyen segélyhívási célú kommunikáció 

fogadásának és lebonyolításának legalább 

annyira gyorsnak és hatékonynak kell 

lennie, mint a belföldi segélyhívó számra 

vagy segélyhívó számokra irányuló 

segélyhívási célú kommunikációé, 

amennyiben ezeket továbbra is használják. 

 

Módosítás  218 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság a nemzeti szabályozó 

hatóságokkal és a segélyhívó 

szolgálatokkal folytatott konzultációt 

követően elfogadja a tagállami segélyhívó 

szolgálatokra alkalmazandó 

teljesítménymutatókat. A Bizottság 

kétévente jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a „112”-es 

európai segélyhívó szám alkalmazásának 

hatékonyságáról és a teljesítménymutatók 

működéséről. 

 

Módosítás  219 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 
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segélyhívó szolgáltatásokhoz való 

hozzáférése a segélyhívási célú 

kommunikáción keresztül a többi 

végfelhasználóéval egyenértékű legyen. Az 

annak biztosítása érdekében tett 

intézkedéseknek, hogy a fogyatékossággal 

élő végfelhasználók a segélyhívási célú 

kommunikáción keresztül más 

tagállamban történő utazásuk során is 

hozzá tudjanak férni a segélyhívó 

szolgáltatásokhoz, a 39. cikkben foglalt 

rendelkezésekkel összhangban közzétett 

irányadó szabványokon vagy előírásokon 

kell alapulniuk, és nem akadályozhatják a 

tagállamokat abban, hogy az e cikkben 

foglalt célok megvalósítása érdekében 

további követelményeket fogadjanak el. 

segélyhívó szolgáltatásokhoz való 

hozzáférése a segélyhívási célú 

kommunikáción keresztül a többi 

végfelhasználóéval egyenértékű legyen, 

beleértve a szimultán kommunikációs 

szolgáltatásokat és a harmadik felek által 

nyújtott közvetítő szolgáltatásokat is. A 

Bizottság és a nemzeti szabályozó és egyéb 

illetékes hatóságok megfelelő 

intézkedéseket tesznek annak biztosítása 

érdekében, hogy a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók más tagállamban történő 

utazásuk során adott esetben másokkal 

azonos módon férhessenek hozzá a 

segélyhívó szolgáltatásokhoz, bármilyen 

előzetes regisztráció nélkül. Ezen 

intézkedések célja a tagállamok közötti 

átjárhatóság biztosítása, és a legnagyobb 

mértékben a 39. cikkben foglalt 

rendelkezésekkel összhangban közzétett 

európai szabványokon vagy előírásokon 

kell alapulniuk, és nem akadályozhatják a 

tagállamokat abban, hogy az e cikkben 

foglalt célok megvalósítása érdekében 

további követelményeket fogadjanak el. 

 

Módosítás  220 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 

hívó helyére vonatkozó információ a 

segélyhívási kommunikáció létrejötte után 

haladéktalanul a KBVP rendelkezésére 

álljon. A tagállamok biztosítják, hogy a 

hívó helyére vonatkozó információ 

megállapítása és a végfelhasználóhoz és a 

segélyhívási célú kommunikációt kezelő 

hatósághoz való továbbítása díjmentes 

legyen a „112” egységes európai 

segélyhívó számra irányuló minden 

segélyhívási célú kommunikáció 

tekintetében. A tagállamok ezt a 

kötelezettséget a nemzeti segélyhívó 

számokra érkező segélyhívási célú 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 

hívó helyére vonatkozó információ a 

segélyhívási kommunikáció létrejötte után 

haladéktalanul a legmegfelelőbb KBVP 

rendelkezésére álljon. Ez magában 

foglalja a hálózatalapú helymeghatározási 

információkat és – amennyiben 

rendelkezésre áll – a hívóra vonatkozó 

készülékalapú helymeghatározási 

információkat is. A tagállamok biztosítják, 

hogy a végfelhasználó helyére vonatkozó 

információ megállapítása és a 

végfelhasználóhoz és a KBVP-hez való 

továbbítása díjmentes legyen a „112” 

egységes európai segélyhívó számra 
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kommunikációra is kiterjeszthetik. Az 

illetékes szabályozó hatóságok 

kritériumokat határoznak meg a hívó 

helyére vonatkozó információ pontossága 

és megbízhatósága tekintetében. 

irányuló minden segélyhívási célú 

kommunikáció tekintetében. A tagállamok 

ezt a kötelezettséget a nemzeti segélyhívó 

számokra érkező segélyhívási célú 

kommunikációra is kiterjeszthetik. Ez nem 

akadályozza meg az illetékes hatóságokat 

abban, hogy – a BEREC-cel való 

konzultációt követően – kritériumokat 

határozzanak meg a hívó helyére 

vonatkozó információ pontossága és 

megbízhatósága tekintetében. 

 

Módosítás  221 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 

polgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak 

a „112”egységes európai segélyhívó szám 

létezéséről és használatáról, különösen a 

kifejezetten a tagállamok között utazó 

személyeket célzó kezdeményezéseken 

keresztül. 

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 

polgárok megfelelő tájékoztatást kapjanak 

a „112”egységes európai segélyhívó szám 

létezéséről és használatáról, valamint 

annak akadálymentességi funkcióiról, 

többek között a kifejezetten a tagállamok 

között utazó személyeket és a 

fogyatékossággal élő személyeket célzó 

kezdeményezéseken keresztül. Az 

információt hozzáférhető formátumokban 

kell rendelkezésre bocsátani, a 

fogyatékosságok különböző típusainak 

megfelelően. A Bizottság támogatja és 

kiegészíti a tagállami intézkedéseket. 

 

Módosítás  222 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamokban a „112” hívószámon 

elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz való 

, segélyhívási célú kommunikáción 

keresztül történő hatékony hozzáférés 

érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 109. cikknek megfelelően 

A tagállamokban a „112” hívószámon 

elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz való, 

segélyhívási célú kommunikáción keresztül 

történő hatékony hozzáférés érdekében a 

Bizottság – a BEREC-cel való 

konzultációt követően – felhatalmazást kap 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el annak érdekében, hogy 

biztosítsa az Unión belül a segélyhívási 

célú kommunikáció kompatibilitását, 

interoperabilitását, minőségét, 

megbízhatóságát és folytonosságát a hívó 

helyére vonatkozó információval 

kapcsolatos megoldások, a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

hozzáférése és a hívásoknak a 

legmegfelelőbb KBVP-be való 

továbbirányítása tekintetében . 

arra, hogy a 109. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el annak érdekében, hogy 

biztosítsa az Unión belül a segélyhívási 

célú kommunikáció kompatibilitását, 

interoperabilitását, minőségét, 

megbízhatóságát és folytonosságát a hívó 

helyére vonatkozó információval 

kapcsolatos megoldások, a 

végfelhasználók hozzáférése, a 

fogyatékossággal élő személyek általi 

hozzáférhetőség és a hívásoknak a 

legmegfelelőbb KBVP-be való 

továbbirányítása tekintetében. 

 A Bizottság fenntartja az európai 

segélyhívó szolgálatok E.164-számainak 

adatbázisát annak biztosítása érdekében, 

hogy az egyes tagállamok segélyhívó 

szolgálatai kapcsolatba tudjanak lépni 

egymással. 

 

Módosítás  223 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 102a. cikk 

 A fordított 112-es rendszer 

 (1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

meglévő nemzeti és regionális rendszerek 

figyelembevételével és a magánélet 

korlátozása és az adatvédelmi szabályok 

sérelme nélkül, az elektronikus hírközlési 

hálózatok és szolgáltatások használata 

révén hatékony nemzeti „fordított 112-es” 

kommunikációs rendszereket hozzanak 

létre a fenyegető vagy bekövetkező 

természeti és/vagy ember okozta jelentős 

vészhelyzetek vagy katasztrófák esetére a 

lakosság figyelmeztetése és riasztása 

céljából. 
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Módosítás  224 

Irányelvre irányuló javaslat 

102 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 102b. cikk 

 Eltűnt gyermekek felkutatására 

fenntartott forróvonal és a 

gyermeksegélyvonal 

 (1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a polgárok hozzáférjenek egy olyan 

segélyvonalhoz, amelyen gyermekek 

eltűnését díjmentesen jelenthetik be. A 

segélyvonal a „116000” számon érhető el. 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

gyermekek egy segélyvonal révén 

hozzáférjenek egy gyermekbarát 

szolgáltatáshoz. A segélyvonalat a 

„116111” számon kell elérhetővé tenni. 

 (2) A tagállamok biztosítják, hogy a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók más 

végfelhasználókkal egyenlő alapon hozzá 

tudjanak férni a „116000” és „116111” 

számon nyújtott szolgáltatásokhoz, többek 

közt szimultán kommunikációs 

szolgáltatásokon keresztül. Az annak 

előmozdítása érdekében hozott 

intézkedéseknek, hogy a fogyatékossággal 

élő végfelhasználók más tagállamban 

történő utazásuk során is hozzá tudjanak 

férni az említett szolgáltatásokhoz, meg 

kell felelniük a 39. cikkel összhangban 

közzétett irányadó szabványoknak vagy 

előírásoknak. 

 (3) A tagállamok biztosítják, hogy 

végrehajtsák a „116000” számmal 

kezdődő számtartomány üzemeltetése 

során a szolgáltatásminőség megfelelő 

szintjének fenntartásához, valamint a 

segélyvonal működéséhez szükséges 

pénzügyi erőforrások mozgósításához 

szükséges megfelelő intézkedéseket. 

 (4) A tagállamok és a Bizottság 

biztosítják, hogy a polgárokat megfelelően 

tájékoztassák a „116000” és „116111” 
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számon nyújtott szolgáltatások létezéséről 

és használatáról. 

 

Módosítás  225 

Irányelvre irányuló javaslat 

103 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Egyenértékű hozzáférés és választék a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

részére 

Egyenértékű hozzáférés és választék a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

részére 

 

Módosítás  226 

Irányelvre irányuló javaslat 

103 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok adott esetben a 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által 

teljesítendő követelményeket határozzanak 

meg annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

illetékes hatóságok a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatók által teljesítendő 

követelményeket határozzanak meg annak 

érdekében, hogy a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók: 

 

Módosítás  227 

Irányelvre irányuló javaslat 

103 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) azonos színvonalú elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokhoz férhessenek 

hozzá, mint a végfelhasználók többsége; 

valamint 

a) azonos színvonalú elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokhoz férhessenek 

hozzá, mint a végfelhasználók többsége, 

ideértve 95. cikk szerint a szerződésekre 

vonatkozóan nyújtandó tájékoztatást is; 

valamint 

 A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatók megtegyék a szükséges 
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intézkedéseket honlapjaik és 

mobilalkalmazásaik akadálymentesebbé 

tétele érdekében azok érzékelhetővé, 

kezelhetővé, érthetővé és stabilabbá 

tételével. 

 

Módosítás  228 

Irányelvre irányuló javaslat 

103 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E célból a tagállamok – olyan 

mértékben, amely nem ró aránytalan 

terhet a végberendezések és elektromos  

hírközlési szolgáltatások szolgáltatóira –  

biztosítják kifejezetten a fogyatékossággal 

élő végfelhasználóknak szánt szükséges 

szolgáltatásokat és funkciókat kínáló, 

különleges berendezések rendelkezésre 

állását. Annak az értékelése, hogy mi 

minősül aránytalan tehernek, az 

xxx/YYYY/EU irányelv 12. cikkében 

megállapított eljárás szerint történik.  

 

Módosítás  229 

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. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

intézkedések meghozatala során a 

tagállamok ösztönzik a 39. cikkel 

összhangban közzétett megfelelő 

szabványok vagy előírások betartását. 

 Amennyiben e cikk rendelkezései 

ütköznek az Európai Parlament és a 

Tanács xxx/YYYY/EU irányelvének1a 

rendelkezéseivel, a(z) xxx/YYYY/EU 

irányelv rendelkezései az irányadóak. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 
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[…]-i (EU) YYYY/xxx irányelve a 

termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés követelményeire vonatkozó 

tagállami törvényi, rendeleti és 

közigazgatási rendelkezések közelítéséről 

(HL L […], […], […]. o.) 

 

Módosítás  230 

Irányelvre irányuló javaslat 

104 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

minden, a végfelhasználókhoz 

telefonszámokat rendelő vállalkozás 

teljesítsen minden olyan észszerű kérést, 

amely a nyilvánosan elérhető 

tudakozószolgálatok és telefonkönyvek 

szolgáltatása céljából a megfelelő 

információk egyeztetett formában, 

tisztességes, tárgyilagos, költségalapú és 

megkülönböztetéstől mentes rendelkezésre 

bocsátására irányul. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

minden, hangkommunikációs 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás 

teljesítsen minden olyan észszerű kérést, 

amely a nyilvánosan elérhető 

tudakozószolgálatok és telefonkönyvek 

szolgáltatása céljából a megfelelő 

információk egyeztetett formában, 

tisztességes, tárgyilagos, költségalapú és 

megkülönböztetéstől mentes rendelkezésre 

bocsátására irányul. 

 

Módosítás  231 

Irányelvre irányuló javaslat 

105 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A digitális televíziózáshoz használt 

fogyasztói berendezések interoperabilitása 

A rádiózáshoz és televíziózáshoz használt 

fogyasztói berendezések interoperabilitása 

 

Módosítás  232 

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 

A X. melléklet rendelkezéseivel 

összhangban a tagállamok biztosítják a 

mellékletben említett, a rádiózáshoz és 
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televíziózáshoz használt fogyasztói 

berendezések interoperabilitását. 

televíziózáshoz használt fogyasztói 

berendezések interoperabilitását. 

 

Módosítás  233 

Irányelvre irányuló javaslat 

105 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A digitális televíziós szoláltatások 

nyújtóinak biztosítaniuk kell a 

végberendezések átjárhatóságát, hogy – 

amennyiben műszakilag megvalósítható – 

a végberendezést más szolgáltatókkal is 

használni lehessen, és ha nem 

megvalósítható, a fogyasztóknak 

lehetőséget kell biztosítani, hogy ingyenes 

és egyszerű eljárás keretében 

visszaszolgáltathassák a végberendezést. 

 

Módosítás  234 

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 

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 

(1) A tagállamok meghatározott 

rádióműsor- és televízióműsor-terjesztő 

szolgáltatások továbbítására és a 

kapcsolódó kiegészítő – különösen a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

tartalomhoz és elektronikus 

műsortájékoztatóhoz való megfelelő 

hozzáférését biztosító – hozzáférhetőségi 

szolgáltatások és a csatlakoztatott 

televíziós szolgáltatásokat és elektronikus 

műsortájékoztatót támogató adatok 

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 és szolgáltatások 
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eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak 

abban az esetben írhatók elő, ha az egyes 

tagállamok által egyértelműen 

meghatározott közérdekű célok eléréséhez 

szükségesek, továbbá arányosak és 

átláthatók. 

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. 

 A tagállamok csak akkor írhatnak elő 

továbbítási kötelezettségeket az analóg 

televíziós műsorszolgáltatás 

továbbításokra, ha e kötelezettség hiánya 

jelentős zavart okozna jelentős számú 

végfelhasználó számára, illetve ha 

meghatározott televíziós műsorszolgáltató 

csatornák számára nincsenek más 

továbbítási eszközök. 

 Az első albekezdésben említett továbbítási 

kötelezettségek csak abban az esetben 

írhatók elő, ha az egyes tagállamok által 

egyértelműen meghatározott közérdekű 

célok eléréséhez szükségesek, továbbá 

arányosak és átláthatók. 

 

Módosítás  235 

Irányelvre irányuló javaslat 

106 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első albekezdésben említett 

kötelezettségeket a tagállamok legkésőbb [ 

date of entry into force of this Directive]- t 

követő egy éven belül felülvizsgálják, 

kivéve, ha ezt a felülvizsgálatot a megelőző 

négy évben a tagállamok már elvégezték. 

(1a) Az első bekezdésben említett 

kötelezettségeket a tagállamok legkésőbb [ 

date of entry into force of this Directive]- t 

követő egy éven belül felülvizsgálják, 

kivéve, ha ezt a felülvizsgálatot a megelőző 

négy évben a tagállamok már elvégezték. 

 

Módosítás  236 

Irányelvre irányuló javaslat 

106 cikk – 1 b bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A tagállamok emellett 

meghatározott általános érdekű rádió- és 

televízóműsor-sugárzó csatornák 

tekintetében észszerű felajánlási 

jogosultságokat írhatnak elő a 

joghatóságuk alá tartozó, továbbítási 

kötelezettség által érintett vállalkozások 

számára.   

 

Módosítás  237 

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 

jogszabályaikban szükség szerint 

megfelelő díjazást határozzanak meg, 

amennyiben ugyanakkor biztosítják, hogy 

– hasonló körülmények mellett – az 

elektronikus hírközlő hálózatokat és 

szolgáltatásokat üzemeltető vállalkozások 

között nem alkalmaznak 

megkülönböztetést. Amennyiben díjazásról 

kell rendelkezni, az erre vonatkozó 

előírást és annak összegét jogszabályban 

kell meghatározni, és a díjazást arányos és 

átlátható módon kell alkalmazni. 

 

Módosítás  238 

Irányelvre irányuló javaslat 

107 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 83. cikk (2) bekezdésének 

sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 

minden, internet-hozzáférési szolgáltatást 

(1) A 83. cikk (2) bekezdésének 

sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 

minden, internet-hozzáférési szolgáltatást 
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és/vagy nyilvános számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatást nyújtó 

vállalkozás számára előírhassák, hogy a 

VI. melléklet B. részében felsorolt további 

eszközöket részben vagy egészben – a 

műszaki és gazdasági megvalósíthatóságra 

is figyelemmel –, valamint a VI. melléklet 

A. részében felsorolt további eszközöket 

részben vagy egészben rendelkezésre 

bocsássák. 

és/vagy nyilvános számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatást nyújtó 

szolgáltatás számára előírhassák, hogy a 

VI. melléklet B. részében felsorolt további 

eszközöket részben vagy egészben – a 

műszaki megvalósíthatóságra is 

figyelemmel –, valamint a VI. melléklet A. 

részében felsorolt további eszközöket 

részben vagy egészben, adott esetben 

díjmentesen rendelkezésre bocsássák. 

 

Módosítás  239 

Irányelvre irányuló javaslat 

107 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Egy tagállam területének egészén 

vagy egy részén nem alkalmazza az (1) 

bekezdést, ha az érdekelt felek álláspontját 

figyelembe véve úgy ítéli meg, hogy a 

szóban forgó eszközökhöz történő 

hozzáférés megfelelő mértékben 

biztosított. 

(2) Egy tagállam dönthet úgy, hogy 

területének egészén vagy egy részén nem 

alkalmazza az (1) bekezdést, ha az érdekelt 

felek álláspontját figyelembe véve úgy ítéli 

meg, hogy a szóban forgó eszközökhöz 

történő hozzáférés megfelelő mértékben 

biztosított. 

 

Módosítás  240 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) 4. Az illetékes nemzeti hatóságok 

általi törvényes megfigyelés lehetővé tétele 

a 2002/58/EK irányelvvel, valamint a 

személyes adatok kezelése vonatkozásában 

az egyének védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról szóló, 1995. október 

24-i 95/46/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel54 összhangban. 

törölve 

__________________  

54HL L 281., 1995.11.23., 31. o.  
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Módosítás  241 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – 1 alcím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

AZON SZOLGÁLTATÁSOK 

JEGYZÉKE, AMELYEKET A 

FUNKCIONÁLIS INTERNET-

HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSNAK 

TÁMOGATNIA KELL A 79. CIKK 

(2) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN 

AZON SZOLGÁLTATÁSOK 

JEGYZÉKE, AMELYEKET AZ 

INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI 

SZOLGÁLTATÁSNAK TÁMOGATNIA 

KELL A 79. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK 

MEGFELELŐEN 

Indokolás 

A cím hozzáigazítása a „funkcionális” szó törléséhez. 

 

Módosítás  242 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – A rész – a pont – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az ilyen, részletes számlákon kifejezetten 

fel kell tüntetni a szolgáltató kilétét, a 

végfelhasználónak bármely emelt díjas 

telefonszám hívása nyomán kiszámlázott 

szolgáltatások típusát és időtartamát. 

 

Módosítás  243 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – A rész – a pont – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A hívó végfelhasználó számára ingyenes 

hívásokat, beleértve a segélyvonalakra 

irányuló hívásokat, nem kell feltüntetni a 

hívó végfelhasználó részletes számláján. 

A hívó végfelhasználó számára ingyenes 

hívásokat, beleértve a segélyvonalakra 

irányuló hívásokat, nem kell feltüntetni a 

hívó végfelhasználó részletes számláján, 

azonban más eszközökön keresztül, 

például egy online interfészen elérhetővé 

lehet tenni. 
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Indokolás 

Ugyan ezeknek a hívásoknak nem kell szerepelnie a részletes számlán, viszont elérhetővé lehet 

azokat tenni a végfelhasználók számára, például egy honlapon keresztül. 

 

Módosítás  244 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – A rész – a pont – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A nemzeti szabályozó hatóságok 

megkövetelhetik az üzemeltetőktől, hogy 

ingyenesen hívóvonal-azonosítást 

biztosítsanak. 

Indokolás 

A hívóvonal-azonosításnak ingyenesnek kell lennie. 

 

Módosítás  245 

Irányelvre irányuló javaslat 

VII melléklet – 1 cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 84. ÉS A 85. CIKKEL 

ÖSSZHANGBAN AZ EGYETEMES 

SZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ 

KÖLTSÉGÉNEK SZÜKSÉG SZERINT 

TÖRTÉNŐ KISZÁMÍTÁSA 

A 84. ÉS A 85. CIKKEL 

ÖSSZHANGBAN AZ EGYETEMES 

SZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ 

KÖLTSÉGÉNEK SZÜKSÉG SZERINT 

TÖRTÉNŐ KISZÁMÍTÁSA, ILLETVE 

KÖLTSÉGMEGTÉRÜLÉSI VAGY 

KÖLTSÉGMEGOSZTÁSI 

MECHANIZMUS KIALAKÍTÁSA 

 

Módosítás  246 

Irányelvre irányuló javaslat 

VII melléklet – 1 alcím (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A. RÉSZ: A NETTÓ KÖLTSÉGEK 
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KISZÁMÍTÁSA 

 

Módosítás  247 

Irányelvre irányuló javaslat 

VII melléklet – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 B. RÉSZ: AZ EGYETEMES 

SZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ 

KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÜLÉSE 

 Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 

nettó költségeinek megtérüléséhez vagy 

finanszírozásához arra van szükség, hogy 

az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettségekkel terhelt kijelölt 

vállalkozások az általuk nem 

kereskedelmi feltételek szerint nyújtott 

szolgáltatásokért kompenzációban 

részesüljenek. Mivel az ilyen kompenzáció 

pénzátutalást foglal magában, a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

ilyen átutalás tárgyilagos, átlátható, 

megkülönböztetéstől mentes és arányos 

módon történjen. Ez azt jelenti, hogy az 

ilyen átutalás csak a lehető legkisebb 

torzulást okozhatja a versenyben és a 

felhasználói keresletben. 

 A 85. cikk (3) bekezdésével összhangban, 

a pénzalapra épülő megosztási 

mechanizmus keretében biztosítani kell a 

hozzájárulások beszedésének átlátható és 

semleges módszerét, amellyel elkerülhető 

a vállalkozások kiadásait és bevételeit 

egyaránt terhelő hozzájárulások kettős 

kivetésének veszélye. 

 A pénzalapot kezelő független szervezet 

felel a hozzájárulások olyan 

vállalkozásoktól történő beszedéséért, 

amelyeket az érintett tagállamban az 

egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 

nettó költségéhez történő hozzájárulás 

szempontjából hozzájárulásra kötelesként 

jelöltek meg, továbbá e szervezet felügyeli 
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az esedékes összegek átutalását és/vagy az 

alapból teljesítendő kifizetésekre jogosult 

vállalkozások részére történő 

adminisztratív kifizetéseket. 

 

Módosítás  248 

Irányelvre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóság felel az e 

mellékletben szereplő információknak a 

96. cikkel összhangban történő 

közzétételéért. A nemzeti szabályozó 

hatóság feladata eldönteni, hogy mely 

információkat kell a személyközi 

számfüggetlen kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő, nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozásoknak közzétenniük, és 

mely információkat kell magának a 

nemzeti szabályozó hatóságnak 

közzétennie annak érdekében, hogy a 

fogyasztók kellően tájékozottan tudjanak 

választani. Amennyiben a nemzeti 

szabályozó hatóságok célszerűnek ítélik, 

ön- vagy társszabályozó intézkedések 

alkalmazását szorgalmazhatják, mielőtt 

kötelezettségeket rendelnének el. 

A nemzeti szabályozó hatóság felel az e 

mellékletben szereplő információknak a 

96. cikkel összhangban történő 

közzétételéért. A nemzeti szabályozó 

hatóság feladata eldönteni, hogy mely 

információkat kell a internet-hozzáférési 

szolgáltatásokat és a nyilvános számfüggő 

személyközi kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknak 

közzétenniük, és mely információkat kell 

magának a nemzeti szabályozó hatóságnak 

közzétennie annak érdekében, hogy 

valamennyi végfelhasználó kellően 

tájékozottan tudjon választani. 

Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóságok célszerűnek ítélik, ön- vagy 

társszabályozó intézkedések alkalmazását 

szorgalmazhatják, mielőtt kötelezettségeket 

rendelnének el. 

 

Módosítás  249 

Irányelvre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2.1. A kínált szolgáltatások köre és 

minden nyújtott szolgáltatás fő jellemzői, 

ideértve a minimális minőségi szinteket és 

a szolgáltató által biztosított 

végberendezések használatára vonatkozóan 

megszabott bármely korlátozás. 

2.1 A kínált szolgáltatások köre és 

minden nyújtott szolgáltatás fő jellemzői, 

ideértve a minimális minőségi szinteket és 

a szolgáltató által biztosított 

végberendezések használatára vonatkozóan 

megszabott bármely korlátozás, valamint 

hozzáférhető információk a szolgáltatás 

működéséről, valamint annak 
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akadálymentesítési jellemzőiről és 

eszközeiről.  

Indokolás 

A fogyatékossággal élő személyek bevonása. 

 

Módosítás  250 

Irányelvre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2.2 A nyújtott szolgáltatások díja, 

ideértve a meghatározott díjcsomagokkal 

járó kommunikáció mennyiségére, 

valamint az egyedi díjszabási feltételek 

tárgyát képező további kommunikációs 

egységek, számok vagy szolgáltatások 

díjaira vonatkozó adatokat,a hozzáférési és 

karbantartási díjakat, a használati díjak 

különböző típusait, a különleges és célzott 

díjszabási rendszerekről szóló részletes 

tájékoztatást, továbbá minden további díjat 

és a végberendezéssel kapcsolatos 

költségeket. 

2.2. A nyújtott szolgáltatások díja, 

ideértve a meghatározott díjcsomagokkal 

járó kommunikáció mennyiségére (mint 

például az adatforgalomra, a lebeszélhető 

percek számára, a szöveges üzenetek 

számára vonatkozó korlátozások), 

valamint az egyedi díjszabási feltételek 

tárgyát képező további kommunikációs 

egységek, számok vagy szolgáltatások 

díjaira vonatkozó adatokat, a hozzáférési és 

karbantartási díjakat, a használati díjak 

különböző típusait, a különleges és célzott 

díjszabási rendszerekről szóló részletes 

tájékoztatást, továbbá minden további díjat 

és a végberendezéssel kapcsolatos 

költségeket. 

Indokolás 

Mivel a „mennyiség” nincs meghatározva, a 95. cikk szövegének való jobb megfelelés 

érdekében általános példákat kell adni. 

 

Módosítás  251 

Irányelvre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2.5. Ha a vállalkozás személyközi 

számfüggetlen kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújt, a segélyhívó 

szolgálatokhoz és a hívó helyére vonatkozó 

2.5. A végfelhasználó tájékoztatása a 

segélyhívó szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésről és a hívó tartózkodási 

helyéről. Ha a vállalkozás személyközi 
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információkhoz való hozzáférés. számfüggő kommunikációs 

szolgáltatásokat nyújt, a segélyhívó 

szolgálatokhoz és a hívó helyére vonatkozó 

információkhoz való hozzáféréssel, illetve 

az e szolgáltatások és információk 

nyújtásának bárminemű korlátozásával 

kapcsolatos tájékoztatás. 

 

Módosítás  252 

Irányelvre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont – 2.6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2.6. A fogyatékossággal élő 

felhasználók számára tervezett termékek és 

szolgáltatások részletei. 

2.6. A fogyatékossággal élő 

felhasználók számára tervezett termékek és 

szolgáltatások részletei, ideértve a 

funkcióképességükben korlátozott 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását. 

Indokolás 

Az akadálymentesítési intézkedéscsomag távközlésről szóló irányelvének (I. melléklet) szövege 

alapján. 

 

Módosítás  253 

Irányelvre irányuló javaslat 

VIII melléklet – 2 pont– 2.6 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.6a. Hozzáférhető információ a 

támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére 

Indokolás 

Az akadálymentesítési intézkedéscsomag távközlésről szóló irányelvének szövege alapján. 
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Módosítás  254 

Irányelvre irányuló javaslat 

IX melléklet – 3 táblázat 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

PARAMÉTER MEGHATÁROZ

ÁS 

MÉRÉSI MÓDSZER 

Késleltetés   

Késleltetésingadozás   

Csomagvesztés   

Módosítás 

PARAMÉTER MEGHATÁROZ

ÁS 

MÉRÉSI MÓDSZER 

Késleltetés ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Késleltetésingadozás ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Csomagvesztés ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

 

Módosítás  255 

Irányelvre irányuló javaslat 

X melléklet – 1 cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A DIGITÁLIS FOGYASZTÓI 

BERENDEZÉSEK 105. CIKKBEN 

EMLÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

KÉPESSÉGE 

A FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK 105. 

CIKKBEN EMLÍTETT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉGE 

 

Módosítás  256 

Irányelvre irányuló javaslat 

X melléklet – 2 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Minden, 30 cm-t meghaladó látható 

átlóméretű beépített képernyővel 

rendelkező analóg televíziókészüléket, 

amelyet az Unióban értékesítés vagy 

bérbeadás céljából forgalomba hoznak, el 

Minden, 30 cm-t meghaladó látható 

átlóméretű beépített képernyővel 

rendelkező analóg televíziókészüléket, 

amelyet az Unióban értékesítés vagy 

bérbeadás céljából forgalomba hoznak, el 
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kell látni legalább egy (elismert európai 

szabványügyi szervezet által 

szabványosított vagy ilyen szervezet által 

elfogadott szabványnak vagy valamely 

iparági specifikációnak megfelelő) nyílt 

interfész-aljzattal, amely lehetővé teszi a 

perifériák egyszerű csatlakoztatását, és 

továbbítani tudja a digitális televíziójel 

valamennyi meghatározó elemét, beleértve 

az interaktív és a feltételes hozzáférésű 

szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat. 

kell látni legalább egy (elismert európai 

szabványügyi szervezet által 

szabványosított vagy ilyen szervezet által 

elfogadott szabványnak vagy valamely 

iparági specifikációnak megfelelő) nyílt 

interfész-aljzattal, amely lehetővé teszi a 

perifériák egyszerű csatlakoztatását, és 

továbbítani tudja a digitális televíziójel 

valamennyi meghatározó elemét, beleértve 

az interaktív és a feltételes hozzáférésű 

szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat. A 

digitális televíziókészülékek 

végberendezésének – amennyiben 

műszakilag megvalósítható – átjárhatónak 

kell lennie, hogy más szolgáltatókkal is 

könnyen használható legyen. 

 

Módosítás  257 

Irányelvre irányuló javaslat 

X melléklet – 2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK 

FUNKCIONALITÁSA 

 Minden olyan rádiókészüléknek, amelyet 

[date of transposition]-tól/-től kezdve 

forgalomba hoznak az Unióban, 

alkalmasnak kell lennie a földi sugárzású 

digitális és analóg rádióműsorok vételére. 

Ezt a bekezdést nem kell alkalmazni az 

alacsony értékű, kisfogyasztói 

rádióberendezésekre vagy az olyan 

termékekre, amelyek esetében a 

vevőkészülék mellékesen van jelen. Nem 

alkalmazandó továbbá a rádióamatőrök 

által a Nemzetközi Távközlési Egyesület 

(International Telecommunications 

Union, ITU) rádiós szabályzata 1. 

cikkének 56. meghatározása értelmében 

használt rádióberendezésekre. 
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