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Módosítás   145 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek (EUMSZ) a nemzeti 

parlamentek Európai Unióban betöltött 

szerepéről szóló 1. jegyzőkönyvére; 

Or. el 

 

Módosítás   146 

Notis Marias 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 b bevezető hivatkozás (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek (EUMSZ) a 

szubszidiaritás és az arányosság elvének 

alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvére; 

Or. el 

Módosítás   147 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 bevezető hivatkozás 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti 

parlamenteknek való megküldését 

követően, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti 

parlamenteknek való megküldését 

követően, tekintettel azok indokolással 

alátámasztott véleményére, 
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Or. en 

 

Módosítás   148 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A digitális egységes piaci stratégia 

keretében a Bizottság felvázolta, hogy a 

távközlési keretszabályozás felülvizsgálata 

olyan intézkedésekre fog összpontosítani, 

amelyek célja a nagy sebességű széles sávú 

hálózatokba való beruházás ösztönzése, az 

egységes piaci megközelítés 

következetesebb alkalmazása a 

rádióspektrum-politikában és a 

spektrumgazdálkodásban, a valódi 

egységes piaci feltételek érvényesítése az 

egységes szabályozás hiányának orvoslása 

által, egyenlő versenyfeltételek és a 

szabályok következetes alkalmazásának 

biztosítása valamennyi piaci szereplő 

számára, valamint hatékonyabb 

szabályozási intézményi keret szavatolása. 

(3) A digitális egységes piaci stratégia 

keretében a Bizottság felvázolta, hogy a 

távközlési keretszabályozás felülvizsgálata 

olyan intézkedésekre fog összpontosítani, 

amelyek célja a nagy sebességű széles sávú 

hálózatokba való beruházás ösztönzése, az 

egységes piaci megközelítés 

következetesebb alkalmazása a 

rádióspektrum-politikában és a 

spektrumgazdálkodásban, a valódi 

egységes piaci feltételek érvényesítése az 

egységes szabályozás hiányának orvoslása 

által, a fogyasztók hatékony védelme, 

egyenlő versenyfeltételek és a szabályok 

következetes alkalmazásának biztosítása 

valamennyi piaci szereplő számára, 

valamint hatékonyabb szabályozási 

intézményi keret szavatolása. A Bizottság 

az európai digitális egységes piaci 

stratégia részeként a 2002/58/EK irányelv 

felülvizsgálatát is bejelentette, hogy magas 

szintű védelmet biztosítson az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások felhasználóinak 

magánéletüket illetően, egyúttal egyenlő 

versenyfeltételeket szavatoljon a piac 

összes szereplője számára. 

Or. en 

 

Módosítás   149 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ez az irányelv olyan jogi keretet 

hivatott létrehozni , amely biztosítja az 

elektronikus hírközlő hálózatok 

szolgáltatásának és az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtásának 

szabadságát, amelyet kizárólag az ebben az 

irányelvben megállapított feltételek és a 

Szerződés 52. cikke (1) bekezdésének 

megfelelő korlátozások – különösen a 

közrenddel, a közbiztonsággal és a 

közegészséggel kapcsolatos intézkedések – 

korlátozhatnak. 

(5) Ez az irányelv olyan jogi keretet 

hivatott létrehozni , amely biztosítja az 

elektronikus hírközlő hálózatok 

szolgáltatásának és az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtásának 

szabadságát, amelyet kizárólag az ebben az 

irányelvben megállapított feltételek és a 

Szerződés 52. cikke (1) bekezdésének és az 

Európai Unió Alapjogi Chartája (a 

továbbiakban: „a Charta”) 52. cikke (1) 

bekezdésének megfelelő korlátozások – 

különösen a közrenddel, a közbiztonsággal 

és a közegészséggel kapcsolatos 

intézkedések – korlátozhatnak. 

Or. en 

 

Módosítás   150 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ennek az irányelvnek a 

rendelkezései nem sértik az egyes 

tagállamok azon lehetőségét, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

87. és 45. cikkében meghatározott okokból 

megtegyék a szükséges intézkedéseket 

alapvető biztonsági érdekeik védelmében, a 

közrend, közerkölcs és közbiztonság 

védelmében, valamint a bűncselekmények 

nyomozásának, felderítésének és 

üldözésének lehetővé tétele végett. 

(6) Ennek az irányelvnek a 

rendelkezései nem sértik az egyes 

tagállamok azon lehetőségét, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

87. és 45. cikkében meghatározott okokból 

megtegyék a szükséges intézkedéseket 

alapvető biztonsági érdekeik védelmében, a 

közrend és a közbiztonság védelmében, 

valamint a bűncselekmények 

nyomozásának, felderítésének és 

üldözésének lehetővé tétele végett, 

figyelembe véve, hogy ezen intézkedéseket 

törvényben kell előírni, és tiszteletben kell 

tartaniuk a Charta által elismert jogok és 

szabadságok lényegét, és a Charta 52. 

cikke (1) bekezdésével összhangban meg 

kell felelniük az arányosság elvének. 
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Or. en 

 

Módosítás   151 

Michał Boni 

 

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. Az a cél 

azonban, hogy hacsak nem vonják ki őket 

kifejezetten a Kódex hatálya alól, a 

Kódexnek vonatkoznia kell az 

elektronikus hírközlési hálózatokra és 

szolgáltatásokra. 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. 

_________________ _________________ 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 

március 10-i 2010/13/EU irányelve 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.). 

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 

március 10-i 2010/13/EU irányelve 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.). 

Or. en 

Indokolás 

Minden kötelezettségnek az arányosság elvének is meg kell felelnie. 

 

Módosítás   152 

Morten Helveg Petersen 

 

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 

(7) A távközlési ágazat, a médiaágazat 

és az információtechnológiai ágazat 

konvergenciája magában foglalja azt, hogy 

minden elektronikus hírközlő hálózatnak és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásnak a 
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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 

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. 

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 

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 véleménynyilvánítás és a 

tájékoztatás szabadsága, a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínűség, 

a fogyasztóvédelem, a magánélet védelme 
és a személyes adatok védelme biztosítása 

érdekében. 

_________________  

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. 

március 10-i 2010/13/EU irányelve a 
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tagállamok audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó 

egyes törvényi, rendeleti vagy 

közigazgatási rendelkezéseinek 

összehangolásáról (Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (HL 

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

Or. en 

 

Módosítás   153 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a médiapluralizmus, a 

kulturális sokszínűség, valamint az aktív 

és tájékozott polgárság érdekében a 

polgárok egyetemes hozzáféréssel 

rendelkezzenek a médiaszolgáltatók által 

nyújtott információk és jó minőségű 

tartalmak széles köréhez a vonatkozó 

médiaterjesztési rendszerek és üzleti 

modellek fejlődésétől függetlenül. 

Or. fr 

 

Módosítás   154 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A tagállamoknak a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínség 

és a polgárok tájékozottsága érdekében 

képesnek kell lenniük biztosítani azt, hogy 
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a polgárok egyetemes hozzáféréssel 

rendelkezzenek a médiaszolgáltatók által 

biztosított információk és a jó minőségű, 

közérdekű tartalmak széles köréhez, a 

médiaterjesztési rendszerek és a 

kapcsolódó üzleti modellek fejlődésével 

összhangban. 

Or. en 

Indokolás 

Frissítenünk kell a továbbítási kötelezettségre (must-carry) és a hozzáférésre vonatkozó 

szabályokat, a 106. cikkben javasoltak szerint. 

 

Módosítás   155 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A tagállamoknak a 

médiapluralizmus, a kulturális sokszínség 

és a polgárok tájékozottsága érdekében 

képesnek kell lenniük biztosítani azt, hogy 

a polgárok egyetemes hozzáféréssel 

rendelkezzenek a médiaszolgáltatók által 

biztosított információk és a jó minőségű, 

közérdekű tartalmak széles köréhez, a 

médiaterjesztési rendszerek és a 

kapcsolódó üzleti modellek fejlődésével 

összhangban. 

Or. en 

Indokolás 

Frissítenünk kell a továbbítási kötelezettségre (must-carry) és a hozzáférésre vonatkozó 

szabályokat, a 106. cikkben javasoltak szerint. 

 

Módosítás   156 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 
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Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási 

pontig képes. Ez a vezetékes hálózat 

esetében olyan hálózati teljesítménynek 

felel meg, amely az optikai kábeles hálózat 

által a kiszolgáló helyként tekintett 

társasház kiszolgálása tekintetében 

elérhető, míg a mobilinternet esetében 

olyan hálózati teljesítményhez 

hasonlítható, mint amely optikai kábel 

használatával a kiszolgáló helyként 

tekintett bázisállomásig elérhető. A 

végfelhasználói tapasztalatban a hálózatot 

és a hálózati végpontot összekötő eszközök 

különböző tulajdonságai miatt mutatkozó 

különbségek nem vehetők figyelembe 

annak megállapítása céljából, hogy a 

vezeték nélküli hálózat hasonló hálózati 

teljesítményt képes-e biztosítani. A 

technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. A korlátoktól mentes 

használat iránti igényre adott jelenlegi 

válasz az, hogy az optikai kábelt a 

felhasználóhoz egyre közelebb helyezik el, 

és a jövőben a „nagyon nagy kapacitású 

hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek teljesíteni tudják legalább 

az uniós 100 Mbps, azonnal gigabites 

sebességre fejleszthető adatletöltési célt, és 

hozzájárulnak a megszakítatlan 5G 

lefedettséghez; annak megállapítása során 

pedig, hogy a vezeték nélküli hálózat 

képes-e hasonló hálózati teljesítményt 

biztosítani, figyelmen kívül kell hagyni a 

végfelhasználói tapasztalatban a hálózatot 

és a hálózati végpontot összekötő eszközök 

különböző tulajdonságai miatt mutatkozó 

különbségeket. A technológiasemlegesség 

elvével összhangban nem lehet kizárni 

semmilyen technológiát vagy 
adattovábbítási eszközt. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 
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képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

Or. en 

 

Módosítás   157 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek és a jövőben is 

rendületlenül nőni fognak. Míg a múltban 

a hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló le- és feltöltési 

sávszélességen volt, mára egyéb 

paraméterek, így a késleltetés, a 

rendelkezésre állás és az ellenálló képesség 

is egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett épület 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 
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figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben a rendelkezésre 

álló le- és feltöltési sávszélesség, a 

késleltetés és az ellenálló képesség 

tekintetében legalább az optikai száléval 

megegyező képességekkel rendelkeznek. 

Az ilyen „nagyon nagy kapacitású 

hálózatok” kialakítása feltehetően tovább 

bővíti a hálózatok képességeit, és 

megnyitja az utat a megerősített 

rádióinterfészeken és sűrűbb hálózati 

architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

A jövőbeni műszaki fejlődés 

figyelembevétele érdekében biztosítani 

kell, hogy a nagyon nagy kapacitású 

hálózatokra vonatkozó teljesítménybeli 

követelményeket a jövőben ki lehessen 

igazítani vagy egészíteni, amennyiben az 

az irányelv céljának elérését szolgálja. 

Or. de 

Indokolás 

In Zukunft werden die Anforderungen an Telekommunikationsinfrastrukturen im industriellen 

und privaten Bereich unentwegt steigen. Die Förderung des Netzausbaus sollte sich deshalb 

auf die leistungsfähigste, auf dem Markt verfügbare Technologie fokussieren, um bereits 

heute die Weichen für eine tragfähige und zukunftsgerichtete 

Telekommunikationsinfrastruktur zu stellen. Zur Zeit stellen Glasfaserleitungen die State-of-

the-Art Technologie in diesem Bereich dar. Trotzdem sollten "Netze mit sehr hoher 

Kapazität" dynamisch definiert werden und Technologien mit dem gleichen 

Leistungsvermögen sowie mögliche künftige Entwicklungen ebenfalls berücksichtigen, um 

Innovationen im Bereich des Netzausbaus anzuregen. 

 

Módosítás   158 

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 
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hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt; 

jelenleg az optikai szálas elemek kínálják 

a rendelkezésre álló legjobb hálózati 

teljesítményt; biztosítani kell, hogy a 

változó technológiák és az állandóan új 

piaci feltételek fényében a jövőben 

megfelelően módosítani lehessen a 

nagyon nagy kapacitású hálózat 

fogalommeghatározását. 

Or. de 

Indokolás 

A teljesítménnyel kapcsolatos megfelelő paraméterek tekintetében jelenleg az optikai szálas 

elemekből álló elektronikus hírközlő hálózatok kínálják a rendelkezésre álló legjobb hálózati 

teljesítményt. A technológiai fejlődés azonban nem áll meg, és az egyes tagállamokban is 

állandóan új piaci feltételek jönnek létre. Ezért lehetővé kell tenni, hogy a jövőben a tényleges 

helyzetnek megfelelően módosítani lehessen a fogalommeghatározást. 

 

Módosítás   159 

Kathleen Van Brempt 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 
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kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

Annak érdekében, hogy más technológiák 

is kifejlődhessenek, illetve tovább 

javulhassanak, kerülni kell az optikai 

kábeles hálózat kizárólagosként való 

kezelését, és tiszteletben kell tartani a 

technológiasemlegesség elvét.  

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

Or. en 
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(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Mivel a nagyon nagy 

kapacitású hálózat a végfelhasználókat 

hivatott szolgálni, ezért ezzel kapcsolatban 

értékelni kell a sebesség, a késleltetés, 

illetve a megbízhatóság tekintetében 

szerzett tapasztalatokat. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 
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megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

Or. de 
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(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 
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hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben hozzájárulnak a 

földrajzi digitális szakadék áthidalásához 

és költséghatékony módot biztosítanak 

arra, hogy azokon a területeken, ahol 

nincs vagy nem elégséges a szolgáltatás, 

át lehessen váltani nagy sebességű 

adatkapcsolatra és kiváló minőségű 

szolgáltatásokra. Az ilyen „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

Or. en 
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(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek a 

legkomolyabb igényeket támasztó, erős 
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kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

digitális jelenléttel rendelkező 

végfelhasználók igényeinek, valamint 
annak a teljesítménynek, amelyre egy 

optikai kábelelemekből álló hálózat 

legalább a kiszolgáló helyen található 

elosztási pontig képes. Ez a vezetékes 

hálózat esetében olyan hálózati 

teljesítménynek felel meg, amely az optikai 

kábeles hálózat által a kiszolgáló helyként 

tekintett egyéni háztartások vagy lakások 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 
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13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább az 

iroda-, a társas- vagy a családi házban 

található elosztási pontig képes. Ez a 

vezetékes hálózat esetében olyan hálózati 

teljesítménynek felel meg, amely az optikai 

kábeles hálózat által a kiszolgáló helyként 

tekintett társasház kiszolgálása tekintetében 

elérhető, míg a mobilinternet esetében 

olyan hálózati teljesítményhez 

hasonlítható, mint amely optikai kábel 

használatával a kiszolgáló helyként 

tekintett bázisállomásig elérhető. A 

végfelhasználói tapasztalatban a hálózatot 

és a hálózati végpontot összekötő eszközök 

különböző tulajdonságai miatt mutatkozó 

különbségek nem vehetők figyelembe 

annak megállapítása céljából, hogy a 

vezeték nélküli hálózat hasonló hálózati 

teljesítményt képes-e biztosítani. A 

technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 
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hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

Or. de 

 

Módosítás   164 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett helyiségek 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 
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hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

Or. en 

Indokolás 

A teljesítmény összehasonlítását nemcsak az épületek, hanem a helyiségek szintjén is el kell 

végezni. Más a célcsoportja a társadalmi-gazdasági meghatározó tényezőknek (irodák, 

iskolák stb.), illetve az egyéni otthonoknak, és ki kell bővítenünk a kört, amennyire csak lehet. 

 

Módosítás   165 

Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 
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teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett helyiségek 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. A rögzített, FTTH-

rendszerű „nagyon nagy kapacitású 

hálózatok” kialakítása és backhaul 

képességeik jelentik majd a sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk (5G) 

kiépítésének előfeltételét. 

Or. en 

Indokolás 

A Kódex elsődleges célja az, hogy ösztönözze olyan hálózatok kiépítését, amelyek ki tudják 

szolgálni az európai vállalkozások és polgárok jövőbeli igényeit. A „nagyon nagy kapacitású 

hálózat” kifejezés azt próbálja kifejezni, milyen lesz a jövőbeli korszerű elektronikus 

hírközlési infrastruktúra. Javasoljuk, hogy a definíciót olyan módon tegyék egyértelműbbé, 

hogy garantálja, hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok a backhaul biztosításával 

támogatják az 5G mobil hálózatok kiépítését. A jövőbeli 5G-s ultrasűrű és nagy forgalmú 

cellákat egy olyan backhaul hálózathoz kell majd csatlakoztatni, amely megfelel a 

kapacitásra, a késleltetésre és a rendelkezésre állásra vonatkozó magas követelményeknek. A 

javaslat figyelembe veszi a technológiasemlegesség biztosításának szükségességét is, mivel a 

„nagyon nagy kapacitású hálózat” definíciója nem kötődik konkrét technológiához. 

 



 

AM\1122801HU.docx 25/173 PE602.947v01-00 

 HU 

Módosítás   166 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett helyiségek 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 
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tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

Or. en 

Indokolás 

Egyértelműbbé kellett tenni, hogy a definíció nemcsak a társasházakra korlátozódik, hanem 

magába foglal egyéb helyiségeket, például irodákat, gazdaságokat, családi házakat 

otthonokat stb. 

 

Módosítás   167 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 

(13) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

képességeire vonatkozó követelmények 

folyamatosan nőnek. Míg a múltban a 

hangsúly elsősorban a mindenki és az 

egyes egyéni felhasználók számára 

rendelkezésre álló sávszélességen volt, 

mára egyéb paraméterek, így a késleltetés, 

a rendelkezésre állás és a megbízhatóság is 

egyre fontosabbak. Az ez iránti igényre 

adott jelenlegi válasz az, hogy az optikai 

kábelt a felhasználóhoz egyre közelebb 

helyezik el, és a jövőben a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” olyan 

teljesítményparamétereket igényelnek 

majd, amelyek megfelelnek annak a 

teljesítménynek, amelyre az optikai 

kábelelemeken alapuló hálózat legalább a 

kiszolgáló helyen található elosztási pontig 

képes. Ez a vezetékes hálózat esetében 

olyan hálózati teljesítménynek felel meg, 
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amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett társasház 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

amely az optikai kábeles hálózat által a 

kiszolgáló helyként tekintett helyiségek 

kiszolgálása tekintetében elérhető, míg a 

mobilinternet esetében olyan hálózati 

teljesítményhez hasonlítható, mint amely 

optikai kábel használatával a kiszolgáló 

helyként tekintett bázisállomásig elérhető. 

A végfelhasználói tapasztalatban a 

hálózatot és a hálózati végpontot összekötő 

eszközök különböző tulajdonságai miatt 

mutatkozó különbségek nem vehetők 

figyelembe annak megállapítása céljából, 

hogy a vezeték nélküli hálózat hasonló 

hálózati teljesítményt képes-e biztosítani. 

A technológiasemlegesség elvével 

összhangban nem lehet kizárni más 

technológiákat és adattovábbítási 

eszközöket, amennyiben képességeiket 

tekintve összehasonlíthatók a vázolt 

alapforgatókönyvvel. Az ilyen „nagyon 

nagy kapacitású hálózatok” kialakítása 

feltehetően tovább bővíti a hálózatok 

képességeit, és megnyitja az utat a 

megerősített rádióinterfészeken és sűrűbb 

hálózati architektúrákon alapuló jövőbeli 

mobilhálózatos generációk kiépítése előtt. 

Or. en 

Indokolás 

A teljesítmény összehasonlítását nemcsak az épületek, hanem a helyiségek szintjén is el kell 

végezni. Más a célcsoportja a társadalmi-gazdasági meghatározó tényezőknek (irodák, 

iskolák stb.), illetve az egyéni otthonoknak, és ki kell bővítenünk a kört, amennyire csak lehet. 

 

Módosítás   168 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Mind a helyhez kötött, mind a 
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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. 

Or. en 

Indokolás 

Bevezetés az új 92a-val kapcsolatos javaslathoz 

 

Módosítás   169 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A kommunikációs célokra használt 

szolgáltatások és az azokat biztosító 

technikai eszközök jelentős fejlődésen 

mentek keresztül. 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 

(15) A kommunikációs célokra használt 

szolgáltatások és az azokat biztosító 

technikai eszközök jelentős fejlődésen 

mentek keresztül. 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, 

bár ezeket továbbra sem tekintik a 
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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 

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 

hagyományos beszédalapú szolgáltatások 

helyettesítőinek, mivel érzékelik a szintek 

közötti különbségeket a minőség, a 

biztonság és az interoperabilitás terén. 

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; 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 

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 
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2018. május 25-én felvált az (EU) 

2016/679 rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet)23. 

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 

digitális tartalomnak vagy 

szolgáltatásoknak minősülnek. 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. 

_________________ _________________ 

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

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

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

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

természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő 
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védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

(általános adatvédelmi rendelet) hatályon 

kívül helyezéséről; HL L 119., 2016.5.4., 

1. o. 

védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

(általános adatvédelmi rendelet) hatályon 

kívül helyezéséről; HL L 119., 2016.5.4., 

1. o. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   170 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A kommunikációs célokra használt 

szolgáltatások és az azokat biztosító 

technikai eszközök jelentős fejlődésen 

mentek keresztül. 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” 

(15) A kommunikációs célokra használt 

szolgáltatások és az azokat biztosító 

technikai eszközök jelentős fejlődésen 

mentek keresztül. 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 és jogaik 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” 
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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 

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. 

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 végfelhasználók és jogaik 

védelme szempontjából nem releváns, hogy 

a szolgáltató maga végzi-e a jelátvitelt, 

vagy a kommunikáció internet-hozzáférési 

szolgáltatáson keresztül valósul-e meg. 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 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. 

__________________ 

23 az 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 

rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 
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hatályon kívül helyezéséről; HL L 119., 

2016.5.4., 1. o. 

_________________  

23 Az 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 rendelet 

(általános adatvédelmi rendelet) hatályon 

kívül helyezéséről; HL L 119., 2016.5.4., 

1. o. 

 

Or. en 

 

Módosítás   171 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A kommunikációs célokra használt 

szolgáltatások és az azokat biztosító 

technikai eszközök jelentős fejlődésen 

mentek keresztül. 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. 

(15) A kommunikációs célokra használt 

szolgáltatások és az azokat biztosító 

technikai eszközök jelentős fejlődésen 

mentek keresztül. 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. 



 

PE602.947v01-00 34/173 AM\1122801HU.docx 

HU 

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 

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. 

A szükséges szabályozás hatókörének a 

közérdekű célok eléréséhez szükséges 

mértékűnek kell lennie. Habár a „jelátvitel” 

kifejezés megengedi, hogy a jelátviteli 

szolgáltatások ezen irányelv hatálya alá 

tartozzanak, 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 

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. A harmadik kategóriába 

nem tartoznak bele a jelen Kódex 2. 

cikkének (5) bekezdése értelmében vett 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások, a 98/34/EK irányelv 1. 

cikkében definiált, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások, 

valamint azok a szolgáltatások, amelyek 

szerkesztői ellenőrzést biztosítanak és 

gyakorolnak az elektronikus hírközlő 

hálózatok és szolgáltatások segítségével 

közzétett tartalom felett. 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 – 
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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. 

_________________ _________________ 

23 Az 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 rendelet 

(általános adatvédelmi rendelet) hatályon 

kívül helyezéséről; HL L 119., 2016.5.4., 

1. o. 

23 Az 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 rendelet 

(általános adatvédelmi rendelet) hatályon 

kívül helyezéséről; HL L 119., 2016.5.4., 

1. o. 

Or. en 

 

Módosítás   172 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
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, 

(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 

egyes esetekben személyes adatok 

megadása fejében nyújtják, amely 

adatokat a szerződés teljesítéséhez 

elengedhetetlenül szükséges mértéken 

felül használják fel. A díjazás fogalmába 

ezért bele foglalni az olyan helyzeteket, 

ahol a szolgáltatás nyújtója személyes 

adatot kérelmez, a végfelhasználó pedig, 

közvetlenül vagy közvetve ilyen adatot 
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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. 

bocsát rendelkezésre, amely adatot olyan 

célra használnak fel, amely nem 

szükséges a szerződés teljesítéséhez. 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. 

_________________ _________________ 

24 C-352/85. számú ügy, Bond van 

Adverteerders és társai kontra Hollandia, 

EU:C:1988:196. 

24 C-352/85. számú ügy, Bond van 

Adverteerders és társai kontra Hollandia, 

EU:C:1988:196. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   173 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások olyan szolgáltatások, 

(17) A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások olyan szolgáltatások, 



 

AM\1122801HU.docx 37/173 PE602.947v01-00 

 HU 

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, 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 

amelyek személyek közötti interaktív 

információcserét tesznek lehetővé. 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, 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 vagy a dokumentummegosztási 

alkalmazások, az adott szolgáltatás 

kommunikációs funkciójának jellemzőitől 

függően Hasonló módon, ha egy több 

funkciót kínáló szolgáltatás is magában 

foglal olyan kommunikációs funkciót 

vagy elemet, amely (sajátosságai alapján) 

jogosan tekinthető [önmagában 

használható] személyközi kommunikációs 

szolgáltatásnak, csak ezt az elkülöníthető 
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funkciót vagy elemet kell személyközi 

kommunikációs szolgáltatásnak tekinteni. 

Or. en 

 

Módosítás   174 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
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 

(17) A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások olyan szolgáltatások, 

amelyek fő célja, hogy személyek közötti 

interaktív információcserét tegyenek 

lehetővé: idetartoznak az olyan 

szolgáltatások, mint az egyének közötti 

hagyományos hangalapú telefonálás, de 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. Az olyan szolgáltatás sem 

tekinthető személyközi kommunikációs 
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szolgáltatás sem tekinthető személyközi 

kommunikációs szolgáltatásnak, 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 

szolgáltatásnak, amelynek a személyközi 

interaktív kommunikációra szolgáló része 

nem a szolgáltatás fő célja, objektív 

műszaki okokból kifolyólag nem 

használható a fő szolgáltatás nélkül, és 

beépítése nem az elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 

alkalmazásának megkerülésére szolgál, 

mivel az irányelv rendelkezéseinek 

alkalmazása nem lenne arányban a 

szolgáltatás révén biztosított 

adatkapcsolattal. Elvben ilyen kivételt 

képeznek például az online játékokhoz 

tartozó kommunikációs csatornák, az adott 

szolgáltatás kommunikációs funkciójának 

jellemzőitől függően 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   175 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 
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, 

(17) A személyközi kommunikációs 

szolgáltatások olyan díjazás fejében 

nyújtott 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, 
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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, 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 

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, 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 

Or. en 

 

Módosítás   176 

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 
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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, 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 

(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, amelynek 

a személyközi interaktív kommunikációra 

szolgáló része egy másik szolgáltatásnak 

egy 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 
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kommunikációs funkciójának jellemzőitől 

függően 

kommunikációs funkciójának jellemzőitől 

függően 

Or. en 

Indokolás 

A törlés célja annak tisztázása, hogy milyen típusú szolgáltatások tartoznak a jelen irányelv 

hatálya alá, és hogy így korlátozni lehessen az irányelv következetlen alkalmazásának 

kockázatát. 

 

Módosítás   177 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A nemzeti, illetve nemzetközi 

távbeszélő számozási tervben szereplő 

számok segítségével megvalósuló, 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások a nyilvános (csomag- vagy 

vonalkapcsolási technológián alapuló) 

kapcsolt távbeszélő hálózatra 

kapcsolódnak. Az ilyen számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások magukban foglalják az 

olyan szolgáltatásokat, amelyekhez a 

végpontok közti összeköttetés biztosítása 

céljából végfelhasználói számok vannak 

rendelve, és azokat, amelyek a 

végfelhasználók számára lehetővé teszik az 

olyan személyek elérését, akik ilyen 

számmal rendelkeznek. Egy szám 

azonosítóként való használatát önmagában 

nem szabad egyenértékűnek tekinteni a 

szám segítségével a nyilvános kapcsolt 

távbeszélő hálózatra történő 

kapcsolódással, így ez önmagában nem 

elegendő ahhoz, hogy egy szolgáltatás 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatásnak minősüljön. A 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokra csak 

(18) A nemzeti, illetve nemzetközi 

távbeszélő számozási tervben szereplő 

számok segítségével megvalósuló, 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások a nyilvános (csomag- vagy 

vonalkapcsolási technológián alapuló) 

kapcsolt távbeszélő hálózatra 

kapcsolódnak. Az ilyen számfüggő 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások magukban foglalják az 

olyan szolgáltatásokat, amelyekhez a 

végpontok közti összeköttetés biztosítása 

céljából végfelhasználói számok vannak 

rendelve, és azokat, amelyek a 

végfelhasználók számára lehetővé teszik az 

olyan személyek elérését, akik ilyen 

számmal rendelkeznek. Egy szám 

azonosítóként való használatát önmagában 

nem szabad egyenértékűnek tekinteni a 

szám segítségével a nyilvános kapcsolt 

távbeszélő hálózatra történő 

kapcsolódással, így ez önmagában nem 

elegendő ahhoz, hogy egy szolgáltatás 

számfüggő személyközi kommunikációs 

szolgáltatásnak minősüljön. Emellett ha a 

biztosított szolgáltatás nem a saját 

infrastruktúrájára támaszkodik, ezért 
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akkor vonatkozhatnak bizonyos 

kötelezettségek, ha a közérdek a 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatások minden típusára sajátos 

szabályozási kötelezettségek kiszabását 

követeli meg, függetlenül attól, hogy az 

adott szolgáltatás nyújtásához szükség van-

e számra. A számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat indokolt 

eltérő módon kezelni, mivel részét képezik 

a nyilvánosan rendelkezésre álló, 

interoperábilis ökoszisztémának, és 

részesülnek annak előnyeiből. 

lényegében nincs befolyása arra, hogy a 

kommunikációt melyik hálózat teszi 

lehetővé, a szám használatát eltérő módon 

kell megítélni, mivel a kötelezettségek nem 

lennének arányban az adott minőségű 

szolgáltatás nyújtására való 

képességükkel; A számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásokra csak akkor 

vonatkozhatnak bizonyos kötelezettségek, 

ha a közérdek a személyközi 

kommunikációs szolgáltatások minden 

típusára sajátos szabályozási 

kötelezettségek kiszabását követeli meg, 

függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatás 

nyújtásához szükség van-e számra. A 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásokat indokolt 

eltérő módon kezelni, mivel részét képezik 

a nyilvánosan rendelkezésre álló, 

interoperábilis ökoszisztémának, és 

részesülnek annak előnyeiből. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   178 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérése is 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérése is 
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törekednie kell, amelyet az elérendő 

eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele és 

használata valamennyi uniós polgár és 

vállalkozás körében: ezt a tényleges és 

tisztességes verseny, a hatékony 

beruházások és a nyílt innováció, a 

hatékony spektrumhasználat, a belső piacot 

jellemző közös szabályok és kiszámítható 

szabályozási módszerek, valamint a 

polgárok érdekeinek védelmét szolgáló 

ágazatspecifikus szabályok teszik lehetővé. 

A tagállamok, a nemzeti szabályozó 

hatóságok és más hatóságok, valamint az 

érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

törekednie kell, amelyet az elérendő 

eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele és 

használata valamennyi uniós polgár és 

vállalkozás körében: ezt a tényleges és 

tisztességes verseny, a hatékony 

beruházások és a nyílt innováció, a 

hatékony spektrumhasználat, a belső piacot 

jellemző közös szabályok és kiszámítható 

szabályozási módszerek, valamint a 

polgárok érdekeinek védelmét szolgáló 

ágazatspecifikus szabályok teszik lehetővé. 

Az e bekezdésben meghatározott 

valamennyi politikai célt ugyanolyan 

fontosan kell tekinteni. A tagállamok, a 

nemzeti szabályozó hatóságok és más 

hatóságok, valamint az érdekeltek 

szempontjából az összekapcsolhatóságra 

vonatkozó fenti célkitűzés egyrészről az 

adott területen gazdasági szempontból 

fenntartható mértékű, lehető legnagyobb 

kapacitású hálózatok és szolgáltatások 

biztosítását jelenti, másrészről a területi 

kohézió megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. A 

beruházások tekintetében a legfontosabb 

feltétel a tisztességes verseny. Az a cél, 

hogy a nagy teljesítményű 

infrastruktúrákat az Európai Unió egész 

területén biztosítsák. 

Or. de 

Indokolás 

Az e preambulumbekezdésben említett célok ugyanolyan fontosak. Csak tisztességes verseny 

mellett biztosítható a beruházások növekedése és az infrastruktúrák kiépítése. Az a cél, hogy a 

nagy teljesítményű infrastruktúrákat az Európai Unió egész területén biztosítsák. 
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Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérése is 

törekednie kell, amelyet az elérendő 

eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele és 

használata valamennyi uniós polgár és 

vállalkozás körében: ezt a tényleges és 

tisztességes verseny, a hatékony 

beruházások és a nyílt innováció, a 

hatékony spektrumhasználat, a belső piacot 

jellemző közös szabályok és kiszámítható 

szabályozási módszerek, valamint a 

polgárok érdekeinek védelmét szolgáló 

ágazatspecifikus szabályok teszik lehetővé. 

A tagállamok, a nemzeti szabályozó 

hatóságok és más hatóságok, valamint az 

érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac, a 

végfelhasználók és a polgárok érdekeinek 
előmozdítása) túlmenően az 

összekapcsolhatóság vonatkozásában egy 

további cél elérése is törekednie kell, 

amelyet az elérendő eredmények 

tekintetében a következőképpen lehet 

megfogalmazni: a rendkívül nagy 

kapacitású, helyhez kötött és mobil 

kapcsolatok elérhetővé tétele és használata 

valamennyi uniós polgár és vállalkozás 

körében: ezt a tényleges, fenntartható és 

tisztességes verseny, a hatékony 

beruházások és a nyílt innováció, a 

hatékony spektrumhasználat, a belső piacot 

jellemző közös szabályok és kiszámítható 

szabályozási módszerek, valamint a 

polgárok hosszú távú érdekeinek védelmét 

szolgáló ágazatspecifikus szabályok teszik 

lehetővé. A tagállamok, a nemzeti 

szabályozó hatóságok és más hatóságok, 

valamint az érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz, és 

hogy az európai ipar versenyképességének 

köszönhetően biztosítani lehessen 

Európában a gazdasági fejlődést. 

Or. en 
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Nadine Morano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérése is 

törekednie kell, amelyet az elérendő 

eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele és 

használata valamennyi uniós polgár és 

vállalkozás körében: ezt a tényleges és 

tisztességes verseny, a hatékony 

beruházások és a nyílt innováció, a 

hatékony spektrumhasználat, a belső piacot 

jellemző közös szabályok és kiszámítható 

szabályozási módszerek, valamint a 

polgárok érdekeinek védelmét szolgáló 

ágazatspecifikus szabályok teszik lehetővé. 

A tagállamok, a nemzeti szabályozó 

hatóságok és más hatóságok, valamint az 

érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérésére 

is törekednie kell, amelyet az elérendő 

eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele és 

használata valamennyi uniós polgár és 

vállalkozás körében, kiemelt figyelmet 

fordítva a kis- és középvállalkozásokra: 

ezt a tényleges és tisztességes verseny, a 

hatékony beruházások és a nyílt innováció, 

a hatékony spektrumhasználat, a belső 

piacot jellemző közös szabályok és 

kiszámítható szabályozási módszerek, 

valamint a polgárok érdekeinek védelmét 

szolgáló ágazatspecifikus szabályok teszik 

lehetővé. A tagállamok, a nemzeti 

szabályozó hatóságok és más hatóságok, 

valamint az érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

Or. fr 

 

Módosítás   181 



 

AM\1122801HU.docx 47/173 PE602.947v01-00 

 HU 

Kathleen Van Brempt 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérése is 

törekednie kell, amelyet az elérendő 

eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele és 

használata valamennyi uniós polgár és 

vállalkozás körében: ezt a tényleges és 

tisztességes verseny, a hatékony 

beruházások és a nyílt innováció, a 

hatékony spektrumhasználat, a belső piacot 

jellemző közös szabályok és kiszámítható 

szabályozási módszerek, valamint a 

polgárok érdekeinek védelmét szolgáló 

ágazatspecifikus szabályok teszik lehetővé. 

A tagállamok, a nemzeti szabályozó 

hatóságok és más hatóságok, valamint az 

érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérése is 

törekednie kell, amelyet az elérendő 

eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele, 

beruházások számára való rendelkezésre 

bocsátása és használata valamennyi uniós 

polgár és vállalkozás körében: ezt a 

tényleges és tisztességes verseny, a 

hatékony beruházások és a nyílt innováció, 

a hatékony spektrumhasználat, a belső 

piacot jellemző közös szabályok és 

kiszámítható szabályozási módszerek, 

valamint a polgárok érdekeinek védelmét 

szolgáló ágazatspecifikus szabályok teszik 

lehetővé. A tagállamok, a nemzeti 

szabályozó hatóságok és más hatóságok, 

valamint az érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

Or. en 
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Aldo Patriciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérése is 

törekednie kell, amelyet az elérendő 

eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele és 

használata valamennyi uniós polgár és 

vállalkozás körében: ezt a tényleges és 

tisztességes verseny, a hatékony 

beruházások és a nyílt innováció, a 

hatékony spektrumhasználat, a belső piacot 

jellemző közös szabályok és kiszámítható 

szabályozási módszerek, valamint a 

polgárok érdekeinek védelmét szolgáló 

ágazatspecifikus szabályok teszik lehetővé. 

A tagállamok, a nemzeti szabályozó 

hatóságok és más hatóságok, valamint az 

érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

(23) Az Európai digitális egységes piaci 

stratégia politikai céljainak szabályozási 

intézkedésekké való alakítása érdekében a 

keretnek a már meglévő három fő 

célkitűzésen (a verseny, a belső piac és a 

végfelhasználói érdekek előmozdítása) 

túlmenően az összekapcsolhatóság 

vonatkozásában egy további cél elérése is 

ugyanúgy törekednie kell, amelyet az 

elérendő eredmények tekintetében a 

következőképpen lehet megfogalmazni: a 

rendkívül nagy kapacitású, helyhez kötött 

és mobil kapcsolatok elérhetővé tétele és 

használata valamennyi uniós polgár és 

vállalkozás körében: ezt a tényleges és 

tisztességes verseny, a hatékony 

beruházások és a nyílt innováció, a 

hatékony spektrumhasználat, a belső piacot 

jellemző közös szabályok és kiszámítható 

szabályozási módszerek, valamint a 

polgárok érdekeinek védelmét szolgáló 

ágazatspecifikus szabályok teszik lehetővé. 

A tagállamok, a nemzeti szabályozó 

hatóságok és más hatóságok, valamint az 

érdekeltek szempontjából az 

összekapcsolhatóságra vonatkozó fenti 

célkitűzés egyrészről az adott területen 

gazdasági szempontból fenntartható 

mértékű, lehető legnagyobb kapacitású 

hálózatok és szolgáltatások biztosítását 

jelenti, másrészről a területi kohézió 

megteremtését, vagyis azt, hogy a 

különböző területeken rendelkezésre álló 

kapacitások közeledjenek egymáshoz. 

Or. it 

Módosítás   183 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A tagállamokra vonatkozó azon elv 

, hogy az európai uniós jogszabályokat 

technológiai szempontból semleges módon 

alkalmazzák , azaz a nemzeti szabályozó 

vagy más illetékes hatóságok ne tegyék 

kötelezővé és ne részesítsék előnyben 

valamely konkrét technológiafajta 

alkalmazását, nem zárja ki azt, hogy 

indokolt esetben , a szabályozási keret 

célkitűzéseinek elérése céljából, bizonyos 

konkrét szolgáltatások előmozdítása 

érdekében arányos lépések tehetők, pl. a 

digitális televíziózás mint a 

spektrumhatékonyság fokozásának 

eszközével kapcsolatban. Nem zárja ki 

továbbá annak figyelembevételét, hogy 

egyes átviteli médiumok olyan fizikai 

jellemzőkkel és architektúrával 

rendelkeznek, amely a szolgáltatás 

minősége, a kapacitás, a karbantartási 

költségek, az energiahatékonyság, a 

kezelési rugalmasság, a megbízhatóság, a 

szilárdság és a méretezhetőség, valamint 

végső soron a teljesítmény szempontjából 

magasabb színvonalat képviselnek, ami a 

különböző szabályozási célkitűzések 

megvalósítására irányuló intézkedésekben 

tükröződhet. 

(24) A tagállamokra vonatkozó azon elv, 

hogy az európai uniós jogszabályokat 

technológiai szempontból semleges módon 

alkalmazzák, azaz a nemzeti szabályozó 

vagy más illetékes hatóságok ne tegyék 

kötelezővé és ne részesítsék előnyben 

valamely konkrét technológiafajta 

alkalmazását, nem zárja ki azt, hogy 

indokolt esetben, a szabályozási keret 

célkitűzéseinek elérése céljából, bizonyos 

konkrét szolgáltatások előmozdítása 

érdekében arányos lépések tehetők, pl. a 

digitális televíziózás mint a 

spektrumhatékonyság fokozásának 

eszközével kapcsolatban, vagy 

általánosságban a korszerűbb 

szolgáltatásokra való áttérés mint a 

fogyasztói elégedettség javításának 

eszközével kapcsolatban. Nem zárja ki 

továbbá annak figyelembevételét, hogy 

egyes átviteli médiumok olyan fizikai 

jellemzőkkel és architektúrával 

rendelkeznek, amely a szolgáltatás 

minősége, a kapacitás, a karbantartási 

költségek, az energiahatékonyság, a 

kezelési rugalmasság, a megbízhatóság, a 

szilárdság és a méretezhetőség, valamint 

végső soron a teljesítmény szempontjából 

magasabb színvonalat képviselnek, ami a 

különböző szabályozási célkitűzések 

megvalósítására irányuló intézkedésekben 

tükröződhet. 

Or. en 

 

Módosítás   184 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Megfelelő ösztönzőket kell 

biztosítani a tartalomban gazdag internetes 

szolgáltatások innovációját támogató és az 

Európai Unió nemzetközi 

versenyképességét fokozó új , nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba történő 

befektetések számára. E hálózatokban 

hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, 

hogy Unió-szerte előnyöket biztosíthatnak 

a fogyasztók és a vállalkozások számára. 

Éppen ezért alapvető fontosságú ezen új 

hálózatok fejlesztésében a fenntartható 

beruházások előmozdítása, és eközben a 

szabályozás kiszámíthatósága és 

következetessége révén a verseny 

biztosítása, valamint a fogyasztók 

választási lehetőségeinek növelése. 

(27) Megfelelő ösztönzőket kell 

biztosítani a tartalomban gazdag internetes 

szolgáltatások innovációját támogató és az 

Európai Unió nemzetközi 

versenyképességét fokozó új , nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba történő 

befektetések számára. E hálózatokban 

hatalmas lehetőség rejlik a tekintetben, 

hogy Unió-szerte előnyöket biztosíthatnak 

a fogyasztók és a vállalkozások számára. 

Éppen ezért alapvető fontosságú ezen új 

hálózatok fejlesztésében a fenntartható 

beruházások előmozdítása, és eközben a 

szabályozás kiszámíthatósága és 

következetessége révén a hosszú távú 

verseny biztosítása, a fennmaradó szűk 

keresztmetszeteknek és a belépés fizikai 

akadályainak az infrastruktúra szintjére 

való korlátozása révén, valamint a 

fogyasztók választási lehetőségeinek 

növelése. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   185 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A cél a piaci verseny fejlődésével 

párhuzamosan az előzetes ágazatspecifikus 

szabályok fokozatos csökkentése, végül 

pedig az elektronikus hírközlés versenyjog 

általi kizárólagos szabályozása. 

Figyelembe véve azt, hogy az elektronikus 

hírközlés piacai erős versenydinamikát 

(28) A cél a piaci verseny fejlődésével 

párhuzamosan az előzetes ágazatspecifikus 

szabályok fokozatos csökkentése, végül 

pedig az elektronikus hírközlés versenyjog 

általi kizárólagos szabályozása. 

Figyelembe véve azt, hogy az elektronikus 

hírközlés piacai erős versenydinamikát 
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tanúsítottak az elmúlt években, fontos, 

hogy az előzetes szabályozási 

kötelezettségeket csak olyan esetben 

alkalmazzák, ha az érintett kiskereskedelmi 

piacokon nincs hatékony és fenntartható 

verseny. 

tanúsítottak az elmúlt években, fontos, 

hogy az előzetes szabályozási 

kötelezettségeket csak olyan esetben 

alkalmazzák, ha az érintett piacokon nincs 

hatékony és fenntartható hosszú távú 

verseny. Mivel azonban Európában az 

elektronikus hírközlés piacait nagyrészt 

még mindig vertikálisan integrált 

vállalkozások alkotják, amelyek ki tudják 

használni a nagykereskedelmi piacon 

elfoglalt domináns helyzetüket ahhoz, 

hogy növelhessék dominanciájukat a 

kiskereskedelmi piacokon is, a 

kiskereskedelmi szinten a hosszú távú 

verseny biztosításához el kell távolítani az 

infrastruktúra szintjén a piacra való 

belépést gátló jelenlegi akadályokat. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   186 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) A szabályozói és üzemeltetői 

funkciók elkülönítésének elvével 

összhangban a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell a nemzeti szabályozó hatóság és más 

illetékes hatóságok függetlenségét 

határozataik pártatlanságának biztosítása 

érdekében. A függetlenség e követelménye 

nem sérti a tagállamok intézményeinek 

autonómiáját és a tagállamok alkotmányos 

kötelezettségeit, sem a Szerződés 295. 

cikkében megállapított, a tulajdoni 

rendszerre irányadó tagállami szabályokra 

vonatkozó semlegesség elvét. A nemzeti 

(33) A szabályozói és üzemeltetői 

funkciók elkülönítésének elvével 

összhangban a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell a nemzeti szabályozó hatóság és más 

illetékes hatóságok függetlenségét – a 

megfelelő kormányzatoktól is – 
határozataik pártatlanságának biztosítása 

érdekében. A függetlenség e követelménye 

nem sérti a tagállamok intézményeinek 

autonómiáját és a tagállamok alkotmányos 

kötelezettségeit, sem a Szerződés 295. 

cikkében megállapított, a tulajdoni 

rendszerre irányadó tagállami szabályokra 
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szabályozó hatóságoknak és más illetékes 

hatóságoknak rendelkezniük kell a 

feladataik ellátásához szükséges minden 

erőforrással a személyi állomány, a 

szakértelem és a pénzügyi eszközök 

tekintetében. 

vonatkozó semlegesség elvét. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak és más illetékes 

hatóságoknak rendelkezniük kell a 

feladataik ellátásához szükséges minden 

erőforrással a személyi állomány, a 

szakértelem és a pénzügyi eszközök 

tekintetében. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   187 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A nemzeti szabályozó hatóságok 

vezetői és munkatársai külső nyomás általi 

befolyásolhatatlanságának biztosítása 

érdekében tovább kell erősíteni e 

hatóságok függetlenségét, és ehhez meg 

kell határozni a kinevezéshez szükséges 

képesítésre vonatkozó minimális 

követelményeket és a megbízatások 

minimális időtartamát. Továbbá a 

megbízatások egynél több alkalommal való 

meghosszabbításának tilalma, valamint az 

igazgatóság és a felső vezetés tekintetében 

megfelelő rotációs rendszer előírása révén 

elkerülhető a szabályozás ágazat általi 

befolyásolása, biztosítható a folytonosság 

és növelhető a függetlenség. 

(36) A nemzeti szabályozó hatóságok 

vezetői és munkatársai külső nyomás általi 

befolyásolhatatlanságának biztosítása 

érdekében tovább kell erősíteni e 

hatóságok függetlenségét, és ehhez meg 

kell határozni a kinevezéshez szükséges 

képesítésre vonatkozó minimális 

követelményeket és a megbízatások 

minimális időtartamát. Továbbá a 

megbízatások egynél több alkalommal való 

meghosszabbításának tilalma, valamint az 

igazgatóság és a felső vezetés tekintetében 

megfelelő rotációs rendszer előírása révén 

elkerülhető a szabályozás ágazat általi 

befolyásolása, biztosítható a folytonosság 

és növelhető a függetlenség. E célból a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságok jogilag 

elkülönüljenek és funkcionálisan 

függetlenek legyenek az ágazattól és a 

kormánytól a tekintetben, hogy nem 

kérnek és nem fogadnak el utasításokat 

semmilyen testülettől, az uniós joggal 
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összhangban átlátható és elszámoltatható 

módon működnek, illetve kellő 

hatáskörökkel rendelkeznek. 

Or. en 

 

Módosítás   188 

Kaja Kallas 

 

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, 

amely nem teszi szükségessé a nemzeti 

szabályozó hatóság kifejezett döntését, 

illetve közigazgatási intézkedését, és 

amelyben az egyetlen eljárási követelmény 

a deklaratívbejelentés. 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 

(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, 

amely nem teszi szükségessé a nemzeti 

szabályozó hatóság kifejezett döntését, 

illetve közigazgatási intézkedését, és 

amelyben az egyetlen eljárási követelmény 

a deklaratívbejelentés. Amennyiben a 

tagállamok az elektronikus hírközlő 

hálózatokat vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtók számára 

tevékenységük megkezdésének 

bejelentését írják elő, ezt az egyszeri 

bejelentést a közös információs pontként 

működő BEREC-nél kell megtenni. Ez a 

bejelentés a szolgáltatók számára nem 

járhat adminisztratív költséggel, és 

gondoskodni kell arról, hogy azt a 

BEREC weboldalán keresztül tegyék meg. 

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, 
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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. 

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. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   189 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) A BEREC-hez eljuttatott 

bejelentésnek mindössze az üzemeltető 

vagy a szolgáltató által tett, az elektronikus 

hírközlő hálózatok vagy elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtásának 

megkezdésére irányuló szándékot 

tartalmazó nyilatkozatot kell tartalmaznia. 

Az üzemeltető vagy szolgáltató számára 

csupán azt lehet előírni, hogy a 

nyilatkozathoz mellékelje az ezen irányelv 

12. cikkében meghatározott információkat. 

A tagállamok semmilyen további vagy 

külön jelentéstételi kötelezettséget nem 

írhatnak elő. 

(41) A BEREC-hez eljuttatott 

bejelentésnek mindössze az üzemeltető 

vagy a szolgáltató által tett, az elektronikus 

hírközlő hálózatok vagy elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtásának 

megkezdésére irányuló szándékot 

tartalmazó nyilatkozatot kell tartalmaznia. 

Az üzemeltető vagy szolgáltató számára 

csupán azt lehet előírni, hogy a 

nyilatkozathoz mellékelje az ezen irányelv 

12. cikkében meghatározott információkat. 

Mindez arra szolgál, hogy megkönnyítse a 

jelen irányelv következetes alkalmazását, 

és hogy releváns piaci információkkal 

lássa el a BEREC-et és a nemzeti 

szabályozó hatóságokat. A tagállamok 

semmilyen további vagy külön 

jelentéstételi kötelezettséget nem írhatnak 

elő. 

Or. en 
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Indokolás 

A BEREC-nek történő jelentéstétel támogatja a belső piacot, és megkönnyíti az irányelv 

következetes alkalmazását. 

 

Módosítás   190 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

42 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) Az ezen irányelvben meghatározott 

egyéb típusú elektronikus hírközlő 

hálózatoktól és hírközlési szolgáltatásoktól 

eltérően, a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások nem veszik 

igénybe a nyilvános számozási forrásokat, 

és nem képezik részét a nyilvánosan 

biztosított interoperábilis ökoszisztémának. 

Ezért ezeket a szolgáltatástípusokat nem 

indokolt az általános felhatalmazási 

rendszer hatálya alá vonni. 

(42) Az ezen irányelvben meghatározott 

egyéb típusú elektronikus hírközlő 

hálózatoktól és hírközlési szolgáltatásoktól 

eltérően, a számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatások nem veszik 

igénybe a nyilvános számozási forrásokat, 

és nem képezik részét a nyilvánosan 

biztosított interoperábilis ökoszisztémának. 

Ezért ezeket a szolgáltatástípusokat nem 

indokolt az általános felhatalmazási 

rendszer hatálya alá vonni. Ezért a 

tagállamok nem köthetik ezeket a 

szolgáltatásokat előzetes engedélyhez vagy 

más, ennek megfelelő követelmény 

teljesítéséhez. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   191 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

47 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (47 a) Azoknak az elektronikus hírközlési 
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szolgáltatóknak, amelyek több 

tagállamban működnek, még mindig 

többféle szabálynak, követelménynek és 

jelentéstételi kötelezettségnek kell 

megfelelniük, annak ellenére, hogy 

szabadon biztosíthatnak elektronikus 

hírközlési hálózatokat és szolgáltatásokat 

bárhol Európában, ez pedig akadályozza a 

belső elektronikus hírközlési piac 

fejlődését és növekedését. Ezért lehetővé 

kell tenni e szolgáltatók számára, hogy 

egyszeri általános felhatalmazást 

kapjanak attól a tagállamtól, ahol az 

általuk benyújtott bejelentés alapján az 

uniós székhelyük található. Biztosítandó, 

hogy a szolgáltató betartja az összes 

vonatkozó törvényt, az egyszeri általános 

felhatalmazásnak tartalmaznia kell azokat 

a speciális feltételeket, amelyeknek a 

szolgáltató köteles eleget tenni az egyes 

tagállamokban, ahol tevékenységet folytat. 

Annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a 

szolgáltató eleget tesz az uniós és a 

nemzeti törvényeknek, a BEREC-nek meg 

kell könnyítenie a koordinációt és az 

információcserét. Az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások szolgáltatóinak 

továbbra is speciális felhatalmazást kell 

szerezniük a szám- és a rádióspektrum-

használati jogokhoz, valamint 

létesítménytelepítési jogokhoz. 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy meg lehessen könnyíteni a határokon átnyúló szolgáltatások 

biztosítását és a szabad adatáramlást, csökkenteni kell a vállalatok adminisztratív terheit, 

mivel jelenleg 28 közigazgatás más-más formátumú és tartalmú kérésének kell eleget tenniük, 

annak ellenére, hogy az általuk nyújtott szolgáltatás független az országhatároktól. Az 

eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Irányelvre irányuló javaslat 

53 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(53) A tagállamoknak szükségük lehet 

az általános felhatalmazások és a 

használati jogok esetében alkalmazandó 

jogok, feltételek, eljárások, költségek és 

díjak módosítására, amennyiben ez 

tárgyilagos mérce szerint indokolt. Az 

ilyen változtatásokról minden érdekelt 

felet kellő időben, megfelelően értesíteni 

kell, elegendő lehetőséget adva e feleknek 

az ilyen módosításokkal kapcsolatos 

álláspontjuk kifejtésére. Figyelembe véve, 

hogy garantálni kell a jogbiztonságot, és 

elő kell mozdítani a szabályozás terén a 

kiszámíthatóságot, a meglévő 

rádióspektrum-használati vagy 

létesítménytelepítési jogok korlátozását 

vagy visszavonását kiszámítható és 

átlátható eljárásoknak kell szabályozniuk. 

Ezért szigorúbb követelményrendszer vagy 

bejelentési mechanizmus vezethető be 

olyan esetekben, amikor a használati 

jogok odaítélése versenyeztetési vagy 

összehasonlító eljárások alapján történt. 

Kerülni kell a szükségtelen eljárásokat a 

meglévő létesítménytelepítési vagy 

rádióspektrum-használati jogok olyan 

kisebb mértékű módosítása esetén, amikor 

a módosítás nem érinti harmadik felek 

érdekeit. Nem tekinthető úgy, hogy a 

technológia- és szolgáltatássemlegesség 

elvének alkalmazása nyomán a 

spektrumhasználatban bekövetkező 

változások kellő alapot képeznek az 

érintett jogok visszavonására, mivel ezek 

nem jelentik új jogok odaítélését. 

(53) Ahogyan azt a Bizottság 

megállapította, a rádióspektrum 

korlátozott erőforrás, amely a tagállamok 

hatáskörébe tartozik, és hogy az igazgatás 

és az elosztás tekintetében tiszteletben kell 

tartani a nemzeti sajátosságokat és 

szükségleteket; kívánatos olyan eszközöket 

létrehozni, amelyek megkönnyítik a bevált 

gyakorlatok és a tapasztalatok tagállamok 

közötti megosztását. 

Or. en 

 

Módosítás   193 

Michał Boni 
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Irányelvre irányuló javaslat 

53 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(53) A tagállamoknak szükségük lehet 

az általános felhatalmazások és a használati 

jogok esetében alkalmazandó jogok, 

feltételek, eljárások, költségek és díjak 

módosítására, amennyiben ez tárgyilagos 

mérce szerint indokolt. Az ilyen 

változtatásokról minden érdekelt felet kellő 

időben, megfelelően értesíteni kell, 

elegendő lehetőséget adva e feleknek az 

ilyen módosításokkal kapcsolatos 

álláspontjuk kifejtésére. Figyelembe véve, 

hogy garantálni kell a jogbiztonságot, és 

elő kell mozdítani a szabályozás terén a 

kiszámíthatóságot, a meglévő 

rádióspektrum-használati vagy 

létesítménytelepítési jogok korlátozását 

vagy visszavonását kiszámítható és 

átlátható eljárásoknak kell szabályozniuk. 

Ezért szigorúbb követelményrendszer vagy 

bejelentési mechanizmus vezethető be 

olyan esetekben, amikor a használati jogok 

odaítélése versenyeztetési vagy 

összehasonlító eljárások alapján történt. 

Kerülni kell a szükségtelen eljárásokat a 

meglévő létesítménytelepítési vagy 

rádióspektrum-használati jogok olyan 

kisebb mértékű módosítása esetén, amikor 

a módosítás nem érinti harmadik felek 

érdekeit. Nem tekinthető úgy, hogy a 

technológia- és szolgáltatássemlegesség 

elvének alkalmazása nyomán a 

spektrumhasználatban bekövetkező 

változások kellő alapot képeznek az érintett 

jogok visszavonására, mivel ezek nem 

jelentik új jogok odaítélését. 

(53) A tagállamoknak szükségük lehet 

az általános felhatalmazások és a használati 

jogok esetében alkalmazandó jogok, 

feltételek, eljárások, költségek és díjak 

módosítására, amennyiben ez tárgyilagos 

mérce szerint indokolt. Az ilyen 

változtatásokról minden érdekelt felet kellő 

időben, megfelelően értesíteni kell, 

elegendő lehetőséget adva e feleknek az 

ilyen módosításokkal kapcsolatos 

álláspontjuk kifejtésére. Figyelembe véve, 

hogy garantálni kell a jogbiztonságot, és 

elő kell mozdítani a szabályozás terén a 

kiszámíthatóságot, a meglévő 

rádióspektrum-használati vagy 

létesítménytelepítési jogok korlátozását 

vagy visszavonását kiszámítható és 

átlátható eljárásoknak kell szabályozniuk. 

Ezért szigorúbb követelményrendszer vagy 

bejelentési mechanizmus vezethető be 

olyan esetekben, amikor a használati jogok 

odaítélése versenyeztetési vagy 

összehasonlító eljárások alapján történt. A 

spektrumhasználati jog esetében a 

jogtulajdonos a meglévő és jövőbeli 

spektrumhasználati terv, továbbá a 

beruházás védelmének szükségessége 

alapján jogosult tiltakozni bármilyen 

javasolt módosítás ellen. Kerülni kell a 

szükségtelen eljárásokat a meglévő 

létesítménytelepítési vagy rádióspektrum-

használati jogok olyan kisebb mértékű 

módosítása esetén, amikor a módosítás 

nem érinti harmadik felek érdekeit. Nem 

tekinthető úgy, hogy a technológia- és 

szolgáltatássemlegesség elvének 

alkalmazása nyomán a 

spektrumhasználatban bekövetkező 

változások kellő alapot képeznek az érintett 

jogok visszavonására, mivel ezek nem 

jelentik új jogok odaítélését. 

Or. en 
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Indokolás 

A spektrumhasználati jogokkal kapcsolatos jogbiztonság alapvető fontosságú a mobil 

hálózatokba, és különösen az új generációt jelentő 5G-s hálózatokba való beruházások 

előmozdítása szempontjából. Javasolt lehetőséget biztosítani a szolgáltatók számára, hogy 

tiltakozhassanak a spektrumhasználati jogok módosítása ellen olyan korlátozott feltételek 

alapján, mint a jövőbeli hálózatok spektrumhasználati tervei és a még nem leírt beruházások 

megvédésének szükségessége. 

 

Módosítás   194 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

57 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(57) A hálózatüzemeltetőket és a 

szolgáltatókat, valamint az érintett illetékes 

hatóságot terhelő beszámolási és 

adatszolgáltatási kötelezettségek enyhítése 

érdekében az ilyen kötelezettségnek 

arányosnak, tárgyilagos mérce szerint 

indokoltnak és a feltétlenül szükséges 

mértékre korlátozottnak kell lennie. Ezen 

belül el kell kerülni, hogy az illetékes 

hatóságok és a BEREC egymással 

párhuzamosan ugyanazon információk 

benyújtását írják elő, és nem szabad előírni 

az általános felhatalmazás okban szereplő 

vagy a használati joghoz kapcsolódó 

valamennyi feltétel tekintetében a 

megfelelés rendszeres igazolását . A 

vállalkozásoknak tudniuk kell, hogy az 

általuk szolgáltatandó adat felhasználására 

milyen célból kerül majd sor. Az 

adatszolgáltatás nem lehet a piacra jutás 

feltétele. Statisztikai célból előírható, hogy 

az elektronikus hírközlő hálózatokat vagy 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtók a tevékenységük megszüntetését 

jelentsék be. 

(57) A hálózatüzemeltetőket és a 

szolgáltatókat, valamint az érintett illetékes 

hatóságot terhelő beszámolási és 

adatszolgáltatási kötelezettségek enyhítése 

érdekében az ilyen kötelezettségnek 

arányosnak, tárgyilagos mérce szerint 

indokoltnak és a feltétlenül szükséges 

mértékre korlátozottnak kell lennie. Ezen 

belül el kell kerülni, hogy az illetékes 

hatóságok és a BEREC egymással 

párhuzamosan ugyanazon információk 

benyújtását írják elő, és nem szabad előírni 

az általános felhatalmazás okban szereplő 

vagy a használati joghoz kapcsolódó 

valamennyi feltétel tekintetében a 

megfelelés rendszeres igazolását . A több 

tagállamban tevékenységet folytató, 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

szolgáltatóira vonatkozó jelentéstételi és 

információszolgáltatási kötelezettségeket 

az egyszeri általános felhatalmazást kiadó 

tagállamnak kell koordinálnia, a szám- és 

spektrumhasználati jogok, valamint a 

létesítménytelepítési jogok megadásához 

kapcsolódó információk bekérésének 

sérelme nélkül. A BEREC-nek meg kell 

könnyítenie az érintett tagállamok közötti 

szabad információáramlást. Ezeket az 

információkat egységes, standardizált 
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formában kell bekérni. A 

vállalkozásoknak tudniuk kell, hogy az 

általuk szolgáltatandó adat felhasználására 

milyen célból kerül majd sor. Az 

adatszolgáltatás nem lehet a piacra jutás 

feltétele. Statisztikai célból előírható, hogy 

az elektronikus hírközlő hálózatokat vagy 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtók a tevékenységük megszüntetését 

jelentsék be. 

Or. en 

Indokolás 

Annak érdekében, hogy meg lehessen könnyíteni a határokon átnyúló szolgáltatások 

biztosítását és a szabad adatáramlást, csökkenteni kell a vállalatok adminisztratív terheit, 

mivel jelenleg 28 közigazgatás más-más formátumú és tartalmú kérésének kell eleget tenniük, 

annak ellenére, hogy az általuk nyújtott szolgáltatás független az országhatároktól. Az 

eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   195 

Angelika Niebler, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 
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tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. Az 

említett információgyűjtés során a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak, az 

egyéb illetékes hatóságoknak és a 

BEREC-nek tiszteletben kell tartaniuk az 

arányosság elvét. Ennek során különösen 

ügyelni kell arra, hogy az elektronikus 

hírközlő hálózatokat és elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokat, kapcsolódó 

létesítményeket vagy szolgáltatásokat 

biztosító vállalkozások az 

információgyűjtés miatt ne kerüljenek 

versenyhátrányba. 

Or. de 
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Indokolás 

A szükséges információk megszerzése miatt a vállalkozások nem kerülhetnek 

versenyhátrányba. Az információgyűjtés tekintetében feltétlenül kerülni kell az aránytalanul 

magas adminisztratív és bürokratikus terheket. 

 

Módosítás   196 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk létfontosságúak a 

beruházások előmozdítása, az EU-n belüli 

internetkapcsolat erősítése, az érintett 

helyi hatóságok informáltsága és az 

európai polgároknak a jövőbeli 

internetkapcsolatra vonatkozó 

tájékoztatása szempontjából. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. 

A nemzeti szabályozó hatóságok által 

gyűjtendő információk részletessége és 

területi pontossága a konkrét szabályozói 
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(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

célkitűzés függvénye kell, hogy legyen, és 

igazodnia kell az adott szabályozói célhoz. 

Ezért a területi egységek nagysága – a 

konkrét tagállami körülmények és a helyi 

szinten rendelkezésre álló adatok 

függvényében – tagállamonként eltérő. A 

statisztikai célú területi egységek 

nómenklatúrájának (NUTS) 3. szintje 

valószínűleg a legtöbb esetben nem kellően 

kis területi egység. A nemzeti szabályozó 

hatóságoknak az említett feladatok 

végzésekor a BEREC bevált módszereket 

tartalmazó iránymutatására kell 

támaszkodniuk, ezen iránymutatásokat 

pedig a nemzeti szabályozó hatóságok által 

a hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

Or. en 

 

Módosítás   197 

Kathleen Van Brempt 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 
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információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. 

A nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

adatok kezelése során biztosítaniuk kell a 

megfelelő szintű titoktartást, hogy 

megvédjék a bizalmas üzleti 

információkat és az egyes piaci szereplők 

befektetési pozícióit.  

A nemzeti szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

Or. en 
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Módosítás   198 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk létfontosságúak a 

beruházások előmozdítása, az EU-n belüli 

internetkapcsolat erősítése, az érintett 

helyi hatóságok informáltsága és az 

európai polgároknak a jövőbeli 

internetkapcsolatra vonatkozó 

tájékoztatása szempontjából. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. 

A nemzeti szabályozó hatóságok által 

gyűjtendő információk részletessége és 

területi pontossága a konkrét szabályozói 

célkitűzés függvénye kell, hogy legyen, és 

igazodnia kell az adott szabályozói célhoz. 

Ezért a területi egységek nagysága – a 

konkrét tagállami körülmények és a helyi 

szinten rendelkezésre álló adatok 
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iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

függvényében – tagállamonként eltérő. A 

statisztikai célú területi egységek 

nómenklatúrájának (NUTS) 3. szintje 

valószínűleg a legtöbb esetben nem kellően 

kis területi egység. A nemzeti szabályozó 

hatóságoknak az említett feladatok 

végzésekor a BEREC bevált módszereket 

tartalmazó iránymutatására kell 

támaszkodniuk, ezen iránymutatásokat 

pedig a nemzeti szabályozó hatóságok által 

a hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

Or. en 

 

Módosítás   199 

José Blanco López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk létfontosságúak a 

beruházások előmozdítása, az EU-n belüli 

internetkapcsolat erősítése, az érintett 

helyi hatóságok informáltsága és az 

európai polgároknak a jövőbeli 
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terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

internetkapcsolatra vonatkozó 

tájékoztatása szempontjából. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

Or. en 

 

Módosítás   200 
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Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra kell 

támaszkodnia. Ezen információk között 

kell szerepelniük a nagyon nagy kapacitású 

hálózatok létesítésére, valamint a meglévő 

rézkábeles hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 
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feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

Or. en 

 

Módosítás   201 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

60 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 

(60) A széles sávú elektronikus hírközlő 

hálózatokat a technológia, a topológia, az 

alkalmazott csatorna és a 

tulajdonviszonyok tekintetében egyre 

nagyobb változatosság jellemzi, ezért a 

szabályozói beavatkozásnak – ahhoz, hogy 

hatékony lehessen, és ott érjen el hatást, 

ahol az szükséges – a hálózati kiépítésre 

vonatkozó részletes információkra és 

előrejelzésekre kell támaszkodnia. Ezen 

információk között kell szerepelniük a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítésére, valamint a meglévő rézkábeles 

és egyéb olyan hálózatok jelentős 

korszerűsítésére vagy bővítésére vonatkozó 

terveknek, amelyek nem minden 

tekintetben felelnek meg a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokra vonatkozó 

teljesítménybeli követelményeknek: ilyen 

az optikai szál elosztószekrénybe vezetése 

olyan aktív technológiákkal együttesen, 

mint a vektorizálás. A nemzeti szabályozó 

hatóságok által gyűjtendő információk 

részletessége és területi pontossága a 

konkrét szabályozói célkitűzés függvénye 

kell, hogy legyen, és igazodnia kell az 
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adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

adott szabályozói célhoz. Ezért a területi 

egységek nagysága – a konkrét tagállami 

körülmények és a helyi szinten 

rendelkezésre álló adatok függvényében – 

tagállamonként eltérő. A statisztikai célú 

területi egységek nómenklatúrájának 

(NUTS) 3. szintje valószínűleg a legtöbb 

esetben nem kellően kis területi egység. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az 

említett feladatok végzésekor a BEREC 

bevált módszereket tartalmazó 

iránymutatására kell támaszkodniuk, ezen 

iránymutatásokat pedig a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a 

hálózatkiépítéssel kapcsolatos 

feltérképezés során összegyűjtött 

tapasztalatokra kell építeni. A titoktartási 

követelmények és az üzleti titkok 

védelmének sérelme nélkül a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak nyílt 

adatformátumban, az újrafelhasználásra 

vonatkozó korlátozás nélkül kell 

közzétenniük ezeket a felméréseket, és a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatban 

megfelelő eszközöket kell a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátaniuk, hogy azok minél jobban 

megismerjék a rendelkezésre álló 

összekapcsoltsági szolgáltatásokat. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   202 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) A „digitális kirekesztés” veszélye törölve 
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által fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 

ajánlattételi felhívást tegyenek közzé 

olyan vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára lehetővé 

kell tenni, hogy a nagyon nagy kapacitású 

hálózatok kiépítése iránt érdeklődő 

vállalkozások részére információt 

nyújtsanak arról, hogy az adott területen 

léteznek-e vagy tervbe vannak-e véve 

egyéb hálózatfejlesztések, például a 100 

Mbps-nál alacsonyabb letöltési 

sebességűek tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás   203 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) A „digitális kirekesztés” veszélye 

által fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése iránt érdeklődő vállalkozások 

részére információt nyújtsanak arról, hogy 

az adott területen léteznek-e vagy tervbe 

(61) A „digitális kirekesztés” veszélye 

által fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése iránt érdeklődő vállalkozások 

részére információt nyújtsanak arról, hogy 

az adott területen léteznek-e vagy tervbe 
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vannak-e véve egyéb hálózatfejlesztések, 

például a 100 Mbps-nál alacsonyabb 

letöltési sebességűek tekintetében. 

vannak-e véve egyéb hálózatfejlesztések, 

például a 100 Mbps-nál alacsonyabb 

letöltési sebességűek tekintetében. 

Figyelembe véve, hogy a műholdas 

technológiák rendkívül alkalmasak 

lehetnek arra, hogy költséghatékony 

módon biztosítsák a digitális kirekesztés 

veszélye által fenyegetett területek 

internetszolgáltatással való ellátását, a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak 

tájékoztatniuk kell a műholdas 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat ezekről 

a felhívásokról, hogy elősegítsék a régiós 

sajátosságok alapján legjobbnak 

bizonyuló technológiák használatát. 

Or. en 

 

Módosítás   204 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) A „digitális kirekesztés” veszélye 

által fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése iránt érdeklődő vállalkozások 

részére információt nyújtsanak arról, hogy 

az adott területen léteznek-e vagy tervbe 

vannak-e véve egyéb hálózatfejlesztések, 

például a 100 Mbps-nál alacsonyabb 

letöltési sebességűek tekintetében. 

(61) Az európai digitális szakadék 

áthidalása elengedhetetlen előfeltétele egy 

olyan gigabit alapú társadalom 

megteremtésének, amelyben az összes 

európai lakos hozzá tud férni az 

internethez és a digitális 

szolgáltatásokhoz. Ennek érdekében a 
„digitális kirekesztés” veszélye által 

fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok 
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kiépítése iránt érdeklődő vállalkozások 

részére információt nyújtsanak arról, hogy 

az adott területen léteznek-e vagy tervbe 

vannak-e véve egyéb hálózatfejlesztések, 

például a 100 Mbps-nál alacsonyabb 

letöltési sebességűek tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás   205 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) A „digitális kirekesztés” veszélye 

által fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése iránt érdeklődő vállalkozások 

részére információt nyújtsanak arról, hogy 

az adott területen léteznek-e vagy tervbe 

vannak-e véve egyéb hálózatfejlesztések, 

például a 100 Mbps-nál alacsonyabb 

letöltési sebességűek tekintetében. 

(61) Az európai digitális szakadék 

áthidalása elengedhetetlen előfeltétele egy 

olyan gigabit alapú társadalom 

megteremtésének, amelyben az összes 

európai lakos hozzá tud férni az 

internethez és a digitális 

szolgáltatásokhoz. Ennek érdekében a 
„digitális kirekesztés” veszélye által 

fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése iránt érdeklődő vállalkozások 

részére információt nyújtsanak arról, hogy 

az adott területen léteznek-e vagy tervbe 

vannak-e véve egyéb hálózatfejlesztések, 

például a 100 Mbps-nál alacsonyabb 

letöltési sebességűek tekintetében. 

Or. en 
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Indokolás 

A gigabit alapú társadalom csak akkor jöhet létre, ha az összes európai lakos rendelkezik 

megfizethető internet-hozzáféréssel. 

 

Módosítás   206 

José Blanco López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) A „digitális kirekesztés” veszélye 

által fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése iránt érdeklődő vállalkozások 

részére információt nyújtsanak arról, hogy 

az adott területen léteznek-e vagy tervbe 

vannak-e véve egyéb hálózatfejlesztések, 

például a 100 Mbps-nál alacsonyabb 

letöltési sebességűek tekintetében. 

(61) Az európai digitális szakadék 

áthidalása elengedhetetlen előfeltétele egy 

olyan gigabit alapú társadalom 

megteremtésének, amelyben az összes 

európai lakos hozzá tud férni az 

internethez és a digitális 

szolgáltatásokhoz. Ennek érdekében a 
„digitális kirekesztés” veszélye által 

fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése iránt érdeklődő vállalkozások 

részére információt nyújtsanak arról, hogy 

az adott területen léteznek-e vagy tervbe 

vannak-e véve egyéb hálózatfejlesztések, 

például a 100 Mbps-nál alacsonyabb 

letöltési sebességűek tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás   207 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Irányelvre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) A „digitális kirekesztés” veszélye 

által fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, 

hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése iránt érdeklődő vállalkozások 

részére információt nyújtsanak arról, hogy 

az adott területen léteznek-e vagy tervbe 

vannak-e véve egyéb hálózatfejlesztések, 

például a 100 Mbps-nál alacsonyabb 

letöltési sebességűek tekintetében. 

(61) A „digitális kirekesztés” veszélye 

által fenyegetett egyes konkrét, jól 

meghatározott területek esetében a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára biztosítani 

kell annak lehetőségét, hogy ajánlattételi 

felhívást tegyenek közzé olyan 

vállalkozások kiválasztása céljából, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású hálózatokba beruházni. A 

kiszámítható befektetési környezet 

kialakítása érdekében és tekintettel a 

progresszív technológiai innovációra, a 

nemzeti szabályozó hatóságok számára 

lehetővé kell tenni, hogy a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítése iránt 

érdeklődő vállalkozások részére 

információt nyújtsanak arról, hogy az adott 

területen léteznek-e vagy tervbe vannak-e 

véve egyéb hálózatfejlesztések, például a 

100 Mbps-nál alacsonyabb letöltési 

sebességűek tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás   208 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

61 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (61 a) A kevésbé fejlett területeken 

lehetővé kell tenni a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára, hogy felhívást 

tegyenek közzé érdeklődést jelző 

nyilatkozatok benyújtására, és ezáltal 

azonosítsák azokat a vállalkozásokat, 

amelyek hajlandóak nagyon nagy 

kapacitású, 30 és 100 Mbps közötti 
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letöltési sebesség biztosítására alkalmas 

hálózatokba beruházni. 

Or. en 

 

Módosítás   209 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(66) A BEREC fontos feladatai közé 

tartozik, hogy a határokon átnyúló 

jogvitákkal kapcsolatban adott esetben 

véleményeket bocsásson ki. Ilyen 

esetekben a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak az egyes vállalkozásokra 

vonatkozó kötelezettségek kiszabására, 

illetve a jogviták egyéb módon történő 

megoldására irányuló intézkedéseik 

meghozatalakor teljes mértékben 

figyelembe kell venniük a BEREC 

véleményét. 

(66) A BEREC fontos feladatai közé 

tartozik, hogy a határokon átnyúló 

jogvitákkal kapcsolatban adott esetben 

döntéseket bocsásson ki. Ilyen esetekben a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az egyes 

vállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek 

kiszabására, illetve a jogviták egyéb 

módon történő megoldására irányuló 

intézkedéseik meghozatalakor teljes 

mértékben alkalmazniuk kell a BEREC 

döntését. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   210 

Michał Boni 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

84 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(84) Mivel a nemzeti szabályozó 

hatóságok átfogó gazdasági 

szakértelemmel és piaci ismeretekkel 

rendelkeznek, és az általuk végzett 

(84) Mivel a nemzeti szabályozó 

hatóságok átfogó gazdasági 

szakértelemmel és piaci ismeretekkel 

rendelkeznek, és az általuk végzett 
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értékelések tárgyilagos és szakmai 

jellegűek, az egyéb piacszabályozói 

feladataikkal való összhang biztosítása 

érdekében e hatóságoknak meg kell 

határozniuk a kiválasztási eljárások azon 

elemeit és a spektrumhasználati joghoz 

fűzött azon feltételeket, amelyek a 

legnagyobb hatással vannak a piaci 

feltételekre és a versenyre, így például a 

piacra való belépésre és a terjeszkedésre. 

Idetartoznak például a spektrum ezen 

irányelv szerinti gazdasági értékelésének 

paraméterei, a szabályozási és 

piacformálási intézkedések, például 

spektrumkorlátok alkalmazása, a spektrum 

bizonyos célra való fenntartása vagy a 

nagykereskedelmi hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségek kiszabása, 

illetve a használati jogokhoz kapcsolódó, a 

lefedettséget érintő feltételek 

meghatározásának módja. Ezen tényezők 

egységesebb használata és meghatározása 

elősegíthető lenne egy olyan koordinációs 

mechanizmus alkalmazásával, amelynek 

keretében a BEREC, a Bizottság és a többi 

tagállam nemzeti szabályozó hatóságai – a 

nyilvános nemzeti konzultációval 

párhuzamosan – még azelőtt 

megtekinthetnék a tervezett intézkedéseket, 

hogy egy tagállam használati jogok 

odaítéléséről döntene. Előfordulhat, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóság által 

meghatározott intézkedés csak egy kis 

szeletét képezi a nemzeti szintű, általános 

intézkedésnek, amely adott esetben 

magában foglalja a rádióspektrum-

használati jogok megadását, kereskedelmét 

és haszonbérbe adását, időtartamát, 

megújítását vagy módosítását, valamint a 

kiválasztási eljárást vagy a használati 

jogokhoz kapcsolódó feltételeket. Ezért az 

intézkedéstervezetekről való értesítéssel 

egy időben a nemzeti szabályozó 

hatóságok a rádióspektrum-használati 

jogok korlátozására irányuló adott 

kiválasztási eljáráshoz kapcsolódó olyan 

egyéb intézkedéstervezetekről is 

információval szolgálhatnak, amelyek nem 

értékelések tárgyilagos és szakmai 

jellegűek, az egyéb piacszabályozói 

feladataikkal való összhang biztosítása 

érdekében e hatóságoknak meg kell 

határozniuk a kiválasztási eljárások azon 

elemeit és a spektrumhasználati joghoz 

fűzött azon feltételeket, amelyek a 

legnagyobb hatással vannak a piaci 

feltételekre és a versenyre, így például a 

piacra való belépésre és a terjeszkedésre. 

Idetartoznak például a spektrum ezen 

irányelv szerinti gazdasági értékelésének 

paraméterei, a szabályozási és 

piacformálási intézkedések, például 

spektrumkorlátok alkalmazása, a spektrum 

bizonyos célra való fenntartása vagy a 

nagykereskedelmi hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségek kiszabása, 

illetve a használati jogokhoz kapcsolódó, a 

lefedettséget érintő feltételek 

meghatározásának módja. Ezen tényezők 

egységesebb használata és meghatározása 

elősegíthető lenne egy olyan koordinációs 

mechanizmus alkalmazásával, amelynek 

keretében a BEREC, a Bizottság és a többi 

tagállam nemzeti szabályozó hatóságai – a 

nyilvános nemzeti konzultációval 

párhuzamosan – még azelőtt 

megtekinthetnék a tervezett intézkedéseket, 

hogy egy tagállam használati jogok 

odaítéléséről döntene. Fontos emellett az 

is, hogy országuknak a 

spektrumengedélyezéssel kapcsolatos 

spektrumpolitikájának meghatározása 

előtt a nemzeti szabályozó hatóságnak 

módja legyen egy, a spektrumok EU-n 

belüli odaítélésével kapcsolatos közös 

elvrendszert figyelembe venni. A BEREC 

feladata, hogy a Kódex elfogadása után a 

lehető leghamarabb kidolgozza és frissítse 

ezeket az útmutatásokat. A tagállamoknak 

a lehető legnagyobb mértékben 

figyelembe kell venniük a BEREC 

útmutatását. Előfordulhat, hogy a nemzeti 

szabályozó hatóság által meghatározott 

intézkedés csak egy kis szeletét képezi a 

nemzeti szintű, általános intézkedésnek, 

amely adott esetben magában foglalja a 
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képezik részét a szakértői értékelési 

mechanizmusnak. 

rádióspektrum-használati jogok megadását, 

kereskedelmét és haszonbérbe adását, 

időtartamát, megújítását vagy módosítását, 

valamint a kiválasztási eljárást vagy a 

használati jogokhoz kapcsolódó 

feltételeket. Ezért az 

intézkedéstervezetekről való értesítéssel 

egy időben a nemzeti szabályozó 

hatóságok a rádióspektrum-használati 

jogok korlátozására irányuló adott 

kiválasztási eljáráshoz kapcsolódó olyan 

egyéb intézkedéstervezetekről is 

információval szolgálhatnak, amelyek nem 

képezik részét a szakértői értékelési 

mechanizmusnak. 

Or. en 

Indokolás 

Noha a Bizottságnak az a szándéka, hogy a spektrumkezelés továbbra is az egyes tagállamok 

illetékességi körébe tartozzon, amíg a spektrumpolitikát nem alkalmazzák egységesen, az 

európai piacot valószínűleg továbbra is szétdarabolják az országhatárok. Bár a szakértői 

értékelési folyamat eredményeként néhány esetben utólagos koordináció alakul ki a 

tagállamok között, ez a folyamat nem kiszámítható, és több évvel későbbre tolja a nemzeti 

szabályozó hatóságok, és végső soron a tagállamok közötti koordinációs politikák 

létrehozását. 

 

Módosítás   211 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

86 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(86) A tagállamokat ösztönözni kell 

arra, hogy azokban az esetekben, amikor 

rádiófrekvenciák használata várhatóan több 

országot is érint, a használati jogok 

megadásakor mérlegeljék közös 

jóváhagyás kiadását. 

(86) A tagállamokat kötelezni kell arra, 

hogy azokban az esetekben, amikor 

rádiófrekvenciák használata várhatóan több 

országot is érint, a használati jogok 

megadásakor mérlegeljék közös 

jóváhagyás kiadását, valamint azt, hogy 

jelentős a határokon átnyúló káros 

zavarás kockázata. Emellett bátorítani kell 

a tagállamokat, hogy különösen olyan 

piaci szereplők kérése esetén fontolják 
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meg a közös jóváhagyás kiadását, akik 

bizonyítani tudják, hogy van határokon 

átnyúló igény a páneurópai szolgáltatások 

nyújtására. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   212 

Michał Boni 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

86 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(86) A tagállamokat ösztönözni kell 

arra, hogy azokban az esetekben, amikor 

rádiófrekvenciák használata várhatóan több 

országot is érint, a használati jogok 

megadásakor mérlegeljék közös 

jóváhagyás kiadását. 

(86) A tagállamokat ösztönözni kell 

arra, hogy azokban az esetekben, amikor 

rádiófrekvenciák használata várhatóan több 

országot is érint, a használati jogok 

megadásakor mérlegeljék közös 

jóváhagyás kiadását. A tagállamok 

számára lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy felhatalmazzák a BEREC-et, a 

rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 

csoportot (RSPG) vagy a Bizottságot a 

kiválasztási folyamat elvégzésére. 

Or. en 

Indokolás 

A közös jóváhagyási eljárás létrehozása meg fogja könnyíteni a páneurópai engedélyezési 

politikák kialakulását. Bár a tagállamok továbbra is fontos szerepet játszanak ebben a 

folyamatban, lehetőséget kell biztosítani számukra arra, hogy felhatalmazzák a Bizottságot, a 

BEREC-et és a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoportot (RSPG) a kiválasztási 

folyamat elvégzésére. 
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Miapetra Kumpula-Natri 
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Irányelvre irányuló javaslat 

91 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (91a) A nyilvános hírközlő hálózatokat 

szolgáltató és a nyilvánosan elérhető 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell 

a végfelhasználókat azokról az 

intézkedésekről, amelyeket a 

kommunikáció biztonságának védelme 

érdekében - például különleges 

szoftvertípusok vagy titkosítási 

technológiák alkalmazásával - 

megtehetnek. A végfelhasználóknak a 

különös biztonsági kockázatokról való 

tájékoztatására vonatkozó követelmény 

nem mentesíti a szolgáltatót azon 

kötelezettség alól, hogy saját költségén 

megfelelő és azonnali intézkedéseket 

tegyen minden új, előre nem látott 

biztonsági kockázat elhárítása és a 

szolgáltatás szokásos biztonsági szintjének 

helyreállítása végett. A végfelhasználókat 

díjmentesen kell tájékoztatni a biztonsági 

kockázatokról. 

Or. en 

 

Módosítás   214 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

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 beépített adatvédelem 

elvével összhangban kötelezővé kell tenni; 

konkrétabban a tagállamok nem írhatnak 

elő olyan kötelezettséget a titkosítás 
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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; 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   215 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

93 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(93) Ha az elektronikus hírközlés 

biztosítása olyan közjavakra támaszkodik, 

amelyek használata egyéni jóváhagyás alá 

esik, akkor a jóváhagyás kiadásáért felelős 

hatóságot a tagállamok felhatalmazhatják 

arra, hogy – az ezen irányelvben 

előirányzott eljárásokkal összhangban – az 

ilyen közjavak optimális felhasználásának 

biztosítása érdekében díjakat vessenek ki.  

A Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében 

a tagállamok az ezen irányelvben 

meghatározottakon túlmenően semmilyen 

más díjat nem szabhatnak ki a hálózatok és 

az elektronikus kommunikációs 

szolgáltatások nyújtásáért. Ezzel 

összefüggésben a tagállamoknak a szóban 

forgó díjak kiszabása tekintetében 

egységes megközelítést kell alkalmazniuk 

annak érdekében, hogy az általános 

felhatalmazási eljárás vagy az egyéni 

használati jogok kapcsán ne rójanak 

indokolatlan pénzügyi terhet az 

elektronikus hírközlő hálózatokat és 

(93) Ha az elektronikus hírközlés 

biztosítása olyan közjavakra támaszkodik, 

amelyek használata egyéni jóváhagyás alá 

esik, akkor a jóváhagyás kiadásáért felelős 

hatóságot a tagállamok felhatalmazhatják 

arra, hogy – az ezen irányelvben 

előirányzott eljárásokkal összhangban – az 

ilyen közjavak optimális felhasználásának 

biztosítása érdekében díjakat vessenek ki. 

Az optimális felhasználás olyan díjak 

kivetésével biztosítható, amelyek tükrözik 

a spektrum értékét annak a legjobbhoz 

közelítő felhasználása esetén. A Bíróság 

ítélkezési gyakorlata értelmében a 

tagállamok az ezen irányelvben 

meghatározottakon túlmenően semmilyen 

más díjat nem szabhatnak ki a hálózatok és 

az elektronikus kommunikációs 

szolgáltatások nyújtásáért. Ezzel 

összefüggésben a tagállamoknak a szóban 

forgó díjak kiszabása tekintetében 

egységes megközelítést kell alkalmazniuk 

annak érdekében, hogy az általános 
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szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra. felhatalmazási eljárás vagy az egyéni 

használati jogok kapcsán ne rójanak 

indokolatlan pénzügyi terhet az 

elektronikus hírközlő hálózatokat és 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra. 

Or. en 

Indokolás 

A Kódex megemlít néhány kritériumot, amelyet a díjak kivetésénél figyelembe kell venni, de 

végső soron nem nyújt világos útmutatást a spektrumhasználati díjak megállapításának bevált 

gyakorlatát illetően. A Kódexnek gondoskodnia kell arról, hogy a díjak tükrözzék a spektrum 

értékét annak a legjobbhoz közelítő felhasználása esetén (haszonáldozati költség). 

 

Módosítás   216 

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(95) A rádióspektrum-használati 

jogokhoz kapcsolódó díjak szerepe a 

rádióspektrum optimális használatának 

biztosítása, és a gazdasági szereplők ezek 

alapján döntenek a szóban forgó jogok 

kérelmezéséről és igénybe vételéről. Az 

optimális használatot biztosító minimális 

érték meghatározására szolgáló indulóárak 

megállapításakor ezért a tagállamoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy az árak – 

az alkalmazott kiválasztási eljárás típusától 

függetlenül – az engedélyezési feltételek 

teljesítéséhez kapcsolódó azon költségeket 

is tükrözzék, amelyek olyan szakpolitikai 

célok elérése érdekében kerültek 

kiszabásra, amelyek a szokásos 

kereskedelmi feltételek alapján várhatóan 

nem teljesültek volna (ilyen például a 

területi lefedettséggel kapcsolatos feltétel). 

Ilyenkor az érintett piac versenyhelyzetét is 

szem előtt kell tartani. 

(95) A rádióspektrum-használati 

jogokhoz kapcsolódó díjak szerepe a 

rádióspektrum optimális használatának 

biztosítása, és a gazdasági szereplők ezek 

alapján döntenek a szóban forgó jogok 

kérelmezéséről és igénybe vételéről. Az 

optimális használatot biztosító minimális 

érték meghatározására szolgáló indulóárak 

megállapításakor ezért a tagállamoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy az árak – 

az alkalmazott kiválasztási eljárás típusától 

függetlenül – arányos módon tükrözzék az 

engedélyezési feltételek teljesítéséhez 

kapcsolódó azon költségeket, amelyek 

olyan szakpolitikai célok elérése érdekében 

kerültek kiszabásra, amelyek a szokásos 

kereskedelmi feltételek alapján várhatóan 

nem teljesültek volna (ilyen például a 

területi lefedettséggel kapcsolatos feltétel). 

Ilyenkor az érintett piac versenyhelyzetét is 

szem előtt kell tartani. 

Or. en 
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Indokolás 

A fenti egyértelmű iránymutatás előnye, hogy csökkenti a tagállamokban alkalmazott 

árazások közötti különbségeket. 

 

Módosítás   217 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

103 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(103) Az általános összekapcsolhatóság 

biztosítása valamennyi tagállamban 

alapvető fontosságú a gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez, a közéletben való 

részvételhez és a társadalmi és területi 

kohézióhoz. Mivel az összekapcsolhatóság 

az európai társadalom és jólét lényegi 

elemének minősül, az uniós szintű hálózati 

lefedettség eléréséhez arra van szükség, 

hogy a tagállamok megfelelő lefedettségi 

követelményeket szabjanak ki; e 

követelményeknek az egyes területekhez 

kell igazodniuk és csak arányos mértékű 

terhet szabad jelenteniük annak érdekében, 

hogy ne gátolják a szolgáltatókat a 

fejlesztésekben. A területi lefedettségnek 

és a tagállamokon belüli és a tagállamok 

közötti összekapcsoltságnak a lehető 

legnagyobb mértékűnek és megbízhatónak 

kell lennie az olyan, országhatárokon belüli 

és nemzetközi szolgáltatások és 

alkalmazások elősegítése érdekében, mint 

az „összekapcsolt” autók és az e-

egészségügy. Ezért a szabályozási 

jogbiztonság és a beruházási igényekkel 

kapcsolatos kiszámíthatóság növelése 

érdekében, valamint azért, hogy minden 

polgár számára arányos és egyenlő mértékű 

összekapcsoltságot lehessen biztosítani, a 

tagállamok által a lefedettséggel 

kapcsolatban kiszabott kötelezettségeket 

uniós szinten össze kell hangolni. Ennek a 

koordinációnak – figyelembe véve a 

(103) Az általános összekapcsolhatóság 

biztosítása valamennyi tagállamban 

alapvető fontosságú a gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez, a közéletben való 

részvételhez és a társadalmi és területi 

kohézióhoz. Mivel az összekapcsolhatóság 

az európai társadalom és jólét lényegi 

elemének minősül, az uniós szintű hálózati 

lefedettség eléréséhez arra van szükség, 

hogy a tagállamok megfelelő lefedettségi 

követelményeket szabjanak ki; e 

követelményeknek az egyes területekhez 

kell igazodniuk és csak arányos mértékű 

terhet szabad jelenteniük annak érdekében, 

hogy ne gátolják a szolgáltatókat a 

fejlesztésekben. A területi lefedettségnek 

és a tagállamokon belüli és a tagállamok 

közötti összekapcsoltságnak a lehető 

legnagyobb mértékűnek és megbízhatónak 

kell lennie az olyan, országhatárokon belüli 

és nemzetközi szolgáltatások és 

alkalmazások elősegítése érdekében, mint 

az „összekapcsolt” autók és az e-

egészségügy. Ezért a szabályozási 

jogbiztonság és a beruházási igényekkel 

kapcsolatos kiszámíthatóság növelése 

érdekében, valamint azért, hogy minden 

polgár számára arányos és egyenlő mértékű 

összekapcsoltságot lehessen biztosítani, a 

tagállamok által a lefedettséggel 

kapcsolatban kiszabott kötelezettségeket 

uniós szinten össze kell hangolni. Ennek a 

koordinációnak – figyelembe véve a 
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nemzeti sajátosságokat – a lefedettséggel 

kapcsolatos kötelezettségek 

meghatározására és mérésére szolgáló 

olyan általános kritériumokra kell 

korlátozódnia, mint a népsűrűség vagy a 

domborzati, illetve topológiai jellemzők. 

nemzeti sajátosságokat – a lefedettséggel 

kapcsolatos kötelezettségek 

meghatározására és mérésére szolgáló 

olyan általános kritériumokra kell 

korlátozódnia, mint a népsűrűség vagy a 

domborzati, illetve topológiai jellemzők, 

ugyanakkor szem előtt kell tartania a 

technológiasemlegesség elvét, az adott 

régió számára legjobb technológiák 

kombinációjának támogatása érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás   218 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

103 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(103) Az általános összekapcsolhatóság 

biztosítása valamennyi tagállamban 

alapvető fontosságú a gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez, a közéletben való 

részvételhez és a társadalmi és területi 

kohézióhoz. Mivel az összekapcsolhatóság 

az európai társadalom és jólét lényegi 

elemének minősül, az uniós szintű hálózati 

lefedettség eléréséhez arra van szükség, 

hogy a tagállamok megfelelő lefedettségi 

követelményeket szabjanak ki; e 

követelményeknek az egyes területekhez 

kell igazodniuk és csak arányos mértékű 

terhet szabad jelenteniük annak érdekében, 

hogy ne gátolják a szolgáltatókat a 

fejlesztésekben. A területi lefedettségnek 

és a tagállamokon belüli és a tagállamok 

közötti összekapcsoltságnak a lehető 

legnagyobb mértékűnek és megbízhatónak 

kell lennie az olyan, országhatárokon belüli 

és nemzetközi szolgáltatások és 

alkalmazások elősegítése érdekében, mint 

az „összekapcsolt” autók és az e-

egészségügy. Ezért a szabályozási 

jogbiztonság és a beruházási igényekkel 

(103) Az általános összekapcsolhatóság 

biztosítása valamennyi tagállamban 

alapvető fontosságú a gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez, a közéletben való 

részvételhez és a társadalmi és területi 

kohézióhoz. Mivel az összekapcsolhatóság 

az európai társadalom és jólét lényegi 

elemének minősül, az uniós szintű hálózati 

lefedettség eléréséhez arra van szükség, 

hogy a tagállamok megfelelő lefedettségi 

követelményeket szabjanak ki; e 

követelményeknek az egyes területekhez 

kell igazodniuk és csak arányos mértékű 

terhet szabad jelenteniük annak érdekében, 

hogy ne gátolják a szolgáltatókat a 

fejlesztésekben. A területi lefedettségnek 

és a tagállamokon belüli és a tagállamok 

közötti összekapcsoltságnak a lehető 

legnagyobb mértékűnek és megbízhatónak 

kell lennie az olyan, országhatárokon belüli 

és nemzetközi szolgáltatások és 

alkalmazások elősegítése érdekében, mint 

az „összekapcsolt” autók és az e-

egészségügy. Ezért a szabályozási 

jogbiztonság és a beruházási igényekkel 
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kapcsolatos kiszámíthatóság növelése 

érdekében, valamint azért, hogy minden 

polgár számára arányos és egyenlő mértékű 

összekapcsoltságot lehessen biztosítani, a 

tagállamok által a lefedettséggel 

kapcsolatban kiszabott kötelezettségeket 

uniós szinten össze kell hangolni. Ennek a 

koordinációnak – figyelembe véve a 

nemzeti sajátosságokat – a lefedettséggel 

kapcsolatos kötelezettségek 

meghatározására és mérésére szolgáló 

olyan általános kritériumokra kell 

korlátozódnia, mint a népsűrűség vagy a 

domborzati, illetve topológiai jellemzők. 

kapcsolatos kiszámíthatóság növelése 

érdekében, valamint azért, hogy minden 

polgár számára arányos és egyenlő mértékű 

összekapcsoltságot lehessen biztosítani, a 

tagállamok által a lefedettséggel 

kapcsolatban kiszabott kötelezettségeket 

uniós szinten össze kell hangolni. Ennek a 

koordinációnak – figyelembe véve a 

nemzeti sajátosságokat – a lefedettséggel 

kapcsolatos kötelezettségek 

meghatározására és mérésére szolgáló 

olyan általános kritériumokra kell 

korlátozódnia, mint a népsűrűség vagy a 

domborzati, illetve topológiai jellemzők, és 

tiszteletben kell tartania a 

technológiasemlegesség elvét. 

Or. en 

 

Módosítás   219 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

103 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(103) Az általános összekapcsolhatóság 

biztosítása valamennyi tagállamban 

alapvető fontosságú a gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez, a közéletben való 

részvételhez és a társadalmi és területi 

kohézióhoz. Mivel az összekapcsolhatóság 

az európai társadalom és jólét lényegi 

elemének minősül, az uniós szintű hálózati 

lefedettség eléréséhez arra van szükség, 

hogy a tagállamok megfelelő lefedettségi 

követelményeket szabjanak ki; e 

követelményeknek az egyes területekhez 

kell igazodniuk és csak arányos mértékű 

terhet szabad jelenteniük annak érdekében, 

hogy ne gátolják a szolgáltatókat a 

fejlesztésekben. A területi lefedettségnek 

és a tagállamokon belüli és a tagállamok 

közötti összekapcsoltságnak a lehető 

(103) Az általános összekapcsolhatóság 

biztosítása valamennyi tagállamban 

alapvető fontosságú a gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez, a közéletben való 

részvételhez és a társadalmi és területi 

kohézióhoz. Mivel az összekapcsolhatóság 

az európai társadalom és jólét lényegi 

elemének minősül, az uniós szintű, az 

európai polgárok közel 100 százalékát 

elérő hálózati lefedettség eléréséhez arra 

van szükség, hogy a tagállamok megfelelő 

lefedettségi követelményeket szabjanak ki; 

e követelményeknek az egyes területekhez 

kell igazodniuk és csak arányos mértékű 

terhet szabad jelenteniük annak érdekében, 

hogy ne gátolják a szolgáltatókat a 

fejlesztésekben. A területi lefedettségnek 

és a tagállamokon belüli és a tagállamok 
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legnagyobb mértékűnek és megbízhatónak 

kell lennie az olyan, országhatárokon belüli 

és nemzetközi szolgáltatások és 

alkalmazások elősegítése érdekében, mint 

az „összekapcsolt” autók és az e-

egészségügy. Ezért a szabályozási 

jogbiztonság és a beruházási igényekkel 

kapcsolatos kiszámíthatóság növelése 

érdekében, valamint azért, hogy minden 

polgár számára arányos és egyenlő mértékű 

összekapcsoltságot lehessen biztosítani, a 

tagállamok által a lefedettséggel 

kapcsolatban kiszabott kötelezettségeket 

uniós szinten össze kell hangolni. Ennek a 

koordinációnak – figyelembe véve a 

nemzeti sajátosságokat – a lefedettséggel 

kapcsolatos kötelezettségek 

meghatározására és mérésére szolgáló 

olyan általános kritériumokra kell 

korlátozódnia, mint a népsűrűség vagy a 

domborzati, illetve topológiai jellemzők. 

közötti összekapcsoltságnak a lehető 

legnagyobb mértékűnek és megbízhatónak 

kell lennie az olyan, országhatárokon belüli 

és nemzetközi szolgáltatások és 

alkalmazások elősegítése érdekében, mint 

az „összekapcsolt” autók és az e-

egészségügy. Ezért a szabályozási 

jogbiztonság és a beruházási igényekkel 

kapcsolatos kiszámíthatóság növelése 

érdekében, valamint azért, hogy minden 

polgár számára arányos és egyenlő mértékű 

összekapcsoltságot lehessen biztosítani, a 

tagállamok által a lefedettséggel 

kapcsolatban kiszabott kötelezettségeket 

uniós szinten össze kell hangolni. Ennek a 

koordinációnak – figyelembe véve a 

nemzeti sajátosságokat – a lefedettséggel 

kapcsolatos kötelezettségek 

meghatározására és mérésére szolgáló 

olyan általános kritériumokra kell 

korlátozódnia, mint a népsűrűség vagy a 

domborzati, illetve topológiai jellemzők. 

Or. en 

Indokolás 

A lefedettséggel kapcsolatos kötelezettségek fontos eszközt jelentenek ahhoz, hogy meg 

lehessen teremteni a gigabit alapú társadalmat az összes európai polgár számára 

 

Módosítás   220 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

103 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(103) Az általános összekapcsolhatóság 

biztosítása valamennyi tagállamban 

alapvető fontosságú a gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez, a közéletben való 

részvételhez és a társadalmi és területi 

kohézióhoz. Mivel az összekapcsolhatóság 

az európai társadalom és jólét lényegi 

elemének minősül, az uniós szintű hálózati 

(103) Az általános összekapcsolhatóság 

biztosítása valamennyi tagállamban 

alapvető fontosságú a gazdasági és 

társadalmi fejlődéshez, a közéletben való 

részvételhez és a társadalmi és területi 

kohézióhoz. Mivel az összekapcsolhatóság 

az európai társadalom és jólét lényegi 

elemének minősül, az uniós szintű, az 
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lefedettség eléréséhez arra van szükség, 

hogy a tagállamok megfelelő lefedettségi 

követelményeket szabjanak ki; e 

követelményeknek az egyes területekhez 

kell igazodniuk és csak arányos mértékű 

terhet szabad jelenteniük annak érdekében, 

hogy ne gátolják a szolgáltatókat a 

fejlesztésekben. A területi lefedettségnek 

és a tagállamokon belüli és a tagállamok 

közötti összekapcsoltságnak a lehető 

legnagyobb mértékűnek és megbízhatónak 

kell lennie az olyan, országhatárokon belüli 

és nemzetközi szolgáltatások és 

alkalmazások elősegítése érdekében, mint 

az „összekapcsolt” autók és az e-

egészségügy. Ezért a szabályozási 

jogbiztonság és a beruházási igényekkel 

kapcsolatos kiszámíthatóság növelése 

érdekében, valamint azért, hogy minden 

polgár számára arányos és egyenlő mértékű 

összekapcsoltságot lehessen biztosítani, a 

tagállamok által a lefedettséggel 

kapcsolatban kiszabott kötelezettségeket 

uniós szinten össze kell hangolni. Ennek a 

koordinációnak – figyelembe véve a 

nemzeti sajátosságokat – a lefedettséggel 

kapcsolatos kötelezettségek 

meghatározására és mérésére szolgáló 

olyan általános kritériumokra kell 

korlátozódnia, mint a népsűrűség vagy a 

domborzati, illetve topológiai jellemzők. 

európai polgárok közel 100 százalékát 

elérő hálózati lefedettség eléréséhez arra 

van szükség, hogy a tagállamok megfelelő 

lefedettségi követelményeket szabjanak ki; 

e követelményeknek az egyes területekhez 

kell igazodniuk és csak arányos mértékű 

terhet szabad jelenteniük annak érdekében, 

hogy ne gátolják a szolgáltatókat a 

fejlesztésekben. A területi lefedettségnek 

és a tagállamokon belüli és a tagállamok 

közötti összekapcsoltságnak a lehető 

legnagyobb mértékűnek és megbízhatónak 

kell lennie az olyan, országhatárokon belüli 

és nemzetközi szolgáltatások és 

alkalmazások elősegítése érdekében, mint 

az „összekapcsolt” autók és az e-

egészségügy. Ezért a szabályozási 

jogbiztonság és a beruházási igényekkel 

kapcsolatos kiszámíthatóság növelése 

érdekében, valamint azért, hogy minden 

polgár számára arányos és egyenlő mértékű 

összekapcsoltságot lehessen biztosítani, a 

tagállamok által a lefedettséggel 

kapcsolatban kiszabott kötelezettségeket 

uniós szinten össze kell hangolni. Ennek a 

koordinációnak – figyelembe véve a 

nemzeti sajátosságokat – a lefedettséggel 

kapcsolatos kötelezettségek 

meghatározására és mérésére szolgáló 

olyan általános kritériumokra kell 

korlátozódnia, mint a népsűrűség vagy a 

domborzati, illetve topológiai jellemzők. 

Or. en 

 

Módosítás   221 

Pilar del Castillo Vera 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

105 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(105) A spektrum harmonizálása és 

koordinálása, illetve a berendezésekre 

vonatkozó, a szabványosításra is kiterjedő 

(105) A spektrum harmonizálása és 

koordinálása, illetve a berendezésekre 

vonatkozó, a szabványosításra is kiterjedő 
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szabályozás egymást kiegészítő 

tevékenységek, és ezeket közös céljaik 

elérése érdekében az RSPG támogatásával 

szorosan össze kell hangolni. A CEPT 

részére a rádióspektrum-határozat 

értelmében adott megbízásokat tartalmi és 

időbeli szempontból is össze kell hangolni 

a szabványügyi szervezetekhez, például az 

Európai Távközlési Szabványügyi 

Intézethez érkező szabványosítási 

kérelmek útján, többek között a rádió-

vevőkészülékek paraméterei tekintetében; 

ez várhatóan megkönnyíti a jövőbeni 

rendszerek bevezetését, elősegíti a 

spektrummegosztási lehetőségeket és 

biztosítja a hatékony 

spektrumgazdálkodást. 

szabályozás egymást kiegészítő 

tevékenységek, és ezeket közös céljaik 

elérése érdekében az RSPG támogatásával 

szorosan össze kell hangolni. A CEPT 

részére a rádióspektrum-határozat 

értelmében adott megbízásokat tartalmi és 

időbeli szempontból is össze kell hangolni 

a szabványügyi szervezetekhez, például az 

Európai Távközlési Szabványügyi 

Intézethez érkező szabványosítási 

kérelmek útján, többek között a rádió-

vevőkészülékek paraméterei tekintetében; 

ez várhatóan megkönnyíti a jövőbeni 

rendszerek bevezetését, elősegíti a 

spektrummegosztási lehetőségeket és 

biztosítja a hatékony 

spektrumgazdálkodást. A – helyhez kötött 

vagy mobil – hálózati elemekre és a 

kapcsolódó létesítményekre vonatkozó 

szabványok, specifikációk vagy ajánlások 

kapcsán, ha csak lehetséges, figyelembe 

kell venni azokat a hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségeket, amelyek a 

jelen irányelv értelmében felmerülhetnek. 

Or. en 

Indokolás 

Szétválaszthatatlanul összekapcsolódik más módosítással 

 

Módosítás   222 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

106 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(106) A harmonizált rádióspektrum iránti 

kereslet az Unió különböző részein eltérő. 

Azokban az esetekben, amikor regionális 

vagy nemzeti szinten nincs igény 

harmonizált sávra, a tagállamok számára 

lehetővé kell tenni, hogy kivételes jelleggel 

engedélyezzék a sáv alternatív használatát 

(106) A harmonizált rádióspektrum iránti 

kereslet az Unió különböző részein eltérő. 

Azokban az esetekben, amikor regionális 

vagy nemzeti szinten nincs igény 

harmonizált sávra, a tagállamok számára 

lehetővé kell tenni, hogy kivételes jelleggel 

engedélyezzék a sáv alternatív használatát 
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arra az időszakra, amíg nem merül fel az 

említett igény, és feltéve, hogy az 

alternatív használat nem befolyásolja az 

adott sáv más tagállam általi harmonizált 

használatát, és megszűnik, amint a 

harmonizált használat iránti igény felmerül. 

arra az időszakra, amíg nem merül fel az 

említett igény, és ezt a piac alakulásának 

előretekintő kiértékelése is alátámasztja, 

valamint feltéve, hogy az alternatív 

használat nem befolyásolja az adott sáv 

más tagállam általi harmonizált 

használatát, és megszűnik, amint a 

harmonizált használat iránti igény felmerül. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   223 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

111 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(111) Olyan kivételes esetekben, amikor a 

tagállamok úgy döntenek, hogy 

közrendészeti, közbiztonsági vagy 

közegészségügyi okból korlátozzák az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtásának szabadságát, meg kell 

indokolniuk a korlátozást. 

(111) Olyan kivételes esetekben, amikor a 

tagállamok úgy döntenek, hogy 

közrendészeti, közbiztonsági vagy 

közegészségügyi okból korlátozzák az 

elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtásának szabadságát, a korlátozásokat 

megfelelően indokolniuk kell, és azoknak 

törvény által előírtaknak kell lenniük, 

tiszteletben kell tartaniuk a Charta által 

elismert jogok és szabadságok lényegét, és 

a Charta 52. cikk (1) bekezdésével 

összhangban meg kell felelniük az 

arányosság elvének. Ezenfelül úgy kell 

tekinteni, hogy azok a nemzeti 

jogszabályok, amelyek lehetővé teszik a 

hatóságok számára, hogy általános 

jelleggel hozzáférjenek a hálózatokhoz 

vagy az elektronikus kommunikációk 

tartalmához, a magánélet tiszteletben 

tartásához való, a Charta 7. cikkében 

biztosított alapvető jog lényegét sértik. 
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Or. en 

 

Módosítás   224 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

113 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(113) A spektrum iránti igény 

növekedése, valamint a spektrumhoz való 

rugalmasabb hozzáférést és rugalmasabb 

spektrumhasználatot igénylő különféle 

alkalmazások és technológiák terjedése 

miatt a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 

a megosztott spektrumhasználatot, és 

ennek érdekében meg kell határozniuk az 

egyes helyzeteknek leginkább megfelelő 

konkrét engedélyezési rendszereket, 

valamint az azokhoz kapcsolódó megfelelő 

és átlátható szabályokat, illetve feltételeket. 

A megosztott spektrumhasználat egyre 

növekvő mértékben biztosítja a hatékony 

és eredményes használatot, mivel – további 

spektrumforrások elérhetővé tétele 

érdekében – lehetővé teszi több független 

felhasználó vagy eszköz számára, hogy 

különböző jogi szabályozások alapján 

hozzáférjenek ugyanahhoz a 

frekvenciasávhoz, fokozza a 

spektrumhasználat hatékonyságát és az új 

felhasználókat hozzásegíti a spektrum 

használatához. A megosztott 

spektrumhasználat – amely történhet 

általános engedélyezés vagy 

engedélymentes használat alapján – 

bizonyos megosztási feltételek mellett 

lehetővé teszi több felhasználó számára, 

hogy ugyanazt a spektrumot különböző 

földrajzi helyekről, illetve különböző 

időpontokban elérjék és használják. A 

megosztott spektrumhasználat történhet 

továbbá olyan megoldások keretében 

kibocsátott egyéni használati jogok alapján, 

mint például az engedélyezett megosztott 

(113) A spektrum iránti igény 

növekedése, valamint a spektrumhoz való 

rugalmasabb hozzáférést és rugalmasabb 

spektrumhasználatot igénylő különféle 

alkalmazások és technológiák terjedése 

miatt a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 

a megosztott spektrumhasználatot, és 

ennek érdekében meg kell határozniuk az 

egyes helyzeteknek leginkább megfelelő 

konkrét engedélyezési rendszereket, 

valamint az azokhoz kapcsolódó megfelelő 

és átlátható szabályokat, illetve feltételeket. 

A folyamat során a tagállamoknak 

garantálniuk kell a spektrumot használó 

meglévő szolgáltatások – például 

különböző típusú, kommunikációra, Föld-

megfigyelésre és geonavigációra szolgáló 

műholdas összeköttetések – zavartalan 

működését. A megosztott 

spektrumhasználat egyre növekvő 

mértékben biztosítja a hatékony és 

eredményes használatot, mivel – további 

spektrumforrások elérhetővé tétele 

érdekében – lehetővé teszi több független 

felhasználó vagy eszköz számára, hogy 

különböző jogi szabályozások alapján 

hozzáférjenek ugyanahhoz a 

frekvenciasávhoz, fokozza a 

spektrumhasználat hatékonyságát és az új 

felhasználókat hozzásegíti a spektrum 

használatához. A megosztott 

spektrumhasználat – amely történhet 

általános engedélyezés vagy 

engedélymentes használat alapján – 

bizonyos megosztási feltételek mellett 

lehetővé teszi több felhasználó számára, 
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hozzáférés, amelynek során – a 

minimálisan garantált rádióátviteli minőség 

biztosítása érdekében – valamennyi 

felhasználó (a meglévő felhasználó és az új 

felhasználók) az illetékes hatóságok 

felügyelete alatt megállapodik a megosztott 

hozzáférés feltételeiben. A különböző 

engedélyezési rendszerek alapján történő 

megosztott spektrumhasználat lehetővé 

tétele esetén a tagállamoknak az egyes 

engedélyezési rendszerekre vonatkozóan 

nem szabad jelentősen eltérő használati 

időtartamokat meghatározniuk. 

hogy ugyanazt a spektrumot különböző 

földrajzi helyekről, illetve különböző 

időpontokban elérjék és használják. A 

megosztott spektrumhasználat történhet 

továbbá olyan megoldások keretében 

kibocsátott egyéni használati jogok alapján, 

mint például az engedélyezett megosztott 

hozzáférés, amelynek során – a 

minimálisan garantált rádióátviteli minőség 

biztosítása érdekében – valamennyi 

felhasználó (a meglévő felhasználó és az új 

felhasználók) az illetékes hatóságok 

felügyelete alatt megállapodik a megosztott 

hozzáférés feltételeiben. A különböző 

engedélyezési rendszerek alapján történő 

megosztott spektrumhasználat lehetővé 

tétele esetén a tagállamoknak az egyes 

engedélyezési rendszerekre vonatkozóan 

nem szabad jelentősen eltérő használati 

időtartamokat meghatározniuk. 

Or. en 

 

Módosítás   225 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

119 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(119) A jogok odaítélését megelőzően a 

tagállamok csak azon elemek ellenőrzését 

írhatják elő, amelyeket egy átlagos 

gondossággal eljáró kérelmező bizonyítani 

tud, kellően figyelembe véve, hogy a 

rádióspektrum a jelentős társadalmi és 

piaci értékkel bíró, szűkösen rendelkezésre 

álló közjavak közé tartozik. Ez nem érinti 

azt a lehetőséget, hogy amennyiben a 

kritériumok teljesítése kezdetben 

észszerűen nem volt elvárható, a 

kiválasztási kritériumok teljesülése 

utólagosan ellenőrzésre kerüljön, például 

mérföldkövek révén. A hatékony és 

eredményes spektrumhasználat fenntartása 

(119) A jogok odaítélését megelőzően a 

tagállamok csak azon elemek ellenőrzését 

írhatják elő, amelyeket egy átlagos 

gondossággal eljáró kérelmező bizonyítani 

tud, kellően figyelembe véve, hogy a 

rádióspektrum a jelentős társadalmi és 

piaci értékkel bíró, szűkösen rendelkezésre 

álló közjavak közé tartozik. Ez nem érinti 

azt a lehetőséget, hogy amennyiben a 

kritériumok teljesítése kezdetben 

észszerűen nem volt elvárható, a 

kiválasztási kritériumok teljesülése 

utólagosan ellenőrzésre kerüljön, például 

mérföldkövek révén. A hatékony és 

eredményes spektrumhasználat fenntartása 
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érdekében a tagállamoknak – a korlátozott 

időre szóló, kísérleti jellegű használat 

elősegítésének sérelme nélkül – nem 

szabad jogokat odaítélniük olyan esetben, 

amikor a vizsgálat arra utal, hogy a 

kérelmező nem tud megfelelni a 

feltételeknek. Ha a spektrumhasználati 

engedélyek időtartama kellően hosszú, az 

valószínűsíthetően növeli a befektetési 

környezet kiszámíthatóságát, és ezáltal 

gyorsítja a hálózatok kiépítettségét és 

javítja a szolgáltatások minőségét, továbbá 

biztosítja a spektrumkereskedelemhez és a 

spektrum bérbeadásához szükséges 

stabilitást. A spektrumhasználat 

időtartamát úgy kell meghatározni – azt az 

esetet kivéve, ha a jogot korlátlan 

időtartamra ítélték oda –, hogy szem előtt 

kell tartani az elérendő célokat és azt, hogy 

az időtartam kellően hosszú legyen a 

befektetések megtérüléséhez. Míg a 

hosszabb időtartam révén biztosítható a 

befektetési környezet kiszámíthatósága, az 

eredményes és hatékony 

spektrumhasználatot biztosító intézkedések 

révén – mint például az illetékes hatóság 

felhatalmazása arra, hogy a használati 

jogokhoz kapcsolódó feltételek nem 

teljesítése esetén módosítsa vagy 

visszavonja az adott jogot, vagy a 

rádióspektrum-kereskedelem és bérbeadás 

megkönnyítése – megelőzhető a 

rádióspektrum nemkívánatos halmozása és 

növelhető a spektrumforrásokhoz való 

hozzájutás rugalmassága. A díjak éves 

szintű megállapítása szintén alkalmas a 

spektrum jogosult általi használatának 

folyamatos értékelésére. 

érdekében a tagállamoknak – a korlátozott 

időre szóló, kísérleti jellegű használat 

elősegítésének sérelme nélkül – nem 

szabad jogokat odaítélniük olyan esetben, 

amikor a vizsgálat arra utal, hogy a 

kérelmező nem tud megfelelni a 

feltételeknek. Ha a spektrumhasználati 

engedélyek maximális időtartama kellően 

hosszú, az valószínűsíthetően növeli a 

befektetési környezet kiszámíthatóságát, és 

ezáltal gyorsítja a hálózatok kiépítettségét 

és javítja a szolgáltatások minőségét, 

továbbá biztosítja a 

spektrumkereskedelemhez és a spektrum 

bérbeadásához szükséges stabilitást; 

emellett rendszeresen felülvizsgálatokat 

kell végezni annak megállapítása 

érdekében, hogy a piaci fejlemények és a 

technológiai innováció alapján van-e mód 

a spektrum még hatékonyabb 

használatára. A spektrumhasználat 

időtartamát úgy kell meghatározni – azt az 

esetet kivéve, ha a jogot korlátlan 

időtartamra ítélték oda –, hogy szem előtt 

kell tartani az elérendő célokat és azt, hogy 

az időtartam kellően hosszú legyen a 

befektetések megtérüléséhez. Míg a 

hosszabb időtartam révén biztosítható a 

befektetési környezet kiszámíthatósága, az 

eredményes és hatékony 

spektrumhasználatot biztosító intézkedések 

révén – mint például az illetékes hatóság 

felhatalmazása arra, hogy a használati 

jogokhoz kapcsolódó feltételek nem 

teljesítése esetén módosítsa vagy 

visszavonja az adott jogot, vagy a 

rádióspektrum-kereskedelem és bérbeadás 

megkönnyítése – megelőzhető a 

rádióspektrum nemkívánatos halmozása és 

növelhető a spektrumforrásokhoz való 

hozzájutás rugalmassága. A díjak éves 

szintű megállapítása szintén alkalmas a 

spektrum jogosult általi használatának 

folyamatos értékelésére. 

Or. en 
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Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   226 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

119 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(119) A jogok odaítélését megelőzően a 

tagállamok csak azon elemek ellenőrzését 

írhatják elő, amelyeket egy átlagos 

gondossággal eljáró kérelmező bizonyítani 

tud, kellően figyelembe véve, hogy a 

rádióspektrum a jelentős társadalmi és 

piaci értékkel bíró, szűkösen rendelkezésre 

álló közjavak közé tartozik. Ez nem érinti 

azt a lehetőséget, hogy amennyiben a 

kritériumok teljesítése kezdetben 

észszerűen nem volt elvárható, a 

kiválasztási kritériumok teljesülése 

utólagosan ellenőrzésre kerüljön, például 

mérföldkövek révén. A hatékony és 

eredményes spektrumhasználat fenntartása 

érdekében a tagállamoknak – a korlátozott 

időre szóló, kísérleti jellegű használat 

elősegítésének sérelme nélkül – nem 

szabad jogokat odaítélniük olyan esetben, 

amikor a vizsgálat arra utal, hogy a 

kérelmező nem tud megfelelni a 

feltételeknek. Ha a spektrumhasználati 

engedélyek időtartama kellően hosszú, az 

valószínűsíthetően növeli a befektetési 

környezet kiszámíthatóságát, és ezáltal 

gyorsítja a hálózatok kiépítettségét és 

javítja a szolgáltatások minőségét, továbbá 

biztosítja a spektrumkereskedelemhez és a 

spektrum bérbeadásához szükséges 

stabilitást. A spektrumhasználat 

időtartamát úgy kell meghatározni – azt az 

esetet kivéve, ha a jogot korlátlan 

időtartamra ítélték oda –, hogy szem előtt 

(119) A jogok odaítélését megelőzően a 

tagállamok csak azon elemek ellenőrzését 

írhatják elő, amelyeket egy átlagos 

gondossággal eljáró kérelmező bizonyítani 

tud, kellően figyelembe véve, hogy a 

rádióspektrum a jelentős társadalmi és 

piaci értékkel bíró, szűkösen rendelkezésre 

álló közjavak közé tartozik. Ez nem érinti 

azt a lehetőséget, hogy amennyiben a 

kritériumok teljesítése kezdetben 

észszerűen nem volt elvárható, a 

kiválasztási kritériumok teljesülése 

utólagosan ellenőrzésre kerüljön, például 

mérföldkövek révén. A hatékony és 

eredményes spektrumhasználat fenntartása 

érdekében a tagállamoknak – a korlátozott 

időre szóló, kísérleti jellegű használat 

elősegítésének sérelme nélkül – nem 

szabad jogokat odaítélniük olyan esetben, 

amikor a vizsgálat arra utal, hogy a 

kérelmező nem tud megfelelni a 

feltételeknek. Ha a spektrumhasználati 

engedélyek időtartama kellően hosszú, az 

valószínűsíthetően növeli a befektetési 

környezet kiszámíthatóságát, és ezáltal 

gyorsítja a hálózatok kiépítettségét és 

javítja a szolgáltatások minőségét, továbbá 

biztosítja a spektrumkereskedelemhez és a 

spektrum bérbeadásához szükséges 

stabilitást. A spektrumhasználat 

időtartamát úgy kell meghatározni – azt az 

esetet kivéve, ha a jogot korlátlan 

időtartamra ítélték oda –, hogy szem előtt 
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kell tartani az elérendő célokat és azt, hogy 

az időtartam kellően hosszú legyen a 

befektetések megtérüléséhez. Míg a 

hosszabb időtartam révén biztosítható a 

befektetési környezet kiszámíthatósága, az 

eredményes és hatékony 

spektrumhasználatot biztosító intézkedések 

révén – mint például az illetékes hatóság 

felhatalmazása arra, hogy a használati 

jogokhoz kapcsolódó feltételek nem 

teljesítése esetén módosítsa vagy 

visszavonja az adott jogot, vagy a 

rádióspektrum-kereskedelem és bérbeadás 

megkönnyítése – megelőzhető a 

rádióspektrum nemkívánatos halmozása és 

növelhető a spektrumforrásokhoz való 

hozzájutás rugalmassága. A díjak éves 

szintű megállapítása szintén alkalmas a 

spektrum jogosult általi használatának 

folyamatos értékelésére. 

kell tartani az elérendő célokat és azt, hogy 

az időtartam kellően hosszú legyen a 

befektetések megtérüléséhez. Míg a 

hosszabb időtartam révén biztosítható a 

befektetési környezet kiszámíthatósága, az 

eredményes és hatékony 

spektrumhasználatot biztosító intézkedések 

ugyanolyan fontosak – mint például az 

illetékes hatóság felhatalmazása arra, hogy 

a használati jogok odaítélését követően 

félidős értékelést végezzen, és hogy a 

használati jogokhoz kapcsolódó feltételek 

nem teljesítése esetén módosítsa vagy 

visszavonja az adott jogot, vagy a 

rádióspektrum-kereskedelem és bérbeadás 

megkönnyítése – és általuk megelőzhető a 

rádióspektrum nemkívánatos halmozása és 

növelhető a spektrumforrásokhoz való 

hozzájutás rugalmassága. A díjak éves 

szintű megállapítása szintén alkalmas a 

spektrum jogosult általi használatának 

folyamatos értékelésére. 

Or. en 
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Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

124 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(124) A rádióspektrum-használati jogok 

megadása vagy meghosszabbítása során 

hozott, kifejezetten a verseny 

előmozdítását célzó intézkedésekről annak 

a nemzeti szabályozó hatóságnak kell 

döntenie, amely rendelkezik a szükséges 

gazdasági, műszaki és piaci ismeretekkel. 

A spektrumkiosztási feltételek 

befolyásolhatják az elektronikus hírközlési 

piacot jellemző versenyhelyzetet és a 

piacra lépési feltételeket. A spektrumhoz 

való korlátozott hozzáférés – különösen 

akkor, ha a spektrum szűkös – 

(124) A rádióspektrum-használati jogok 

megadása vagy meghosszabbítása során 

hozott, kifejezetten a verseny 

előmozdítását célzó intézkedésekről annak 

a nemzeti szabályozó hatóságnak kell 

döntenie, amely rendelkezik a szükséges 

gazdasági, műszaki és piaci ismeretekkel. 

A spektrumkiosztási feltételek 

befolyásolhatják az elektronikus hírközlési 

piacot jellemző versenyhelyzetet és a 

piacra lépési feltételeket. A spektrumhoz 

való korlátozott hozzáférés – különösen 

akkor, ha a spektrum szűkös – 
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akadályozhatja a piacra lépést, illetve 

hátráltathatja a beruházásokat, a hálózat 

kiépítését, az új szolgáltatások vagy 

alkalmazások nyújtását, az innovációt és a 

versenyt. Az új felhasználói jogok, köztük 

a jogátruházás vagy jog haszonbérbe adása 

útján megszerzett jogok, valamint a 

spektrumhasználatra vonatkozó új 

rugalmas kritériumok bevezetése szintén 

hatást gyakorolhat a verseny jelenlegi 

helyzetére. A verseny előmozdítását célzó 

bizonyos feltételek – nem megfelelő 

alkalmazásuk esetén – más hatással is 

járhatnak; például a spektrumkorlátok 

alkalmazása és a spektrum bizonyos célra 

való fenntartása a spektrum mesterségesen 

okozott szűkösségéhez vezethet, a 

nagykereskedelmi hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségek kiszabása piaci 

erő hiányában feleslegesen korlátozhat 

egyes üzleti modelleket, és a 

jogátruházások korlátozása gátolhatja a 

másodlagos piacok létrejöttét. Ezért ilyen 

feltételek kiszabása tekintetében 

következetes és objektív versenytesztre van 

szükség, és azt következetesen alkalmazni 

kell. Az ilyen intézkedéseknek tehát olyan 

alapos és objektív piacelemzésre kell 

támaszkodnia, amelynek során a nemzeti 

szabályozó hatóságok értékelik a piacot és 

az azon uralkodó versenyfeltételeket. 

akadályozhatja a piacra lépést, illetve 

hátráltathatja a beruházásokat, a hálózat 

kiépítését, az új szolgáltatások vagy 

alkalmazások nyújtását, az innovációt és a 

versenyt. Az új felhasználói jogok, köztük 

a jogátruházás vagy jog haszonbérbe adása 

útján megszerzett jogok, valamint a 

spektrumhasználatra vonatkozó új 

rugalmas kritériumok bevezetése szintén 

hatást gyakorolhat a verseny jelenlegi 

helyzetére. A verseny előmozdítását célzó 

bizonyos feltételek – nem megfelelő 

alkalmazásuk esetén – más hatással is 

járhatnak; például a spektrumkorlátok 

alkalmazása és a spektrum bizonyos célra 

való fenntartása a spektrum mesterségesen 

okozott szűkösségéhez vezethet, a 

nagykereskedelmi hozzáféréssel 

kapcsolatos kötelezettségek kiszabása piaci 

erő hiányában feleslegesen korlátozhat 

egyes üzleti modelleket, és a 

jogátruházások korlátozása gátolhatja a 

másodlagos piacok létrejöttét. Ezért ilyen 

feltételek kiszabása tekintetében 

következetes és objektív versenytesztre van 

szükség, és azt következetesen alkalmazni 

kell. Az ilyen intézkedéseknek tehát olyan 

alapos és objektív piacelemzésre kell 

támaszkodnia, amelynek során a nemzeti 

szabályozó hatóságok értékelik a piacot és 

az azon uralkodó versenyfeltételeket. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak 

azonban gondoskodniuk kell arról, hogy a 

spektrum felhasználása eredményes és 

hatékony, a versenyt megkönnyítő módon 

történik, és nem korlátozódik csupán 

néhány szereplőre, csökkentve a versenyt. 

Or. en 
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Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

127 preambulumbekezdés 
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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 

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 

(127) Tekintettel a rádióspektrum iránti 

igény és a vezeték nélküli széles sávú 

internetkapcsolat iránti fogyasztói igény 

ugrásszerű növekedésére, a 

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 
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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, 

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, 

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, 

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 nem vonatkoznak 

az elektronikus kereskedelemről szóló 

2000/31/EK irányelv35 12. cikkében 

szereplő, a felelősséget érintő szabályok, 

mivel azon egyének felelőssége, akik 

harmadik feleknek nyújtanak helyi, nem 
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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 

hálózatok jönnek létre. 

kereskedelmi célú hozzáférést a 

szolgáltatók hálózatán keresztül 

továbbított, de általuk nem ellenőrizhető 

tartalomhoz, elrettenti őket ettől. 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 

hálózatok jönnek létre. 

_________________ _________________ 

35 Az 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.) 

35 Az 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.) 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   229 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda 

 

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 

spektrumhasználat szempontjából 

(127) Tekintettel a rádióspektrum iránti 

igény és a vezeték nélküli széles sávú 

internetkapcsolat iránti fogyasztói igény 

ugrásszerű növekedésére, a 

spektrumhasználat szempontjából 
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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, 

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. A 

végfelhasználókat bátorítani kell arra, 

hogy – 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, 
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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 

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, valamint a hozzáférést 

mások számára is lehetővé tevő 

végfelhasználókra vagy fogyasztókra 
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, 
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hálózatok jönnek létre. amelynek nyomán vezeték nélküli optikai 

kommunikációt lehetővé tevő hibrid helyi 

hálózatok jönnek létre. 

_________________ _________________ 

35 Az 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.) 

35 Az 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.) 

Or. en 

 

Módosítás   230 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

138 preambulumbekezdés 

 
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 

(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 
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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. 

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. A 

nemzeti szabályozó hatóságok nem 

egészíthetik ki további követelményekkel a 

Bizottság végrehajtási intézkedéseit, mivel 

ez akadályokat hozna létre a belső piacon. 

_________________ _________________ 

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 1025/2012/EU rendelete 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 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.). 

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 1025/2012/EU rendelete 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 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.). 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   231 

Olle Ludvigsson 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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139 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. Különleges körülmények 

között a nemzeti szabályozó hatóságok 

kötelezővé tehetik a szóban forgó 

infrastruktúrákon szolgáltatás nyújtására 

használt aktív hálózati elemekhez való 

hozzáférés biztosítását. Ilyen körülményt 

jelent például, ha a passzív elemekhez 

való hozzáférés gazdasági szempontból 

nem hatékony vagy fizikailag 

kivitelezhetetlen. A nemzeti szabályozó 

hatóságok nem kötelezhetnek hozzáférés 

biztosítására az első gyűjtő- vagy elosztási 

ponton túl, ha a hozzáférés már biztosítva 

van egy olyan technikai szinten, amely 

ugyanolyan funkciókat és lehetőségeket 

biztosít a hozzáférés igénylőjének a 

szolgáltatások és költségek ellenőrzésére 

és személyre szabására, mintha 

szimmetrikus szabályozás keretében 

kapott volna hozzáférést. Annak 

érdekében, hogy meg lehessen védeni a 

fenntartható versenyből származó, a 

végfelhasználók számára előnyös 

eredményeket, biztosítani kell, hogy a 

végfelhasználói termékek értékláncának 
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lehető legnagyobb része esetében 

érvényesüljön a verseny. 

Or. en 

 

Módosítás   232 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

Különleges körülmények között, a jelen 

irányelv célkitűzéseivel összhangban a 

nemzeti szabályozó hatóságok kötelezővé 

tehetik a szóban forgó infrastruktúrákon 

szolgáltatás nyújtására használt aktív 

hálózati elemekhez való hozzáférés 

biztosítását. Ilyen körülményt jelent 

például, ha a passzív elemekhez való 

hozzáférés gazdasági szempontból nem 

hatékony vagy fizikailag kivitelezhetetlen. 

Annak érdekében, hogy meg lehessen 

védeni a fenntartható versenyből 

származó, a végfelhasználók számára 
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előnyös eredményeket, biztosítani kell, 

hogy a végfelhasználói termékek 

értékláncának lehető legnagyobb része 

esetében érvényesüljön a verseny. 

Or. en 

 

Módosítás   233 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

Különleges körülmények között, a jelen 

irányelv célkitűzéseivel összhangban a 

nemzeti szabályozó hatóságok kötelezővé 

tehetik a szóban forgó infrastruktúrákon 

szolgáltatás nyújtására használt aktív 

hálózati elemekhez való hozzáférés 

biztosítását. Ilyen körülményt jelent 

például, ha a passzív elemekhez való 

hozzáférés gazdasági szempontból nem 

hatékony vagy fizikailag kivitelezhetetlen. 
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Annak érdekében, hogy meg lehessen 

védeni a fenntartható versenyből 

származó, a végfelhasználók számára 

előnyös eredményeket, biztosítani kell, 

hogy a végfelhasználói termékek 

értékláncának lehető legnagyobb része 

esetében érvényesüljön a verseny. 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamokat fel kell jogosítani arra, hogy nemzeti szabályozó hatóságaik kezelhessék az 

oligopolisztikus piaci struktúrákat. A távközlési rendelet által a nemzeti szabályozó hatóságok 

rendelkezésére bocsátott eszközök főleg olyan helyzetekre összpontosítanak, ahol kimutatható 

a jelentős piaci erő. Ez egy fontos akadály a szabályozói beavatkozás előtt, amelyet a nemzeti 

szabályozó hatóságok nehezen küzdenek le. Emellett problémát jelenthetnek azok az 

oligopolisztikus struktúrák is, ahol a piacon több szereplő játszik domináns szerepet. 

 

Módosítás   234 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 
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megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. Különleges körülmények 

között, a jelen irányelv célkitűzéseivel 

összhangban a nemzeti szabályozó 

hatóságok kötelezővé tehetik a szóban 

forgó infrastruktúrákon szolgáltatás 

nyújtására használt aktív hálózati 

elemekhez való hozzáférés biztosítását. 

Ilyen körülményt jelent például, ha a 

passzív elemekhez való hozzáférés 

gazdasági szempontból nem hatékony 

vagy fizikailag kivitelezhetetlen. Annak 

érdekében, hogy meg lehessen védeni a 

fenntartható versenyből származó, a 

végfelhasználók számára előnyös 

eredményeket, biztosítani kell, hogy a 

végfelhasználói termékek értékláncának 

lehető legnagyobb része esetében 

érvényesüljön a verseny. 

Or. en 

Indokolás 

A távközlési rendelet által a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésére bocsátott eszközök 

főleg olyan helyzetekre összpontosítanak, ahol kimutatható a jelentős piaci erő. Ez egy fontos 

akadály a szabályozói beavatkozás előtt, amelyet a nemzeti szabályozó hatóságok nehezen 

küzdenek le. Hangsúlyozni kell, hogy a versenyt nemcsak a jelentős piaci erővel bíró 

szereplők fenyegetik. Emellett problémát jelenthetnek azok az oligopolisztikus struktúrák is, 

ahol a piacon kis számú szereplő játszik domináns szerepet, és ez a helyzet a piac 

megszilárdulásával egyre jellemzőbbé válik. A tagállamokat fel kell jogosítani arra, hogy 

nemzeti szabályozó hatóságaik kezelhessék az oligopolisztikus piaci struktúrákat. 

 

Módosítás   235 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 
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a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Mivel azonban ezek a 

kötelezettségek túl nagy beavatkozással 

járhatnak, gyengíthetik a beruházásokat 

ösztönző tényezők hatását, és azzal a 

kontraproduktív hatással járhatnak, hogy 

erősítik a domináns szereplők helyzetét, 

csak akkor szabad alkalmazni őket, ha ez 

indokolt és arányos az érintett piacokon 

való hosszú távú, fenntartható verseny 

megteremtése szempontjából. Az a tény, 

hogy egynél több ilyen infrastruktúra 

létezik, önmagában nem feltétlenül 

elegendő annak vélelmezéséhez, hogy az 

eszköz megkettőzhető. Az első elosztási 

pontot objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   236 

Kathleen Van Brempt 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 
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hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. A nemzeti szabályozó 

hatóságoknak rendelkezniük kell a 

szükséges eszközökkel, és, ha a 

körülmények szükségessé teszik, képesnek 

kell lenniük beavatkozni, annak 

érdekében, hogy mindenkor biztosítsák a 

legjobb eredményeket a végfelhasználók 

számára a minőség és a versenyképes 

opciók méltányos áron való rendelkezésre 

állása terén. 

Or. en 

 

Módosítás   237 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. 

Ennek megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

(139) A költségek csökkentésére 

vonatkozó 2014/61/EU irányelv további, 

szimmetrikus szabályozással kapcsolatos 

elemeket tartalmaz. Az irányelv 

értelmében az Európai Bizottság 

legkésőbb 2018. július 1-jéig jelentést 

nyújt be az Európai Parlament és a 

Tanács részére az irányelv 

végrehajtásáról. Először meg kell várni az 

irányelv végrehajtásáról szóló jelentés 

eredményeit, hogy azok alapján dönteni 
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hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy 

egynél több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő 

annak vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

lehessen arról, hogy szükség van-e 

további, szimmetrikus szabályozással 

kapcsolatos elemekre. 

Or. de 

Indokolás 

A költségek csökkentésére vonatkozó 2014/61/EU irányelv végrehajtásáról szóló – legkésőbb 

2018. július 1-jéig benyújtandó – jelentés pontos elemzést fog tartalmazni a szimmetrikus 

szabályozással kapcsolatos további elemekről és azok piaci hatásairól. Most először is ezt a 

jelentést kell megvárni. 

 

Módosítás   238 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az elosztási pontot a 

nemzeti szabályozó hatóságnak kell 
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meghatározni. meghatároznia. E pont helyének 

meghatározása során a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak mérlegelniük 

kell az infrastruktúra-szintű versenyből 

származó előnyöket, valamint a hálózati 

elemek gazdaságtalan megkettőzése 

elkerülésének szükségességét. 

Or. en 

 

Módosítás   239 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi üzemeltető 

számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

(139) Olyan helyzetekben, amikor a 

vállalkozások nem férhetnek hozzá az első 

elosztási pont előtt a nem megkettőzhető 

eszközöket jól helyettesítő alternatívákhoz, 

a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 

hatalmazni arra, hogy a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettséget 

írhassanak elő valamennyi vezeték- és 

kábeltulajdonos, vagy a vezetékek és 

kábelek használatára jogosult vállalkozás 
számára, függetlenül piaci erejüktől. Ennek 

megítélésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak figyelembe kell venniük a 

hálózatok megkettőzhetőségét a jövőben 

befolyásoló bármely műszaki vagy 

gazdasági akadályt. Az a tény, hogy egynél 

több ilyen infrastruktúra létezik, 

önmagában nem feltétlenül elegendő annak 

vélelmezéséhez, hogy az eszköz 

megkettőzhető. Az első elosztási pontot 

objektív kritériumok alapján kell 

meghatározni. 

Or. en 

 

Módosítás   240 
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Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (139 a) Azokon a földrajzi területeken, 

ahol a kilátásban lévő beruházások vagy 

kereskedelmi megállapodások (beleértve a 

társberuházási megállapodásokat) alapján 

úgy tűnik vagy az várható, hogy a 

piacokon előreláthatóan oligopólium fog 

kialakulni, valószínű, hogy a verseny 

előmozdítása és a végfelhasználói előnyök 

védelme csorbát fog szenvedni. Ha a 

nemzeti szabályozó hatóságok azonosítani 

tudnak egy egyoldalú piaci erőt, akkor 

helyesen teszik, ha aktívan lépnek fel, és 

ex ante alapon specifikus ellenőrzést 

végeznek, és valószínűleg arra is szükség 

lesz, hogy ex ante kötelezettségeket 

írjanak elő vagy tartsanak fenn. Ez 

különösen igaz akkor, ha 

nagykereskedelmi piacról van szó. 

Or. en 

Indokolás 

A versenyt nemcsak a jelentős piaci erővel bíró szereplők fenyegetik. Emellett problémát 

jelenthetnek azok az oligopolisztikus struktúrák is, ahol a piacon kis számú szereplő játszik 

domináns szerepet, és ez a helyzet egyre jellemzőbbé válik. Fontos, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak meglegyenek az eszközeik az oligopolisztikus piaci struktúrák kezeléséhez. 

 

Módosítás   241 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

139 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (139 a) Azokon a földrajzi területeken, 

ahol a kilátásban lévő beruházások vagy 

kereskedelmi megállapodások (beleértve a 

társberuházási megállapodásokat) alapján 

úgy tűnik vagy az várható, hogy a 

piacokon előreláthatóan oligopólium fog 

kialakulni, valószínű, hogy a verseny 

előmozdítása és a végfelhasználói előnyök 

védelme csorbát fog szenvedni. Ezekben 

az esetekben a nemzeti szabályozó 

hatóságok helyesen teszik, ha éberen 

ügyelnek és ex ante alapon specifikus 

ellenőrzést végeznek, és valószínűleg arra 

is szükség lesz, hogy ex ante 

kötelezettségeket írjanak elő vagy 

tartsanak fenn. Ez különösen igaz akkor, 

ha nagykereskedelmi piacról van szó. 

Or. en 

Indokolás 

A távközlési rendelet által a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésére bocsátott eszközök 

főleg olyan helyzetekre összpontosítanak, ahol kimutatható a jelentős piaci erő. Ez egy fontos 

akadály a szabályozói beavatkozás előtt, amelyet a nemzeti szabályozó hatóságok nehezen 

küzdenek le. Ahogyan arra a BEREC is nagyon helyesen rámutat, fontos észben tartani, hogy 

a versenyt nemcsak a jelentős piaci erővel bíró szereplők fenyegetik. Emellett problémát 

jelenthetnek azok az oligopolisztikus struktúrák is, ahol a piacon kis számú szereplő játszik 

domináns szerepet, és ez a helyzet a piac megszilárdulásával egyre jellemzőbbé válik. A 

tagállamokat fel kell jogosítani arra, hogy nemzeti szabályozó hatóságaik kezelhessék az 

oligopolisztikus piaci struktúrákat. 

 

Módosítás   242 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

140 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(140) Alacsonyabb népsűrűségű 

területeken indokolt lehet az első 

koncentrációs ponton túli vezetékekre és 

kábelekre is kiterjeszteni a hozzáférési 

kötelezettségeket, ugyanakkor ügyelve 

arra, hogy a kötelezettség hatálya alá 

törölve 



 

PE602.947v01-00 114/173 AM\1122801HU.docx 

HU 

tartozó pontok a végfelhasználókhoz a 

lehető legközelebb essenek, ha bizonyított, 

hogy a megkettőzés az első koncentrációs 

ponton túl nem volna lehetséges. 

Or. de 

Indokolás 

A költségek csökkentésére vonatkozó 2014/61/EU irányelv végrehajtásáról szóló – legkésőbb 

2018. július 1-jéig benyújtandó – jelentés pontos elemzést fog tartalmazni a szimmetrikus 

szabályozással kapcsolatos további elemekről és azok piaci hatásairól. Most először is ezt a 

jelentést kell megvárni. 

 

Módosítás   243 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

140 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(140) Alacsonyabb népsűrűségű 

területeken indokolt lehet az első 

koncentrációs ponton túli vezetékekre és 

kábelekre is kiterjeszteni a hozzáférési 

kötelezettségeket, ugyanakkor ügyelve 

arra, hogy a kötelezettség hatálya alá 

tartozó pontok a végfelhasználókhoz a 

lehető legközelebb essenek, ha bizonyított, 

hogy a megkettőzés az első koncentrációs 

ponton túl nem volna lehetséges. 

(140) Különösen az alacsonyabb 

népsűrűségű területeken indokolt lehet az 

első koncentrációs ponton túli vezetékekre 

és kábelekre is kiterjeszteni a hozzáférési 

kötelezettségeket, ugyanakkor ügyelve 

arra, hogy a kötelezettség hatálya alá 

tartozó pontok a végfelhasználókhoz a 

lehető legközelebb essenek, ha bizonyított, 

hogy a megkettőzés az első koncentrációs 

ponton túl nem volna lehetséges. 

Or. en 

 

Módosítás   244 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

140 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(140) Alacsonyabb népsűrűségű 

területeken indokolt lehet az első 

(140) Indokolt lehet egy adott, a nemzeti 

szabályozó hatóság által meghatározott 
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koncentrációs ponton túli vezetékekre és 

kábelekre is kiterjeszteni a hozzáférési 

kötelezettségeket, ugyanakkor ügyelve 

arra, hogy a kötelezettség hatálya alá 

tartozó pontok a végfelhasználókhoz a 

lehető legközelebb essenek, ha bizonyított, 

hogy a megkettőzés az első koncentrációs 

ponton túl nem volna lehetséges. 

koncentrációs ponton túli vezetékekre és 

kábelekre is kiterjeszteni a hozzáférési 

kötelezettségeket az alacsonyabb 

népsűrűségű területeken, ha bizonyított, 

hogy a megkettőzés az illető koncentrációs 

ponton túl gazdaságilag életképtelen volna 

vagy fizikailag nem volna lehetséges. 

Or. en 

 

Módosítás   245 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

141 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(141) Ilyen esetekben az arányosság 

elvének érvényre juttatása érdekében 

helyénvaló lehet, ha a nemzeti szabályozó 

hatóságok kizárják az első elosztási 

ponton túli kötelezettségek hatálya alól a 

tulajdonosok és/vagy vállalkozások egyes 

kategóriáit azon az alapon, hogy jelentős 

piaci részesedés hiányában a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettség 

veszélyeztetheti az újonnan kiépített 

hálózati elemek kifizetődőségét. A 

strukturálisan elkülönített vállalkozások 

számára nem helyénvaló előírni ilyen 

hozzáférés-biztosítási kötelezettséget, 

amennyiben kereskedelmi alapon 

alternatív hozzáférést kínálnak egy 

nagyon nagy kapacitású hálózathoz. 

törölve 

Or. de 

Indokolás 

A költségek csökkentésére vonatkozó 2014/61/EU irányelv végrehajtásáról szóló – legkésőbb 

2018. július 1-jéig benyújtandó – jelentés pontos elemzést fog tartalmazni a szimmetrikus 

szabályozással kapcsolatos további elemekről és azok piaci hatásairól. Most először is ezt a 

jelentést kell megvárni. 
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Módosítás   246 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

141 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(141) Ilyen esetekben az arányosság 

elvének érvényre juttatása érdekében 

helyénvaló lehet, ha a nemzeti szabályozó 

hatóságok kizárják az első elosztási 

ponton túli kötelezettségek hatálya alól a 

tulajdonosok és/vagy vállalkozások egyes 

kategóriáit azon az alapon, hogy jelentős 

piaci részesedés hiányában a hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettség 

veszélyeztetheti az újonnan kiépített 

hálózati elemek kifizetődőségét. A 

strukturálisan elkülönített vállalkozások 

számára nem helyénvaló előírni ilyen 

hozzáférés-biztosítási kötelezettséget, 

amennyiben kereskedelmi alapon 

alternatív hozzáférést kínálnak egy 

nagyon nagy kapacitású hálózathoz. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   247 

Michał Boni 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

142 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(142) A vezeték nélküli elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtásában 

kifejezetten hasznos lehet az aktív vagy 

passzív infrastruktúra megosztott 

használata, illetve közös kiépítése a 

versenyjog szabályaival összhangban, 

ugyanis ezáltal maximalizálható a nagyon 

nagy kapacitású összekapcsoltság az Unió 

(142) A vezeték nélküli elektronikus 

hírközlési szolgáltatások nyújtásában 

kifejezetten hasznos lehet az aktív 

infrastruktúra megosztott használata a 

versenyjog szabályaival összhangban, 

ugyanis ezáltal maximalizálható a nagyon 

nagy kapacitású összekapcsoltság az Unió 

egészében, különösen a kevésbé sűrűn 
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egészében, különösen a kevésbé sűrűn 

lakott területeken, ahol a megkettőzés nem 

oldható meg, és így a felhasználók 

eleshetnek a jó minőségű kapcsolattól. 

Biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságok kivételes 

esetekben az uniós joggal összhangban 

előírják a megosztott használatot vagy a 

közös kiépítést, esetleg a helyhez kötött 

barangoló hozzáférést, ha bizonyítani 

tudják annak előnyeit a megkettőzés 

jelentős akadályainak felszámolása vagy 

egyéb jelentős korlátozások feloldása 

szempontjából, legyenek azok a 

végfelhasználói választékkal, a szolgáltatás 

minőségével vagy a területi lefedettséggel 

kapcsolatosak, és figyelemmel egyéb 

szempontokra is, különösen az 

infrastruktúra bővítésére való ösztönzés 

fenntartására. 

lakott területeken, ahol a megkettőzés nem 

oldható meg, és így a felhasználók 

eleshetnek a jó minőségű kapcsolattól. 

Biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóságok kivételes 

esetekben az uniós joggal összhangban 

előírják a megosztott használatot, esetleg a 

helyhez kötött barangoló hozzáférést, ha 

bizonyítani tudják annak előnyeit a 

megkettőzés jelentős akadályainak 

felszámolása vagy egyéb jelentős 

korlátozások feloldása szempontjából, 

legyenek azok a végfelhasználói 

választékkal, a szolgáltatás minőségével 

vagy a területi lefedettséggel 

kapcsolatosak, és figyelemmel egyéb 

szempontokra is, különösen az 

infrastruktúra bővítésére való ösztönzés 

fenntartására. Továbbra is jelentősen 

akadályozza a versenyt az épületeken 

belül található vezetékek és kábelek 

hozzáférhetősége. Fontos biztosítani, hogy 

bármilyen érdekelt harmadik fél 

hozzáférhessen az épületeken belüli 

infrastruktúrák tulajdonosai vagy 

felhasználói által tárolt információkhoz, 

és hogy minden észszerű hozzáférési 

kérést teljesítsenek. 

Or. en 

Indokolás 

A tetszőleges összekapcsolhatóság fontos követelmény, amelyet érvényre kell juttatni. Ez 

azonban fogalmilag eltérést jelent az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 

rendelet alapgondolatától, amely a jelentős piaci erő elvén és a versenyjogi elveken alapul. 

Így a tetszőleges összekapcsolhatóságra vonatkozó kötelezettséget csak kivételes körülmények 

esetén, megfelelően indokolt esetben lehet előírni, ha a jelentős piaci erőn alapuló rendelet 

nincs jelen vagy nincs érvényben. Ilyen kivételt jelent az épületeken belül található 

vezetékekhez és kábelekhez való hozzáférés. 

 

Módosítás   248 

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

143 preambulumbekezdés 
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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, gondoskodni kell arról, 

hogy e kötelezettségek megállapítása a 

keretszabályozással, különösen pedig a 

keretszabályozásban előírt bejelentési 

eljárásokkal összhangban történjék. Ilyen 

kötelezettségeket csak akkor szabad 

előírni, a megfelelő bejelentési eljárások 

betartása mellett, 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. 

Or. en 

 

Módosítás   249 

Michał Boni 

 

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 

(143) Miközben olyan célok elérése 

érdekében, mint a végberendezéstől 

végberendezésig megvalósuló 

összekapcsolhatóság vagy a szolgáltatások 

átjárhatósága, bizonyos körülmények 

között helyénvaló, ha a nemzeti szabályozó 



 

AM\1122801HU.docx 119/173 PE602.947v01-00 

 HU 

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. 

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, és 

olyan esetekben kerüljön erre sor, amikor 

a jelentős piaci erővel összefüggő 

kötelezettségek ténylegesen vagy 

valószínűsíthetően nem hatékonyak. 

Or. en 

Indokolás 

A tetszőleges összekapcsolhatóságra vonatkozó kötelezettséget csak kivételes körülmények 

esetén, megfelelően indokolt esetben lehet előírni, ha a jelentős piaci erőn alapuló rendelet 

nincs jelen vagy nincs érvényben. 

 

Módosítás   250 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

147 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(147) Két vagy több vállalkozás nemcsak 

akkor minősülhet közös erőfölényt 

élvezőnek, ha közöttük szerkezeti vagy 

egyéb kapcsolódások vannak, hanem akkor 

is, ha az érintett piac szerkezete az 

összehangolt hatások kialakulásához vezet, 

vagyis ösztönzi a párhuzamos vagy 

összeegyeztetett versenyellenes 

magatartást a piacon. 

(147) Két vagy több vállalkozás nemcsak 

akkor minősülhet közös erőfölényt 

élvezőnek, ha közöttük szerkezeti vagy 

egyéb kapcsolódások vannak, hanem akkor 

is, ha az érintett piac szerkezete az 

összehangolt hatások kialakulásához vezet, 

vagyis ösztönzi a párhuzamos vagy 

összeegyeztetett versenyellenes 

magatartást a piacon. Az elektronikus 

hírközlési piacok egyre erőteljesebb 

konvergenciájának és megszilárdulásának 

fényében (beleértve néhány esetben a 

tartalommal összefüggő piacokat), 

valamint figyelembe véve, hogy egyre több 

piacot oligopóliumok vagy duopóliumok 

alkotnak, ami a jelenlegi, jelentős piaci 

erőn alapuló keret hatékonyságának 

csökkenéséhez vezethet, mérlegelni kell, 
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hogy van-e kettő vagy több vállalkozás 

olyan, a jelentős piaci erő gyakorlásával 

egyenértékű pozícióban, amelynek révén 

jelentős mértékben akadályozni tudják a 

tényleges versenyt. Az értékelésnek 

figyelembe kell vennie az érintett 

piacokat, többek között az egyéb piaci 

szereplők piaci részesedését, egy vállalat 

piaci erejét a szorosan kapcsolódó 

piacokon, a piacra való bejutást gátló 

akadályokat, a piaci koncentrációt, a 

termékek megkülönböztetését, a 

kapacitási korlátokat és az átállási 

költségeket. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   251 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

155 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(155) Az előzetes szabályozás alá 

vonandó nagykereskedelmi piacok 

azonosításának kiindulópontja a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára a megfelelő 

kiskereskedelmi piacok elemzése. A 

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi 

szinten érvényesülő valós verseny 

elemzését egy bizonyos idősíkban 

előretekintve kell végezni, figyelemmel a 

versenyjogi szabályokra, így a Bíróság 

idevágó ítélkezési gyakorlatára is. 

Amennyiben úgy tűnik, hogy a 

kiskereskedelmi piacok a megfelelő 

nagykereskedelmi piac(ok) előzetes 

szabályozása hiányában is valóban 

versenyorientáltak, a nemzeti szabályozó 

(155) Az előzetes szabályozás alá 

vonandó nagykereskedelmi piacok 

azonosítását megkönnyítheti a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára a megfelelő 

kiskereskedelmi piacok elemzése. Ha a 

piacelemezés középpontjában a 

nagykereskedelmi piac áll, nem szükséges 

azonban formális módon meghatározni a 

kiskereskedelmi piacokat, mivel egy 

nagykereskedelmi piac több 

kiskereskedelmi piacnak is megfelelhet. A 

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi 

szinten érvényesülő valós verseny 

elemzését egy bizonyos idősíkban 

előretekintve kell végezni, figyelemmel a 

versenyjogi szabályokra, így a Bíróság 
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hatóságnak le kell vonnia azt a 

következtetést, hogy a szóban forgó 

nagykereskedelmi szinten nincs szükség 

szabályozásra. 

idevágó ítélkezési gyakorlatára is. 

Amennyiben úgy tűnik, hogy a 

kiskereskedelmi piacok a megfelelő 

nagykereskedelmi piac(ok) előzetes 

szabályozása hiányában is valóban 

versenyorientáltak, a nemzeti szabályozó 

hatóság levonhatja azt a következtetést, 

hogy a szóban forgó nagykereskedelmi 

szinten nincs szükség szabályozásra. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   252 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

157 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(157) Amikor a kiskereskedelmi szinten 

jelentkező problémák megoldását a 

nagykereskedelmi szabályozás elemzésével 

keresik, a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak szem előtt kell tartaniuk, 

hogy több nagykereskedelmi piac is 

kihathat egy kiskereskedelmi piacra, és 

fordítva, egy nagykereskedelmi piac több 

különböző kiskereskedelmi piacra is 

befolyást gyakorolhat. Hasonlóképp egy 

adott piac versenydinamikáját 

befolyásolhatja a szomszédos, de nem alá- 

vagy fölérendelt piacok jellege is, amint ez 

megfigyelhető a vezetékes és a mobil 

szolgáltatások egyes piacai között. A 

szóban forgó értékelést a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak minden esetleg 

szabályozandó nagykereskedelmi piac 

kapcsán el kell végezniük, megvizsgálva az 

építményekhez való hozzáférés javítására 

kínálkozó lehetőségeket, melyek általában 

(157) Amikor a kiskereskedelmi szinten 

jelentkező problémák megoldását a 

nagykereskedelmi szabályozás elemzésével 

keresik, a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak szem előtt kell tartaniuk, 

hogy több nagykereskedelmi piac is 

kihathat egy kiskereskedelmi piacra, és 

fordítva, egy nagykereskedelmi piac több 

különböző kiskereskedelmi piacra is 

befolyást gyakorolhat. Hasonlóképp egy 

adott piac versenydinamikáját 

befolyásolhatja a szomszédos, de nem alá- 

vagy fölérendelt piacok jellege is, amint ez 

megfigyelhető a vezetékes és a mobil 

szolgáltatások egyes piacai között. A 

szóban forgó értékelést a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak minden esetleg 

szabályozandó nagykereskedelmi piac 

kapcsán el kell végezniük, megvizsgálva, 

hogy az építményekhez való hozzáférés 

javítására kínálkozó lehetőségek a 
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a fenntarthatóbb verseny, többek között az 

infrastruktúrán alapuló verseny 

megteremtéséhez is hozzájárulnak, majd 

meg kell vizsgálniuk az esetleg előzetes 

szabályozás alá vonandó nagykereskedelmi 

piacokat abból a szempontból is, hogy 

vélhetően alkalmasak-e a kiskereskedelmi 

szinten azonosított versenyproblémák 

kezelésére. Az alkalmazandó intézkedés 

kiválasztásakor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak mérlegelniük kell annak 

gyakorlati megvalósíthatóságát, és költség-

haszon elemzést kell végezniük, 

figyelembe véve az intézkedésnek a 

kiskereskedelmi szinten azonosított 

versenyproblémák kezelésére való 

alkalmasságát. A nemzeti szabályozó 

hatóságoknak meg kell fontolniuk a csak 

bizonyos hálózati topológiák esetében 

megvalósítható intézkedések 

elrendelésének következményeit, mert 

előfordulhat, hogy ezek nem ösztönzik a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítését, ami pedig a végfelhasználók 

érdeke. A jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltatót érintő intézkedésekkel 

kapcsolatos döntések meghozatala előtt a 

nemzeti szabályozó hatóságnak az 

értékelés minden egyes szakaszában meg 

kell állapítania, hogy az érintett 

kiskereskedelmi piacon valódi verseny 

alakulna-e ki egyrészt a vonatkozó 

kereskedelmi megállapodások vagy egyéb 

nagykereskedelmi piaci jellemzők 

ismeretében, ideértve bármely egyéb, már 

hatályos szabályozást, például a nem 

megkettőzhető eszközökhöz való 

hozzáférésre vonatkozó általános 

szabályokat vagy az e hozzáférés 

biztosítására vonatkozó, a 2014/61/EU 

irányelv szerint kötelezettségeket, másrészt 

a nemzeti szabályozó hatóság által 

korábban alkalmasnak ítélt, egy jelentős 

piaci erővel rendelkező szolgáltatóra 

vonatkozó szabályozás fényében. Az ilyen 

különbségek, ha nem vezetnek is 

egymástól különálló földrajzi piacok 

azonosításához, indokolhatják a megfelelő 

célravezetőbbek-e, melyek általában a 

fenntarthatóbb verseny, többek között az 

infrastruktúrán alapuló verseny 

megteremtéséhez is hozzájárulnak, 

ugyanakkor ki lehetnek téve rendelkezésre 

állással kapcsolatos vagy fizikai 

korlátozásoknak, vagy a kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés 

javítására szolgáló lehetőségek; majd meg 

kell vizsgálniuk az esetleg előzetes 

szabályozás alá vonandó nagykereskedelmi 

piacokat abból a szempontból is, hogy 

vélhetően alkalmasak-e a kiskereskedelmi 

szinten azonosított versenyproblémák 

kezelésére. Az alkalmazandó intézkedés 

kiválasztásakor a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak mérlegelniük kell annak 

gyakorlati megvalósíthatóságát, és költség-

haszon elemzést kell végezniük, 

figyelembe véve az intézkedésnek a 

kiskereskedelmi szinten azonosított 

versenyproblémák kezelésére való 

alkalmasságát, és biztosítva a termékek 

megkülönböztetésén és a 

technológiasemlegességen alapuló 

fenntartható versenyt. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak meg kell 

fontolniuk a csak bizonyos hálózati 

topológiák esetében megvalósítható 

intézkedések elrendelésének 

következményeit, mert előfordulhat, hogy 

ezek nem ösztönzik a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítését, ami pedig 

a végfelhasználók érdeke. Emellett a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az előírt 

javító intézkedések révén – ha lehetséges, 

még az infrastruktúra kiépítése előtt – 

ösztönöznie kell a rugalmas és nyitott 

hálózati architektúra fejlesztését, ami 

hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a 

később fázisban előírt javító intézkedések 

jelentette teher és összetettség. A jelentős 

piaci erővel rendelkező szolgáltatót érintő 

intézkedésekkel kapcsolatos döntések 

meghozatala előtt a nemzeti szabályozó 

hatóságnak az értékelés minden egyes 

szakaszában meg kell állapítania, hogy az 

érintett piacokon valódi verseny alakulna-e 
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intézkedések differenciálását a különböző 

szintű versenyakadályoknak megfelelően. 

ki egyrészt a vonatkozó kereskedelmi 

megállapodások vagy egyéb 

nagykereskedelmi piaci jellemzők 

ismeretében, ideértve bármely egyéb, már 

hatályos szabályozást, például a nem 

megkettőzhető eszközökhöz való 

hozzáférésre vonatkozó általános 

szabályokat vagy az e hozzáférés 

biztosítására vonatkozó, a 2014/61/EU 

irányelv szerint kötelezettségeket, másrészt 

a nemzeti szabályozó hatóság által 

korábban alkalmasnak ítélt, egy jelentős 

piaci erővel rendelkező szolgáltatóra 

vonatkozó szabályozás fényében. Az ilyen 

különbségek, ha nem vezetnek is 

egymástól különálló földrajzi piacok 

azonosításához, indokolhatják a megfelelő 

intézkedések differenciálását a különböző 

szintű versenyakadályoknak megfelelően. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   253 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

164 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(164) A megállapítandó kötelezettségek 

és feltételek arányosságának felmérésekor 

a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

figyelembe kell venniük a saját 

tagállamukon belül különféle területeken 

létező eltérő versenyfeltételeket , 

különösen az ezen irányelvvel összhangban 

elvégzett feltérképezés eredményeit . 

(164) A megállapítandó kötelezettségek 

és feltételek arányosságának felmérésekor 

a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

figyelembe kell venniük a saját 

tagállamukon belül különféle területeken 

létező eltérő versenyfeltételeket , 

különösen az ezen irányelvvel összhangban 

elvégzett feltérképezés eredményeit . A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a jelentős piaci 

erővel rendelkező üzemeltetőkre kirótt 
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kötelezettségek hatékonyak. A nemzeti 

szabályozó hatóságok előzetesen 

szankciórendszert alakíthatnak ki, 

amelyet a kötelezettségek megszegése 

esetén alkalmaznak. 

Or. en 

 

Módosítás   254 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

164 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(164) A megállapítandó kötelezettségek 

és feltételek arányosságának felmérésekor 

a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

figyelembe kell venniük a saját 

tagállamukon belül különféle területeken 

létező eltérő versenyfeltételeket, különösen 

az ezen irányelvvel összhangban elvégzett 

feltérképezés eredményeit. 

(164) A megállapítandó kötelezettségek 

és feltételek arányosságának felmérésekor 

a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

figyelembe kell venniük a saját 

tagállamukon belül különféle területeken 

létező eltérő versenyfeltételeket, különösen 

az ezen irányelvvel összhangban elvégzett 

feltérképezés eredményeit. Annak 

biztosítása érdekében, hogy a jelentős 

piaci erővel rendelkező vállalkozások 

valóban eleget tegyenek 

kötelezettségeiknek, a nemzeti szabályozó 

hatóságok a jogsértések esetére 

szankciókat írhatnak elő. 

Or. de 

 

Módosítás   255 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

172 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(172) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

befogadására alkalmas építmények 

kulcsfontosságúak a nagyon nagy 

törölve 
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kapacitású hálózatok kiépítéséhez, 

ugyanis megkettőzésük igen költséges, 

míg újbóli hasznosításuk jelentős 

megtakarításokat eredményezhet. Ezért a 

2014/61/EU irányelvben a fizikai 

infrastruktúrára vonatkozóan előírt 

szabályokon felül konkrét megoldásra van 

szükség azokra az esetekre, ahol az 

építmények piaci erővel rendelkezőnek 

tekintett szolgáltató tulajdonában állnak. 

Amennyiben az ilyen építmények 

rendelkezésre állnak és újból 

használhatók, az azokhoz való hozzáférés 

igen nagyon előnyt jelent a versengő 

infrastruktúra kiépítésekor, ezért 

szükséges biztosítani, hogy az ezen 

eszközökhöz való hozzáférés önálló 

intézkedésként is rendelkezésre álljon az 

alárendelt piaci verseny és a kiépítési 

dinamika fokozásához, és ezt a lehetőséget 

bármely más orvoslat alkalmazása előtt 

fontolóra kell venni, nem csupán más 

nagykereskedelmi termékek vagy 

szolgáltatások ellensúlyozásaként, illetve 

nem csupán azon vállalkozások esetében, 

melyek élnek e nagykereskedelmi 

termékekkel vagy szolgáltatásokkal. A 

nemzeti szabályozó hatóságok a meglévő 

építményeket a jogszabályban előírt könyv 

szerinti érték alapján értékelik, figyelembe 

véve az értékcsökkenést és a megfelelő 

árindexet, amely lehet a kiskereskedelmi 

árindex, de figyelmen kívül hagyva azokat 

az eszközöket, melyek értéke legalább 

negyven év alatt nullára csökkent, noha 

még használatban vannak. 

Or. en 

 

Módosítás   256 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

172 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(172) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

befogadására alkalmas építmények 

kulcsfontosságúak a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítéséhez, ugyanis 

megkettőzésük igen költséges, míg újbóli 

hasznosításuk jelentős megtakarításokat 

eredményezhet. Ezért a 2014/61/EU 

irányelvben a fizikai infrastruktúrára 

vonatkozóan előírt szabályokon felül 

konkrét megoldásra van szükség azokra az 

esetekre, ahol az építmények piaci erővel 

rendelkezőnek tekintett szolgáltató 

tulajdonában állnak. Amennyiben az ilyen 

építmények rendelkezésre állnak és újból 

használhatók, az azokhoz való hozzáférés 

igen nagyon előnyt jelent a versengő 

infrastruktúra kiépítésekor, ezért szükséges 

biztosítani, hogy az ezen eszközökhöz való 

hozzáférés önálló intézkedésként is 

rendelkezésre álljon az alárendelt piaci 

verseny és a kiépítési dinamika 

fokozásához, és ezt a lehetőséget bármely 

más orvoslat alkalmazása előtt fontolóra 

kell venni, nem csupán más 

nagykereskedelmi termékek vagy 

szolgáltatások ellensúlyozásaként, illetve 

nem csupán azon vállalkozások esetében, 

melyek élnek e nagykereskedelmi 

termékekkel vagy szolgáltatásokkal. A 

nemzeti szabályozó hatóságok a meglévő 

építményeket a jogszabályban előírt könyv 

szerinti érték alapján értékelik, figyelembe 

véve az értékcsökkenést és a megfelelő 

árindexet, amely lehet a kiskereskedelmi 

árindex, de figyelmen kívül hagyva azokat 

az eszközöket, melyek értéke legalább 

negyven év alatt nullára csökkent, noha 

még használatban vannak. 

(172) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

befogadására alkalmas építmények 

kulcsfontosságúak a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítéséhez, ugyanis 

megkettőzésük igen költséges, míg újbóli 

hasznosításuk jelentős megtakarításokat 

eredményezhet. Ezért a 2014/61/EU 

irányelvben a fizikai infrastruktúrára 

vonatkozóan előírt szabályokon felül 

konkrét megoldásra van szükség azokra az 

esetekre, ahol az építmények piaci erővel 

rendelkezőnek tekintett szolgáltató 

tulajdonában állnak. Amennyiben az ilyen 

építmények rendelkezésre állnak és újból 

használhatók, az azokhoz való hozzáférés 

igen nagyon előnyt jelent a versengő 

infrastruktúra kiépítésekor, ezért szükséges 

biztosítani, hogy az ezen eszközökhöz való 

hozzáférés önálló intézkedésként is 

rendelkezésre álljon az alárendelt piaci 

verseny és a kiépítési dinamika 

fokozásához, és ezt a lehetőséget bármely 

más orvoslat alkalmazása előtt fontolóra 

kell venni, nem csupán más 

nagykereskedelmi termékek vagy 

szolgáltatások ellensúlyozásaként, illetve 

nem csupán azon vállalkozások esetében, 

melyek élnek e nagykereskedelmi 

termékekkel vagy szolgáltatásokkal. Az 

ezen eszközökhöz való hozzáférést 

azonban fizikai akadályok vagy a 

korlátozott rendelkezésre állás 

korlátozhatják, ezért meg kell fontolni a 

hozzáférés más, egyenértékű módjait, pl. a 

sötétszálhoz való hozzáférést. A nemzeti 

szabályozó hatóságok a meglévő 

építményeket a jogszabályban előírt könyv 

szerinti érték alapján értékelik, figyelembe 

véve az értékcsökkenést és a megfelelő 

árindexet, amely lehet a kiskereskedelmi 

árindex, de figyelmen kívül hagyva azokat 

az eszközöket, melyek értéke legalább 

negyven év alatt nullára csökkent, noha 

még használatban vannak. 

Or. en 
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Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   257 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

172 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(172) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

befogadására alkalmas építmények 

kulcsfontosságúak a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítéséhez, ugyanis 

megkettőzésük igen költséges, míg újbóli 

hasznosításuk jelentős megtakarításokat 

eredményezhet. Ezért a 2014/61/EU 

irányelvben a fizikai infrastruktúrára 

vonatkozóan előírt szabályokon felül 

konkrét megoldásra van szükség azokra az 

esetekre, ahol az építmények piaci erővel 

rendelkezőnek tekintett szolgáltató 

tulajdonában állnak. Amennyiben az ilyen 

építmények rendelkezésre állnak és újból 

használhatók, az azokhoz való hozzáférés 

igen nagyon előnyt jelent a versengő 

infrastruktúra kiépítésekor, ezért szükséges 

biztosítani, hogy az ezen eszközökhöz való 

hozzáférés önálló intézkedésként is 

rendelkezésre álljon az alárendelt piaci 

verseny és a kiépítési dinamika 

fokozásához, és ezt a lehetőséget bármely 

más orvoslat alkalmazása előtt fontolóra 

kell venni, nem csupán más 

nagykereskedelmi termékek vagy 

szolgáltatások ellensúlyozásaként, illetve 

nem csupán azon vállalkozások esetében, 

melyek élnek e nagykereskedelmi 

termékekkel vagy szolgáltatásokkal. A 

nemzeti szabályozó hatóságok a meglévő 

építményeket a jogszabályban előírt könyv 

szerinti érték alapján értékelik, figyelembe 

véve az értékcsökkenést és a megfelelő 

(172) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

befogadására alkalmas építmények vagy a 

passzív infrastruktúrák, mint például az 

inaktív vonalak, kulcsfontosságúak a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítéséhez, ugyanis megkettőzésük igen 

költséges, míg újbóli hasznosításuk 

jelentős megtakarításokat eredményezhet. 

Ezért a 2014/61/EU irányelvben a fizikai 

infrastruktúrára vonatkozóan előírt 

szabályokon felül konkrét megoldásra van 

szükség azokra az esetekre, ahol az 

építmények piaci erővel rendelkezőnek 

tekintett szolgáltató tulajdonában állnak. 

Amennyiben az ilyen építmények vagy 

passzív infrastruktúrák rendelkezésre 

állnak és újból használhatók, az azokhoz 

való hozzáférés igen nagyon előnyt jelent a 

versengő infrastruktúra kiépítésekor, ezért 

szükséges biztosítani, hogy az ezen 

eszközökhöz való hozzáférés önálló 

intézkedésként is rendelkezésre álljon az 

alárendelt piaci verseny és a kiépítési 

dinamika fokozásához, és ezt a lehetőséget 

bármely más orvoslat alkalmazása előtt 

fontolóra kell venni, nem csupán más 

nagykereskedelmi termékek vagy 

szolgáltatások ellensúlyozásaként, illetve 

nem csupán azon vállalkozások esetében, 

melyek élnek e nagykereskedelmi 

termékekkel vagy szolgáltatásokkal. A 

nemzeti szabályozó hatóságok a meglévő 

építményeket a jogszabályban előírt könyv 
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árindexet, amely lehet a kiskereskedelmi 

árindex, de figyelmen kívül hagyva azokat 

az eszközöket, melyek értéke legalább 

negyven év alatt nullára csökkent, noha 

még használatban vannak. 

szerinti érték alapján értékelik, figyelembe 

véve az értékcsökkenést és a megfelelő 

árindexet, amely lehet a kiskereskedelmi 

árindex, de figyelmen kívül hagyva azokat 

az eszközöket, melyek értéke legalább 

negyven év alatt nullára csökkent, noha 

még használatban vannak. 

Or. de 

 

Módosítás   258 

Werner Langen, Norbert Lins, Sabine Verheyen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

173 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(173) Az új és továbbfejlesztett 

infrastruktúrákhoz való hozzáférés 

biztosításának előírása során a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy a hozzáférési feltételek 

tükrözzék a beruházási döntést alátámasztó 

körülményeket, figyelembe véve többek 

között a kiépítés költségeit, az új termékek 

és szolgáltatások elindításának 

kihasználtsági mutatóit és a várható 

kiskereskedelmi árszintet. Továbbá 

lehetővé kell tenni a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára, hogy adott esetben 

meghatározhassák a hozzáférés megfelelő 

felülvizsgálati időszakokon keresztül 

fennálló feltételeit, hogy ezáltal tervezési 

biztonságot nyújtsanak a beruházók 

számára. Amennyiben az árszabályozás 

megfelelő intézkedésnek tűnik, e feltételek 

az uniós jogszabályokkal összhangban 

magukban foglalhatnak a szerződések 

tartalmától és időtartamától függő 

árképzési rendelkezéseket is, amennyiben 

azok nem gyakorolnak diszkriminatív 

hatást. Valamennyi előírt hozzáférési 

feltételnek tiszteletben kell tartania a 

fogyasztók és a vállalkozások számára 

kínált szolgáltatások terén fennálló 

(173) Az új és továbbfejlesztett 

infrastruktúrákhoz való hozzáférés 

biztosításának előírása során a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy a hozzáférési feltételek 

tükrözzék a beruházási döntést alátámasztó 

körülményeket, figyelembe véve többek 

között a kiépítés költségeit, az új termékek 

és szolgáltatások elindításának 

kihasználtsági mutatóit és a várható 

kiskereskedelmi árszintet. Továbbá 

lehetővé kell tenni a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára, hogy adott esetben 

meghatározhassák a hozzáférés megfelelő 

felülvizsgálati időszakokon keresztül 

fennálló feltételeit, hogy ezáltal tervezési 

biztonságot nyújtsanak a beruházók 

számára. Amennyiben az árszabályozás 

megfelelő intézkedésnek tűnik, e feltételek 

az uniós jogszabályokkal összhangban 

magukban foglalhatnak a szerződések 

tartalmától és időtartamától függő 

árképzési rendelkezéseket is, amennyiben 

azok nem gyakorolnak diszkriminatív 

hatást. Valamennyi előírt hozzáférési 

feltételnek tiszteletben kell tartania a 

fogyasztók és a vállalkozások számára 

kínált szolgáltatások terén fennálló 
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hatékony verseny megőrzésének 

szükségességét. 

hatékony verseny megőrzésének 

szükségességét. Minden kötelezettséget 

külön-külön kell értékelni; egy kivételtől 

eltekintve nincs hierarchia azon 

kötelezettségek között, amelyeket a 

nemzeti szabályozó hatóságok 

határozhatnak meg. Az arányosság elve 

azonban megköveteli, hogy a 

meghatározott hálózati létesítményekhez 

való hozzáférésre és azok használatára 

vonatkozó kötelezettséget csak akkor 

írjanak elő, ha az építményekre vonatkozó 

hozzáférési kötelezettséget egyáltalán nem 

lehet vagy valószínűleg nem lehet 

hatékonyan bevezetni. 

Or. de 

 

Módosítás   259 

Michał Boni 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

173 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(173) Az új és továbbfejlesztett 

infrastruktúrákhoz való hozzáférés 

biztosításának előírása során a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy a hozzáférési feltételek 

tükrözzék a beruházási döntést alátámasztó 

körülményeket, figyelembe véve többek 

között a kiépítés költségeit, az új termékek 

és szolgáltatások elindításának 

kihasználtsági mutatóit és a várható 

kiskereskedelmi árszintet. Továbbá 

lehetővé kell tenni a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára, hogy adott esetben 

meghatározhassák a hozzáférés megfelelő 

felülvizsgálati időszakokon keresztül 

fennálló feltételeit, hogy ezáltal tervezési 

biztonságot nyújtsanak a beruházók 

számára. Amennyiben az árszabályozás 

megfelelő intézkedésnek tűnik, e feltételek 

az uniós jogszabályokkal összhangban 

(173) Az új és továbbfejlesztett 

infrastruktúrákhoz való hozzáférés 

biztosításának előírása során a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 

kell arról, hogy a hozzáférési feltételek 

tükrözzék a beruházási döntést alátámasztó 

körülményeket, figyelembe véve többek 

között a kiépítés költségeit, az új termékek 

és szolgáltatások elindításának 

kihasználtsági mutatóit és a várható 

kiskereskedelmi árszintet. Továbbá 

lehetővé kell tenni a nemzeti szabályozó 

hatóságok számára, hogy adott esetben 

meghatározhassák a hozzáférés megfelelő 

felülvizsgálati időszakokon keresztül 

fennálló feltételeit, hogy ezáltal tervezési 

biztonságot nyújtsanak a beruházók 

számára. Amennyiben az árszabályozás 

megfelelő intézkedésnek tűnik, e feltételek 

az uniós jogszabályokkal összhangban 
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magukban foglalhatnak a szerződések 

tartalmától és időtartamától függő 

árképzési rendelkezéseket is, amennyiben 

azok nem gyakorolnak diszkriminatív 

hatást. Valamennyi előírt hozzáférési 

feltételnek tiszteletben kell tartania a 

fogyasztók és a vállalkozások számára 

kínált szolgáltatások terén fennálló 

hatékony verseny megőrzésének 

szükségességét. 

magukban foglalhatnak a szerződések 

tartalmától és időtartamától függő 

árképzési rendelkezéseket is, amennyiben 

azok nem gyakorolnak diszkriminatív 

hatást. Valamennyi előírt hozzáférési 

feltételnek tiszteletben kell tartania a 

fogyasztók és a vállalkozások számára 

kínált szolgáltatások terén fennálló 

hatékony verseny megőrzésének 

szükségességét. Minden egyes 

kötelezettséget külön-külön kell értékelni, 

és egy kivétellel nincs hierarchikus 

sorrend azok között a kötelezettségek 

között, amelyeket a nemzeti szabályozó 

hatóságok előírhatnak. Az arányosság 

elvével összhangban csak akkor írható elő 

a meghatározott hálózati létesítményekhez 

való hozzáférésnek és azok használatának 

a lehetővé tételére vonatkozó kötelezettség, 

ha az építményekhez való hozzáférés 

lehetővé tételére vonatkozó kötelezettség 

ténylegesen vagy valószínűsíthetően nem 

teljesíthető. 

Or. en 

Indokolás 

A 173. preambulumbekezdésben tisztázni kell, hogy csak akkor írható elő a meghatározott 

hálózati létesítményekhez való hozzáférésnek és azok használatának a lehetővé tételére 

vonatkozó kötelezettség, ha az építményekhez való hozzáférés lehetővé tételére vonatkozó 

kötelezettség ténylegesen vagy valószínűsíthetően nem teljesíthető. 

 

Módosítás   260 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

175 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(175) Olyan földrajzi területeken, ahol 

előretekintve várható két hozzáférési 

hálózat létesülése, a végfelhasználók 

inkább profitálnak a hálózat minőségének 

az infrastruktúrán alapuló versenyben 

törölve 
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bekövetkező javulásából, mint az olyan 

területeken, ahol csak egy hálózat lesz. Az 

egyéb paramétereken, mint az áron és a 

választékon alapuló verseny lehetőségét 

befolyásolják az országos és helyi 

versenykörülmények. Amennyiben 

legalább egy hálózatüzemeltető észszerű 

kereskedelmi feltételek mellett biztosít 

nagykereskedelmi hozzáférést bármely 

érdeklődő vállalkozásnak, aminek révén 

fenntartható verseny jöhet létre a 

kiskereskedelmi piacon, nem valószínű, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

nagykereskedelmi hozzáférési 

kötelezettségeket kell előírniuk vagy 

fenntartaniuk a jelentős piaci erővel 

rendelkezők számára, elegendő lesz az 

építményekhez való hozzáférés 

biztosításáról gondoskodni, és bízni lehet 

az általános versenyszabályok 

alkalmazásában. Ez fokozottan igaz, ha 

mindkét hálózat üzemeltetője kínál 

nagykereskedelmi hozzáférést észszerű 

feltételek mellett. A fent említett esetekben 

a nemzeti szabályozó hatóságok feladata 

az ex-poszt nyomon követés. Amennyiben 

előretekintve látszik vagy várható, hogy 

három hozzáférési hálózat-üzemeltető lesz 

jelen és verseng fenntarthatóan 

ugyanazon a kis- és nagykereskedelmi 

piacon (ez előfordulhat a 

mobilszolgáltatók esetében, de egyes 

földrajzi területeken a vezetékes hálózatok 

kapcsán is, ha az építményekhez való 

hozzáférés biztosított, és/vagy 

társberuházások valósultak meg, és így 

három vagy több szolgáltató rendelkezik a 

kiskereskedelmi kereslet kielégítéséhez 

szükséges hálózati eszközökkel), akkor 

nem valószínű, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságok azonosítnak egy olyan 

szolgáltatót, amely jelentős piaci erővel 

rendelkezik, hacsak kollektív erőfölényt 

nem állapítanak meg, illetve hacsak úgy 

nem alakul, hogy e vállalkozások 

mindegyike más-más nagykereskedelmi 

piacon tesz szert jelentős erőfölényre (pl. a 

hanghívások végződtetésének piacán). A 
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fenntartható és hatékony, infrastruktúrán 

alapuló versennyel jellemzett piacokon 

vélhetően elegendő az általános 

versenyszabályok alkalmazása. 

Or. en 

Indokolás 

A szöveg nem veszi figyelembe a BEREC megállapításait a „kifejezett oligopóliumnak” 

minősülő piacokkal kapcsolatos problémákat illetően. A preambulumbekezdés nem tükrözi a 

BEREC következtetését („kettő nem elég”). 

 

Módosítás   261 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

175 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(175) Olyan földrajzi területeken, ahol 

előretekintve várható két hozzáférési 

hálózat létesülése, a végfelhasználók 

inkább profitálnak a hálózat minőségének 

az infrastruktúrán alapuló versenyben 

bekövetkező javulásából, mint az olyan 

területeken, ahol csak egy hálózat lesz. Az 

egyéb paramétereken, mint az áron és a 

választékon alapuló verseny lehetőségét 

befolyásolják az országos és helyi 

versenykörülmények. Amennyiben 

legalább egy hálózatüzemeltető észszerű 

kereskedelmi feltételek mellett biztosít 

nagykereskedelmi hozzáférést bármely 

érdeklődő vállalkozásnak, aminek révén 

fenntartható verseny jöhet létre a 

kiskereskedelmi piacon, nem valószínű, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

nagykereskedelmi hozzáférési 

kötelezettségeket kell előírniuk vagy 

fenntartaniuk a jelentős piaci erővel 

rendelkezők számára, elegendő lesz az 

építményekhez való hozzáférés 

biztosításáról gondoskodni, és bízni lehet 

az általános versenyszabályok 

törölve 
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alkalmazásában. Ez fokozottan igaz, ha 

mindkét hálózat üzemeltetője kínál 

nagykereskedelmi hozzáférést észszerű 

feltételek mellett. A fent említett esetekben 

a nemzeti szabályozó hatóságok feladata 

az ex-poszt nyomon követés. Amennyiben 

előretekintve látszik vagy várható, hogy 

három hozzáférési hálózat-üzemeltető lesz 

jelen és verseng fenntarthatóan 

ugyanazon a kis- és nagykereskedelmi 

piacon (ez előfordulhat a 

mobilszolgáltatók esetében, de egyes 

földrajzi területeken a vezetékes hálózatok 

kapcsán is, ha az építményekhez való 

hozzáférés biztosított, és/vagy 

társberuházások valósultak meg, és így 

három vagy több szolgáltató rendelkezik a 

kiskereskedelmi kereslet kielégítéséhez 

szükséges hálózati eszközökkel), akkor 

nem valószínű, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságok azonosítnak egy olyan 

szolgáltatót, amely jelentős piaci erővel 

rendelkezik, hacsak kollektív erőfölényt 

nem állapítanak meg, illetve hacsak úgy 

nem alakul, hogy e vállalkozások 

mindegyike más-más nagykereskedelmi 

piacon tesz szert jelentős erőfölényre (pl. a 

hanghívások végződtetésének piacán). A 

fenntartható és hatékony, infrastruktúrán 

alapuló versennyel jellemzett piacokon 

vélhetően elegendő az általános 

versenyszabályok alkalmazása. 

Or. en 

 

Módosítás   262 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

175 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(175) Olyan földrajzi területeken, ahol 

előretekintve várható két hozzáférési 

törölve 
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hálózat létesülése, a végfelhasználók 

inkább profitálnak a hálózat minőségének 

az infrastruktúrán alapuló versenyben 

bekövetkező javulásából, mint az olyan 

területeken, ahol csak egy hálózat lesz. Az 

egyéb paramétereken, mint az áron és a 

választékon alapuló verseny lehetőségét 

befolyásolják az országos és helyi 

versenykörülmények. Amennyiben 

legalább egy hálózatüzemeltető észszerű 

kereskedelmi feltételek mellett biztosít 

nagykereskedelmi hozzáférést bármely 

érdeklődő vállalkozásnak, aminek révén 

fenntartható verseny jöhet létre a 

kiskereskedelmi piacon, nem valószínű, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

nagykereskedelmi hozzáférési 

kötelezettségeket kell előírniuk vagy 

fenntartaniuk a jelentős piaci erővel 

rendelkezők számára, elegendő lesz az 

építményekhez való hozzáférés 

biztosításáról gondoskodni, és bízni lehet 

az általános versenyszabályok 

alkalmazásában. Ez fokozottan igaz, ha 

mindkét hálózat üzemeltetője kínál 

nagykereskedelmi hozzáférést észszerű 

feltételek mellett. A fent említett esetekben 

a nemzeti szabályozó hatóságok feladata 

az ex-poszt nyomon követés. Amennyiben 

előretekintve látszik vagy várható, hogy 

három hozzáférési hálózat-üzemeltető lesz 

jelen és verseng fenntarthatóan 

ugyanazon a kis- és nagykereskedelmi 

piacon (ez előfordulhat a 

mobilszolgáltatók esetében, de egyes 

földrajzi területeken a vezetékes hálózatok 

kapcsán is, ha az építményekhez való 

hozzáférés biztosított, és/vagy 

társberuházások valósultak meg, és így 

három vagy több szolgáltató rendelkezik a 

kiskereskedelmi kereslet kielégítéséhez 

szükséges hálózati eszközökkel), akkor 

nem valószínű, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságok azonosítnak egy olyan 

szolgáltatót, amely jelentős piaci erővel 

rendelkezik, hacsak kollektív erőfölényt 

nem állapítanak meg, illetve hacsak úgy 

nem alakul, hogy e vállalkozások 
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mindegyike más-más nagykereskedelmi 

piacon tesz szert jelentős erőfölényre (pl. a 

hanghívások végződtetésének piacán). A 

fenntartható és hatékony, infrastruktúrán 

alapuló versennyel jellemzett piacokon 

vélhetően elegendő az általános 

versenyszabályok alkalmazása. 

Or. en 

Indokolás 

A preambulumbekezdés figyelmen kívül hagyja, hogy milyen fontos szerepet játszik a 

hozzáférés hatékony szabályozása a verseny eredményeinek biztosítása terén a monopólium- 

és az oligopólium-jellegű piacokon egyaránt. Amikor hatékonyan működik a kiskereskedelmi 

verseny, az gyakran a – főleg a jelentős piaci erő alapján – szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférésen alapul. A hozzáférés technikai és gazdasági természete gyakran kulcsfontosságú 

annak megállapítása szempontjából, hogy valóban hozzájárul-e a tényleges verseny 

megteremtéséhez, ezért nem szabad abba a hibába esnünk, hogy csak azért távolítunk el egy 

szabályozást, mert a kiskereskedelmi piacon érvényesül a verseny. Továbbá a BEREC is 

rámutat az uniós piacokon jelen lévő „kifejezett oligopóliumokkal” összefüggő problémákra, 

és arra, hogy a jelenlegi szabályozói eszközök nem képesek kezelni ezeket. 

 

Módosítás   263 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

175 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(175) Olyan földrajzi területeken, ahol 

előretekintve várható két hozzáférési 

hálózat létesülése, a végfelhasználók 

inkább profitálnak a hálózat minőségének 

az infrastruktúrán alapuló versenyben 

bekövetkező javulásából, mint az olyan 

területeken, ahol csak egy hálózat lesz. Az 

egyéb paramétereken, mint az áron és a 

választékon alapuló verseny lehetőségét 

befolyásolják az országos és helyi 

versenykörülmények. Amennyiben 

legalább egy hálózatüzemeltető észszerű 

kereskedelmi feltételek mellett biztosít 

törölve 
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nagykereskedelmi hozzáférést bármely 

érdeklődő vállalkozásnak, aminek révén 

fenntartható verseny jöhet létre a 

kiskereskedelmi piacon, nem valószínű, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

nagykereskedelmi hozzáférési 

kötelezettségeket kell előírniuk vagy 

fenntartaniuk a jelentős piaci erővel 

rendelkezők számára, elegendő lesz az 

építményekhez való hozzáférés 

biztosításáról gondoskodni, és bízni lehet 

az általános versenyszabályok 

alkalmazásában. Ez fokozottan igaz, ha 

mindkét hálózat üzemeltetője kínál 

nagykereskedelmi hozzáférést észszerű 

feltételek mellett. A fent említett esetekben 

a nemzeti szabályozó hatóságok feladata 

az ex-poszt nyomon követés. Amennyiben 

előretekintve látszik vagy várható, hogy 

három hozzáférési hálózat-üzemeltető lesz 

jelen és verseng fenntarthatóan 

ugyanazon a kis- és nagykereskedelmi 

piacon (ez előfordulhat a 

mobilszolgáltatók esetében, de egyes 

földrajzi területeken a vezetékes hálózatok 

kapcsán is, ha az építményekhez való 

hozzáférés biztosított, és/vagy 

társberuházások valósultak meg, és így 

három vagy több szolgáltató rendelkezik a 

kiskereskedelmi kereslet kielégítéséhez 

szükséges hálózati eszközökkel), akkor 

nem valószínű, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságok azonosítnak egy olyan 

szolgáltatót, amely jelentős piaci erővel 

rendelkezik, hacsak kollektív erőfölényt 

nem állapítanak meg, illetve hacsak úgy 

nem alakul, hogy e vállalkozások 

mindegyike más-más nagykereskedelmi 

piacon tesz szert jelentős erőfölényre (pl. a 

hanghívások végződtetésének piacán). A 

fenntartható és hatékony, infrastruktúrán 

alapuló versennyel jellemzett piacokon 

vélhetően elegendő az általános 

versenyszabályok alkalmazása. 

Or. en 



 

AM\1122801HU.docx 137/173 PE602.947v01-00 

 HU 

Indokolás 

A preambulumbekezdés torzítva és nem megfelelő módon tárgyalja az EU-n belüli a 

különböző távközlési piacok alakulását és állapotát, ezért törölni kell. Figyelmen kívül 

hagyja, hogy milyen alapvető szerepet játszik a hozzáférés hatékony szabályozása a verseny 

eredményeinek biztosítása terén a monopólium- és az oligopólium-jellegű (2 vagy több erős 

szereplő által meghatározott) piacokon egyaránt. Amikor hatékonyan működik a 

kiskereskedelmi verseny, az gyakran a – főleg a jelentős piaci erő alapján – szabályozott 

nagykereskedelmi hozzáférésen alapul. Hiba lenne csak azért eltávolítani ezt a szabályozást, 

mert a kiskereskedelmi piacon érvényesül a verseny. A szöveg nem veszi figyelembe a BEREC 

megállapításait a „kifejezett oligopóliumnak” minősülő piacokkal kapcsolatos problémákat 

illetően, valamint arra vonatkozóan, hogy a meglévő szabályozói eszközök alkalmatlanok e 

problémák kezelésére. A preambulumbekezdés nem tükrözi a BEREC következtetését („kettő 

nem elég”). Az olyan piacok, amelyekre jelenleg is az oligopolisztikus struktúrák a jellemzők 

(pl. Belgium és Hollandia), megmaradnának a mai állapotukban. 

 

Módosítás   264 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

175 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(175) Olyan földrajzi területeken, ahol 

előretekintve várható két hozzáférési 

hálózat létesülése, a végfelhasználók 

inkább profitálnak a hálózat minőségének 

az infrastruktúrán alapuló versenyben 

bekövetkező javulásából, mint az olyan 

területeken, ahol csak egy hálózat lesz. Az 

egyéb paramétereken, mint az áron és a 

választékon alapuló verseny lehetőségét 

befolyásolják az országos és helyi 

versenykörülmények. Amennyiben 

legalább egy hálózatüzemeltető észszerű 

kereskedelmi feltételek mellett biztosít 

nagykereskedelmi hozzáférést bármely 

érdeklődő vállalkozásnak, aminek révén 

fenntartható verseny jöhet létre a 

kiskereskedelmi piacon, nem valószínű, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

nagykereskedelmi hozzáférési 

kötelezettségeket kell előírniuk vagy 

fenntartaniuk a jelentős piaci erővel 

rendelkezők számára, elegendő lesz az 

törölve 
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építményekhez való hozzáférés 

biztosításáról gondoskodni, és bízni lehet 

az általános versenyszabályok 

alkalmazásában. Ez fokozottan igaz, ha 

mindkét hálózat üzemeltetője kínál 

nagykereskedelmi hozzáférést észszerű 

feltételek mellett. A fent említett esetekben 

a nemzeti szabályozó hatóságok feladata 

az ex-poszt nyomon követés. Amennyiben 

előretekintve látszik vagy várható, hogy 

három hozzáférési hálózat-üzemeltető lesz 

jelen és verseng fenntarthatóan 

ugyanazon a kis- és nagykereskedelmi 

piacon (ez előfordulhat a 

mobilszolgáltatók esetében, de egyes 

földrajzi területeken a vezetékes hálózatok 

kapcsán is, ha az építményekhez való 

hozzáférés biztosított, és/vagy 

társberuházások valósultak meg, és így 

három vagy több szolgáltató rendelkezik a 

kiskereskedelmi kereslet kielégítéséhez 

szükséges hálózati eszközökkel), akkor 

nem valószínű, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságok azonosítnak egy olyan 

szolgáltatót, amely jelentős piaci erővel 

rendelkezik, hacsak kollektív erőfölényt 

nem állapítanak meg, illetve hacsak úgy 

nem alakul, hogy e vállalkozások 

mindegyike más-más nagykereskedelmi 

piacon tesz szert jelentős erőfölényre (pl. a 

hanghívások végződtetésének piacán). A 

fenntartható és hatékony, infrastruktúrán 

alapuló versennyel jellemzett piacokon 

vélhetően elegendő az általános 

versenyszabályok alkalmazása. 

Or. en 
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(175) Olyan földrajzi területeken, ahol 

előretekintve várható két hozzáférési 

hálózat létesülése, a végfelhasználók 

inkább profitálnak a hálózat minőségének 

az infrastruktúrán alapuló versenyben 

bekövetkező javulásából, mint az olyan 

területeken, ahol csak egy hálózat lesz. Az 

egyéb paramétereken, mint az áron és a 

választékon alapuló verseny lehetőségét 

befolyásolják az országos és helyi 

versenykörülmények. Amennyiben 

legalább egy hálózatüzemeltető észszerű 

kereskedelmi feltételek mellett biztosít 

nagykereskedelmi hozzáférést bármely 

érdeklődő vállalkozásnak, aminek révén 

fenntartható verseny jöhet létre a 

kiskereskedelmi piacon, nem valószínű, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

nagykereskedelmi hozzáférési 

kötelezettségeket kell előírniuk vagy 

fenntartaniuk a jelentős piaci erővel 

rendelkezők számára, elegendő lesz az 

építményekhez való hozzáférés 

biztosításáról gondoskodni, és bízni lehet 

az általános versenyszabályok 

alkalmazásában. Ez fokozottan igaz, ha 

mindkét hálózat üzemeltetője kínál 

nagykereskedelmi hozzáférést észszerű 

feltételek mellett. A fent említett esetekben 

a nemzeti szabályozó hatóságok feladata az 

ex-poszt nyomon követés. Amennyiben 

előretekintve látszik vagy várható, hogy 

három hozzáférési hálózat-üzemeltető lesz 

jelen és verseng fenntarthatóan ugyanazon 

a kis- és nagykereskedelmi piacon (ez 

előfordulhat a mobilszolgáltatók esetében, 

de egyes földrajzi területeken a vezetékes 

hálózatok kapcsán is, ha az építményekhez 

való hozzáférés biztosított, és/vagy 

társberuházások valósultak meg, és így 

három vagy több szolgáltató rendelkezik a 

kiskereskedelmi kereslet kielégítéséhez 

szükséges hálózati eszközökkel), akkor 

nem valószínű, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságok azonosítnak egy olyan 

szolgáltatót, amely jelentős piaci erővel 

rendelkezik, hacsak kollektív erőfölényt 

nem állapítanak meg, illetve hacsak úgy 

(175) Olyan földrajzi területeken, ahol 

előretekintve várható két hozzáférési 

hálózat létesülése, a végfelhasználók 

inkább profitálnak a hálózat minőségének 

az infrastruktúrán alapuló versenyben 

bekövetkező javulásából, mint az olyan 

területeken, ahol csak egy hálózat lesz. Az 

egyéb paramétereken, mint az áron és a 

választékon alapuló verseny lehetőségét 

befolyásolják az országos és helyi 

versenykörülmények. Amennyiben 

legalább egy hálózatüzemeltető észszerű 

kereskedelmi feltételek mellett biztosít 

nagykereskedelmi hozzáférést bármely 

érdeklődő vállalkozásnak, aminek révén 

hosszú távú fenntartható verseny jöhet 

létre az érintett piacokon, nem valószínű, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

nagykereskedelmi hozzáférési 

kötelezettségeket kell előírniuk vagy 

fenntartaniuk a jelentős piaci erővel 

rendelkezők számára, elegendő lesz az 

építményekhez való hozzáférés 

biztosításáról gondoskodni, és bízni lehet 

az általános versenyszabályok 

alkalmazásában. Ez fokozottan igaz, ha 

mindkét hálózat üzemeltetője kínál 

nagykereskedelmi hozzáférést észszerű 

feltételek mellett. A fent említett esetekben 

a nemzeti szabályozó hatóságok feladata az 

ex-poszt nyomon követés. Amennyiben 

előretekintve látszik vagy várható, hogy 

három hozzáférési hálózat-üzemeltető lesz 

jelen és verseng fenntarthatóan ugyanazon 

a kis- és nagykereskedelmi piacon (ez 

előfordulhat a mobilszolgáltatók esetében, 

de egyes földrajzi területeken a vezetékes 

hálózatok kapcsán is, ha az építményekhez 

való hozzáférés biztosított, és/vagy 

társberuházások valósultak meg, és így 

három vagy több szolgáltató rendelkezik a 

kiskereskedelmi kereslet kielégítéséhez 

szükséges hálózati eszközökkel), akkor 

nem valószínű, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóságok azonosítanak egy olyan 

szolgáltatót, amely jelentős piaci erővel 

rendelkezik, hacsak kollektív erőfölényt 

nem állapítanak meg, vagy azt, hogy a 
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nem alakul, hogy e vállalkozások 

mindegyike más-más nagykereskedelmi 

piacon tesz szert jelentős erőfölényre (pl. a 

hanghívások végződtetésének piacán). A 

fenntartható és hatékony, infrastruktúrán 

alapuló versennyel jellemzett piacokon 

vélhetően elegendő az általános 

versenyszabályok alkalmazása. 

tényleges versenyt jelentős mértékben 

akadályozzák, illetve hacsak úgy nem 

alakul, hogy e vállalkozások mindegyike 

más-más nagykereskedelmi piacon tesz 

szert jelentős erőfölényre (pl. a 

hanghívások végződtetésének piacán). A 

fenntartható és hatékony, infrastruktúrán 

alapuló versennyel jellemzett piacokon 

vélhetően elegendő az általános 

versenyszabályok alkalmazása. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 
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(177) Árellenőrzésre lehet szükség abban 

az esetben, ha egy bizonyos piacon végzett 

piacelemzés a hatékony verseny hiányát 

tárja fel. A jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltatóknak kerülniük kell az árprést, 

amely által a különbség a kiskereskedelmi 

áraik és azon árak között, amelyeket a 

hasonló kiskereskedelmi szolgáltatásokat 

nyújtó versenytársaiknak számolnak fel az 

összekapcsolási és/vagy hozzáférési 

szolgáltatásokért, nem megfelelő a 

fenntartható verseny biztosításához. 

Amikor a nemzeti szabályozó hatóság az 

ezen irányelv szerint előírt szolgáltatás 

kialakítása során felmerülő költségeket 

kiszámítja, helyénvaló a felhasznált tőke – 

így a megfelelő munkaerő- és építési 

költségek – észszerű megtérülésével is 

számolni, a tőke értékét szükség szerint 

úgy korrigálva, hogy az tükrözze az 

(177) Árellenőrzésre lehet szükség abban 

az esetben, ha egy bizonyos piacon végzett 

piacelemzés a hatékony verseny hiányát 

tárja fel. A jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltatóknak kerülniük kell az árprést, 

amely által a különbség a kiskereskedelmi 

áraik és azon árak között, amelyeket a 

hasonló kiskereskedelmi szolgáltatásokat 

nyújtó versenytársaiknak számolnak fel az 

összekapcsolási és/vagy hozzáférési 

szolgáltatásokért, nem megfelelő a 

fenntartható verseny biztosításához. A 

költségmegtérülés módszerét a 

körülményekhez kell igazítani, figyelembe 

véve a hatékonyság, a fenntartható verseny 

és a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése előmozdításának szükségességét, 

ezáltal maximalizálva a végfelhasználói 

előnyöket , és tekintettel kell lenni arra, 

hogy a nagykereskedelmi áraknak eléggé 
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eszközök aktuális értékelését és a 

műveletek aktuális hatékonyságát. A 

költségmegtérülés módszerét a 

körülményekhez kell igazítani, figyelembe 

véve a hatékonyság, a fenntartható verseny 

és a nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítése előmozdításának szükségességét, 

ezáltal maximalizálva a végfelhasználói 

előnyöket , és tekintettel kell lenni arra, 

hogy a nagykereskedelmi áraknak eléggé 

kiszámíthatóaknak és stabilaknak kell 

lenniük ahhoz, hogy a szolgáltatók 

érdekeltek legyenek új vagy 

továbbfejlesztett hálózatok kiépítésében a 

Bizottság iránymutatásainak37 megfelelően. 

kiszámíthatóaknak és stabilaknak kell 

lenniük ahhoz, hogy a szolgáltatók 

érdekeltek legyenek új vagy 

továbbfejlesztett hálózatok kiépítésében a 

Bizottság iránymutatásainak37 megfelelően. 

_________________ _________________ 

37 A Bizottság 2013. szeptember 11-i 

2013/466/EU ajánlása a verseny 

előmozdítását és a szélessávú beruházási 

környezet javítását célzó következetes 

megkülönböztetésmentességi 

kötelezettségekről és költségszámítási 

módszerekről (HL L 251., 2013.9.21., 

13. o.). 

37 A Bizottság 2013. szeptember 11-i 

2013/466/EU ajánlása a verseny 

előmozdítását és a szélessávú beruházási 

környezet javítását célzó következetes 

megkülönböztetésmentességi 

kötelezettségekről és költségszámítási 

módszerekről (HL L 251., 2013.9.21., 

13. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 
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178 preambulumbekezdés 
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(178) A következő generációs széles sávú 

szolgáltatások iránti kereslet megjelenési 

idejének bizonytalanságára tekintettel a 

beruházások hatékonysága és az 

innováció ösztönzése megkívánja bizonyos 

törölve 
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mértékű árazási rugalmasság biztosítását 

az új vagy továbbfejlesztett hálózatok 

kiépítésébe befektető szolgáltatók 

számára. A jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltatókkal jellemzett 

piacokon a túlzó árak elkerülése 

érdekében az árképzési rugalmasságot ki 

kell egészíteni olyan biztosítékokkal, 

melyek óvják a versenyt és a 

végfelhasználók érdekeit, például 

gondoskodni kell szigorú 

megkülönböztetésmentességről, az 

alárendelt termékek műszaki és gazdasági 

megkettőzhetőségéről, valamint az 

infrastruktúraversenyből eredő igazolható 

kiskereskedelmi árkorlátozó hatás és/vagy 

a szabályozott hozzáférési termékeken 

nyugvó más árkorlátozó tényező 

érvényesüléséről. E biztosítékok 

alkalmazásának ellenére a nemzeti 

szabályozó hatóságok más olyan 

körülményeket is azonosíthatnak, amelyek 

mellett nem indokolt szabályozott 

hozzáférési árakat előírni bizonyos 

nagykereskedelmi bemeneti termékek 

kapcsán; ilyen lehet, ha a végfelhasználói 

kereslet magas árrugalmassága nem teszi 

kifizetődővé a jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató számára a 

versenyképes szintnél jelentősen 

magasabb árak kiszabását. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(178) A következő generációs széles sávú 

szolgáltatások iránti kereslet megjelenési 

idejének bizonytalanságára tekintettel a 

beruházások hatékonysága és az innováció 

ösztönzése megkívánja bizonyos mértékű 

árazási rugalmasság biztosítását az új vagy 

továbbfejlesztett hálózatok kiépítésébe 

befektető szolgáltatók számára. A jelentős 

piaci erővel rendelkező szolgáltatókkal 

jellemzett piacokon a túlzó árak elkerülése 

érdekében az árképzési rugalmasságot ki 

kell egészíteni olyan biztosítékokkal, 

melyek óvják a versenyt és a 

végfelhasználók érdekeit, például 

gondoskodni kell szigorú 

megkülönböztetésmentességről, az 

alárendelt termékek műszaki és gazdasági 

megkettőzhetőségéről, valamint az 

infrastruktúraversenyből eredő igazolható 

kiskereskedelmi árkorlátozó hatás és/vagy 

a szabályozott hozzáférési termékeken 

nyugvó más árkorlátozó tényező 
érvényesüléséről. E biztosítékok 

alkalmazásának ellenére a nemzeti 

szabályozó hatóságok más olyan 

körülményeket is azonosíthatnak, amelyek 

mellett nem indokolt szabályozott 

hozzáférési árakat előírni bizonyos 

nagykereskedelmi bemeneti termékek 

kapcsán; ilyen lehet, ha a végfelhasználói 

kereslet magas árrugalmassága nem teszi 

kifizetődővé a jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató számára a 

versenyképes szintnél jelentősen magasabb 

árak kiszabását. 

(178) A következő generációs széles sávú 

szolgáltatások iránti kereslet megjelenési 

idejének bizonytalanságára tekintettel a 

beruházások hatékonysága és az innováció 

ösztönzése megkívánja bizonyos mértékű 

árazási rugalmasság biztosítását az új vagy 

továbbfejlesztett hálózatok kiépítésébe 

befektető szolgáltatók számára. A jelentős 

piaci erővel rendelkező szolgáltatókkal 

jellemzett piacokon a túlzó árak elkerülése 

érdekében az árképzési rugalmasságot ki 

kell egészíteni olyan biztosítékokkal, 

melyek óvják a versenyt és a 

végfelhasználók érdekeit, például 

gondoskodni kell tényleges 

megkülönböztetésmentességről, az 

alárendelt termékek műszaki és gazdasági 

megkettőzhetőségéről, valamint az 

infrastruktúraversenyből eredő igazolható 

kiskereskedelmi árkorlátozó hatás 

érvényesüléséről. Ennek érdekében fontos 

biztosítani, hogy az árképzési 

rugalmasságot korlátozó biztosítékok ne 

érintsék negatívan az új vagy 

továbbfejlesztett hálózatokba történő 

beruházásokat. Ide tartozik többek között, 

hogy a kiskereskedelmi árakon alapuló 

árkorlátozás nem vezethet szabályozott 

nagykereskedelmi árakhoz, mivel ez 

megakadályozná az új hálózatok 

telepítésével és üzemeltetésével 

kapcsolatos költségek megterülését, és 

ahhoz vezetne, amelyben a beruházást 

végző üzemeltető rosszabb helyzetbe kerül, 

mint a hozzáférést kérők, akik nem 

végeznek beruházást. E biztosítékok 

alkalmazásának ellenére a nemzeti 

szabályozó hatóságok más olyan 

körülményeket is azonosíthatnak, amelyek 

mellett nem indokolt szabályozott 

hozzáférési árakat előírni bizonyos 

nagykereskedelmi bemeneti termékek 

kapcsán; ilyen lehet, ha a végfelhasználói 

kereslet magas árrugalmassága nem teszi 

kifizetődővé a jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató számára a 
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versenyképes szintnél jelentősen magasabb 

árak kiszabását. 

Or. en 
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(180) Az Unióban a hanghívás-

végződtetés nagykereskedelmi díjszabása 

azon ez elven alapul, hogy a hívó fél 

hálózata fizet. A kereslet és a kínálat 

helyettesíthetőségének vizsgálata azt 

mutatja, hogy sem jelenleg, sem az 

előrelátható jövőben nincsenek olyan 

helyettesítő nagykereskedelmi termékek, 

melyek korlátozhatnák a hívásvégződtetés 

adott hálózaton belüli díjszabását. A 

hívásvégződtetési piachoz való kétoldalú 

hozzáférés ismeretében további lehetséges 

versenyakadályok is felmerülnek, többek 

között az üzemeltetők közötti 

kereszttámogatás. Ezek a potenciális 

versenyakadályok a vezetékes és a mobil 

hanghívás-végződtetési piacokon 

egyformán felmerülnek. Figyelembe véve 

a végződtetési üzemeltetők lehetőségét és 

hajlandóságát arra, hogy az árakat a 

költségeket jelentősen meghaladó szintre 

emeljék, középtávon a költségalapúság 

tekinthető a legmegfelelőbb eszköznek 

ezen aggály kezelésére. 

törölve 

Or. en 
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181 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(181) Annak érdekében, hogy a 

hanghívások nagykereskedelmi 

végződtetésével kapcsolatos 

versenyakadályoknak az egész Unióban 

egységes kezelése ne járjon túlzott 

szabályozási teherrel, ennek az 

irányelvnek le kell fektetnie egy egységes 

megközelítést az árszabályozási 

kötelezettség megállapítása kapcsán, ezt 

pedig ki kell egészíteni a Bizottság által 

meghatározandó közös módszertannal és 

a BEREC által készítendő 

iránymutatással. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   271 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

182 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(182) A nagykereskedelmi hanghívás-

végződtetési díjak megállapítását 

egyszerűsítendő és adott esetben 

alkalmazásukat megkönnyítendő, az uniós 

vezetékes és mobil piacokon 

alkalmazandó díjakat felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokban kell 

meghatározni. Ebben az irányelvben meg 

kell határozni a nagykereskedelmi 

hanghívás-végződtetési díjak 

megállapításának alapjául szolgáló 

kritériumokat és paramétereket. E 

kritériumok és paraméterek 

alkalmazásakor a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie többek között azt, 

hogy csak azokat a költségeket kell 

lefedni, melyek a nagykereskedelmi 

hanghívás-végződtetési szolgáltatás 

törölve 
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nyújtásán felül merülnek fel; hogy a 

spektrumdíjak előfizető- és nem 

forgalomalapúak, ezért kizárandók, és 

további spektrumra elsősorban az 

adatforgalomhoz van szükség, így az a 

hívásvégződtetés költségei szempontjából 

nem releváns; hogy elismert tény, hogy a 

mobil hálózatokon a legkisebb hatékony 

méret a 20%-os piaci részesedésnek felel 

meg, ám a vezetékes hálózatokon az ennél 

kisebb szolgáltatók is lehetnek 

ugyanolyan hatékonyak, és dolgozhatnak 

ugyanolyan egységköltségek mellett, mint 

a hatékony szolgáltató, méretüktől 

függetlenül. A maximális szint pontos 

megállapításakor a Bizottságnak 

megfelelő súlyozást kell alkalmaznia az 

egyes tagállamokban található 

végfelhasználók számának tükrözésére, 

ha még fennállnak árkülönbségek. Az 

említett szint megállapításakor a Bizottság 

figyelembe veszi a BEREC és a nemzeti 

szabályozó hatóságok költségmodellekkel 

kapcsolatos, felbecsülhetetlen értékű 

tapasztalatait. 

Or. en 

 

Módosítás   272 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

183 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(183) Ez az irányelv a nagykereskedelmi 

hanghívás-végződtetésért vezetékes és 

mobil hálózatokon alkalmazható 

maximális díjakat állapítja meg, a nemzeti 

szabályozó hatóságok által alkalmazandó, 

ezek alatti díjak pontos összegét az első 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus fogja 

meghatározni. Az első alkalommal 

megállapított összeg később 

felülvizsgálatra kerül. A nemzeti 

törölve 
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szabályozó hatóságok által napjainkban 

alkalmazott, alulról építkező egyszerű 

LRIC-modellek és a fenti kritériumok 

alapján a hanghívás-végződtetési díjak 

jelenleg 0,4045 eurócent és 1,226 

eurócent per perc között alakulnak a 

mobil, illetve 0,0430 eurócent és 0,1400 

eurócent per perc között a vezetékes 

hálózatokon a kapcsolat legközvetlenebb 

helyi szintjén (a csúcsidőben és azon kívül 

felszámított díjak átlagaként). A díjak 

különbségét a különböző tagállamokban 

egyrészt a helyi feltételek és a relatív 

árstruktúrák különbségei, másrészt a 

modellek kiszámításának időzítésében 

található eltolódások magyarázzák. 

Ezenfelül a vezetékes hálózatokon a 

hívásvégződtetés költséghatékony 

díjszintje attól a hálózati rétegtől is függ, 

amely a végződtetést biztosítja. 

Or. en 

 

Módosítás   273 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

183 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(183) Ez az irányelv a nagykereskedelmi 

hanghívás-végződtetésért vezetékes és 

mobil hálózatokon alkalmazható maximális 

díjakat állapítja meg, a nemzeti szabályozó 

hatóságok által alkalmazandó, ezek alatti 

díjak pontos összegét az első 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus fogja 

meghatározni. Az első alkalommal 

megállapított összeg később 

felülvizsgálatra kerül. A nemzeti 

szabályozó hatóságok által napjainkban 

alkalmazott, alulról építkező egyszerű 

LRIC-modellek és a fenti kritériumok 

alapján a hanghívás-végződtetési díjak 

jelenleg 0,4045 eurócent és 1,226 eurócent 

(183) Ez az irányelv felszólítja a 

Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló 

jogi aktuskeretében állapítsa meg a 

nagykereskedelmi hanghívás-

végződtetésért vezetékes és mobil 

hálózatokon alkalmazható maximális 

díjakat. A nemzeti szabályozó hatóságok 

által alkalmazandó díjak pontos összegét az 

erre a célra szolgáló, első felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus fogja meghatározni. Az 

első alkalommal megállapított összeg 

később felülvizsgálatra kerül. A nemzeti 

szabályozó hatóságok által napjainkban 

alkalmazott, alulról építkező egyszerű 

LRIC-modellek és a fenti kritériumok 
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per perc között alakulnak a mobil, illetve 

0,0430 eurócent és 0,1400 eurócent per 

perc között a vezetékes hálózatokon a 

kapcsolat legközvetlenebb helyi szintjén (a 

csúcsidőben és azon kívül felszámított 

díjak átlagaként). A díjak különbségét a 

különböző tagállamokban egyrészt a helyi 

feltételek és a relatív árstruktúrák 

különbségei, másrészt a modellek 

kiszámításának időzítésében található 

eltolódások magyarázzák. Ezenfelül a 

vezetékes hálózatokon a hívásvégződtetés 

költséghatékony díjszintje attól a hálózati 

rétegtől is függ, amely a végződtetést 

biztosítja. 

alapján a hanghívás-végződtetési díjak 

jelenleg 0,4045 eurócent és 1,226 eurócent 

per perc között alakulnak a mobil, illetve 

0,0430 eurócent és 0,1400 eurócent per 

perc között a vezetékes hálózatokon a 

kapcsolat legközvetlenebb helyi szintjén (a 

csúcsidőben és azon kívül felszámított 

díjak átlagaként). A díjak különbségét a 

különböző tagállamokban egyrészt a helyi 

feltételek és a relatív árstruktúrák 

különbségei, másrészt a modellek 

kiszámításának időzítésében található 

eltolódások magyarázzák. Ezenfelül a 

vezetékes hálózatokon a hívásvégződtetés 

költséghatékony díjszintje attól a hálózati 

rétegtől is függ, amely a végződtetést 

biztosítja. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   274 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

184 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek 

tűnhetnek a költségek és a kockázatok 

megosztása szempontjából, ily módon a 

kisebb üzemeltetők is gazdaságilag 

észszerű feltételek mellett fektethetnek be, 

ami ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-
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alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci 

struktúra és dinamika miatt és 

kereskedelmi ajánlat hiányában indokolt 

védeni azon szereplők hozzáférési jogait 

is, akik nem vesznek részt a közös 

beruházási projektben, méghozzá úgy, 

hogy a meglévő hozzáférési termékeket 

fenn kell tartani, vagy – amennyiben a 

meglévő hálózati elemeket idővel 

leszerelik – az azokéhoz hasonló 

funkciókat lehetővé tévő hozzáférési 

termékek biztosítása révén. 

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Or. en 

 

Módosítás   275 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

184 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 



 

PE602.947v01-00 150/173 AM\1122801HU.docx 

HU 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. A 

nemzeti szabályozó hatóságok az adott 

tagállamokban egyértelmű társberuházási 

feltételeket állapítanak meg. A 

társberuházások esetében kerülni kell, 

hogy a társfinanszírozók vagy más 

vállalkozások a piacon versenyhátrányba 

kerüljenek. A társberuházásokhoz az 

abban részt venni kívánó minden 

vállalkozás számára nyílt hozzáférést 
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biztosítanak. 

Or. de 

Indokolás 

A szabályozó hatóságoknak egyértelmű feltételeket kell megállapítaniuk a társberuházási 

modellekre. 

 

Módosítás   276 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

184 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek 

tűnhetnek a költségek és a kockázatok 

megosztása szempontjából, ily módon a 

kisebb üzemeltetők is gazdaságilag 

észszerű feltételek mellett fektethetnek be, 

ami ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok új 

hálózati elemeivel kapcsolatban, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak biztosítania kell, 

hogy az ezen irányelv alapján az új 

hálózati elemek kapcsán előírt 

kötelezettségek indokoltak és arányosak, 

de a későbbi piacelemzések során 

felülvizsgálhatja azokat, figyelembe véve a 

társberuházást, a beruházók közötti 

erőegyensúlyt, valamint annak a 

kockázatát, hogy az ilyen megállapodások 

erősíthetik a jelentős piaci erővel 
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szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az aazokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

rendelkező szereplő pozícióját, vagy a 

tényleges verseny jelentős korlátozásával 

járó helyzetek kialakulásához vezethetnek. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak úgy kell 

tekinteniük, hogy a meglévő, szabályozott 

nagykereskedelmi hozzáférés mellett 

kialakult piaci struktúra és dinamika miatt 

és kereskedelmi ajánlat hiányában indokolt 

védeni azon szereplők hozzáférési jogait is, 

akik nem vesznek részt a közös beruházási 

projektben, méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéval 

egyenértékű funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   277 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

184 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a keretszabályozás 

olyan, nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítésére szolgáló modelleket kíván 

támogatni, amelyek (a) rendkívül 

előnyösek a költségek és a kockázatok 

megosztása szempontjából, ily módon a 
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ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 
versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

kisebb üzemeltetők is gazdaságilag 

észszerű feltételek mellett fektethetnek be, 

ami ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony; és (b) 

figyelembe veszik az egyes tagállamokban 

az eltérő piaci sajátosságokat és az új 

hálózati elemek telepítésével kapcsolatos 

bevált gyakorlatokat. Amennyiben egy 

jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató 

társberuházási felhívást tesz közzé, vagy 

kockázatmegosztást magában foglaló 

nagykereskedelmi ajánlatot tesz, vagy 

közös vállalkozást indít egy vagy több 

olyan vállalattal, amellyel a kis- vagy 

nagykereskedelmi szinten versenyben áll, 
észszerű, megkülönböztetéstől mentes 

feltételekkel, amelyek jelentősen 

hozzájárulnak a nagyon nagy kapacitású 

hálózatok létesítéséhez, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán. Mindaddig, amíg 

a versenyre gyakorolt kedvező hatást 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

Or. en 

 

Módosítás   278 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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184 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Amennyiben valamely nemzeti szabályozó 

hatóság úgy dönt, hogy nem él a 

kötelezettségek alkalmazásával, 

biztosítania kell, hogy ez ne befolyásolja 

hátrányosan a versenyt és piaci 

hozzáférést. Mindaddig, amíg a 

társberuházásnak a nagykereskedelmi és a 

kiskereskedelmi versenyre gyakorolt 

kedvező hatását megfelelően szem előtt 

tartják, a nemzeti szabályozó hatóságok 

vélhetik úgy, hogy a meglévő, szabályozott 

nagykereskedelmi hozzáférés mellett 

kialakult piaci struktúra és dinamika miatt 

és kereskedelmi ajánlat hiányában indokolt 

védeni azon szereplők hozzáférési jogait is, 

akik nem vesznek részt a közös beruházási 

projektben, méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 
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elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

Or. de 

 

Módosítás   279 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

184 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, és ezt az 

ajánlatot egy társberuházó elfogadja, és 

megállapodást kötnek, vagy ha egy 

ugyanezeken a feltételeken alapuló 

kereskedelmi hozzáférési megállapodás 

ezzel egyenértékű eredményhez vezet, a 

nemzeti szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 
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és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

Or. en 

 

Módosítás   280 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

184 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató által észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel 

közzétett, új hálózati elemek kiépítésére 

vonatkozó nyílt társberuházási felhívás 

vesznek igénybe, vagy amennyiben 

hasonlóan nagyon nagy kapacitású 
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szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

hálózatok létesítéséhez jelentősen 

hozzájáruló más beruházási modellt 

vesznek igénybe, a nemzeti szabályozó 

hatóságnak általában tartózkodnia kell 

attól, hogy ezen irányelv szerinti 

kötelezettségeket írjon elő az új hálózati 

elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

Or. de 

Indokolás 

A versenyt előmozdító beruházások tényleges alkalmazásának lehetőséget kellene kínálnia a 

deregulációra, mivel a piacszabályozás helyett az infrastruktúrák versenyen alapuló 

kiépítésének támogatását kell előnyben részesíteni. Ezért az értékelésnél minden olyan 

beruházási modellt egyformán figyelembe kell venni, amely támogatja a fenntartható 

versenyt. 

Módosítás   281 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

184 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 

(184) A nagyon nagy kapacitású széles 

sávú szolgáltatások iránti kereslet 

megjelenési idejének bizonytalanságára, 

valamint a méretgazdaságosságra és a 
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sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

felhívást tesz közzé észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

sűrűségre tekintettel a társberuházási 

megállapodások igen előnyösnek tűnnek a 

költségek és a kockázatok megosztása 

szempontjából, ily módon a kisebb 

üzemeltetők is gazdaságilag észszerű 

feltételek mellett fektethetnek be, ami 

ösztönzi a fenntartható, hosszú távú 

versenyt még ott is, ahol az infrastruktúra-

alapú verseny esetleg nem hatékony. 

Amennyiben egy jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltató társberuházási 

megállapodást köt észszerű, 

megkülönböztetéstől mentes feltételekkel a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

létesítéséhez jelentősen hozzájáruló új 

hálózati elemek kiépítésére, a nemzeti 

szabályozó hatóságnak általában 

tartózkodnia kell attól, hogy ezen irányelv 

szerinti kötelezettségeket írjon elő az új 

hálózati elemek kapcsán, de ezt a későbbi 

piacelemzések során felülvizsgálhatja. 

Mindaddig, amíg a társberuházásnak a 

nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

versenyre gyakorolt kedvező hatását 

megfelelően szem előtt tartják, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vélhetik úgy, hogy a 

meglévő, szabályozott nagykereskedelmi 

hozzáférés mellett kialakult piaci struktúra 

és dinamika miatt és kereskedelmi ajánlat 

hiányában indokolt védeni azon szereplők 

hozzáférési jogait is, akik nem vesznek 

részt a közös beruházási projektben, 

méghozzá úgy, hogy a meglévő 

hozzáférési termékeket fenn kell tartani, 

vagy – amennyiben a meglévő hálózati 

elemeket idővel leszerelik – az azokéhoz 

hasonló funkciókat lehetővé tévő 

hozzáférési termékek biztosítása révén. 

Or. en 

 

Módosítás   282 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

190 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(190) Előnyös lehet az egészséges 

nagykereskedelmi piac szempontjából, ha a 

hálózat tulajdonosa nem foglalkozik 

kiskereskedelmi szolgáltatásokkal, hanem 

csak nagykereskedelmi szolgáltatásokat 

kínál másoknak, ez ugyanis ösztönzi az 

alárendelt piacokon a kiskereskedelmi 

versenyt. Az ilyen szolgáltatók üzleti 

modellje azon potenciális pénzügyi 

befektetők számára is vonzóbb, akik 

kevésbé ingatag infrastrukturális 

eszközöket keresnek hosszú, a nagyon 

nagy kapacitású hálózatok kiépítését is 

magában foglaló időtávra. Mindazonáltal a 

csak nagykereskedelemmel foglalkozó 

szereplő jelenléte önmagában még nem 

idéz elő valóban versenyorientált 

kiskereskedelmi piacot, és a csak 

nagykereskedelemmel foglalkozó 

szolgáltató is azonosítható jelentős piaci 

erővel rendelkezőként egy adott 

termékpiacon vagy földrajzi piacon. A csak 

nagykereskedelmi üzleti modellt követő 

szolgáltatók viselkedése kevésbé 

kockázatja a versenyt, mint a vertikálisan 

integrált vállalkozásoké, amennyiben 

valóban csak nagykereskedelmi 

termékekkel foglalkoznak, és nincs 

késztetésük a kiskereskedelmi szereplők 

közötti különbségtételre. A szabályozási 

beavatkozásnak ilyen esetben arányosan 

enyhébbnek kell lennie. Ugyanakkor a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak 

képeseknek kell lenniük beavatkozni, ha 

olyan versenyakadály jelenik meg, amely 

kedvezőtlen a végfelhasználókra nézve. 

(190) Előnyös lehet az egészséges 

nagykereskedelmi piac szempontjából, ha a 

hálózat tulajdonosa nem foglalkozik 

kiskereskedelmi szolgáltatásokkal, hanem 

csak nagykereskedelmi szolgáltatásokat 

kínál másoknak, ez ugyanis ösztönzi az 

alárendelt piacokon a kiskereskedelmi 

versenyt. Az ilyen szolgáltatók üzleti 

modellje azon potenciális pénzügyi 

befektetők számára is vonzóbb, akik 

kevésbé ingatag infrastrukturális 

eszközöket keresnek hosszú, a nagyon 

nagy kapacitású hálózatok kiépítését is 

magában foglaló időtávra. Ezért ezeket a 

modelleket támogatni és bátorítani kell. 

Ebbe a hálózattulajdonosi kategóriába 

nem tartozhatnak bele olyan vállalatok, 

amelyeket funkcionálisan választottak le, 

vagy amelyek önként váltak le, és amelyek 

esetében az ügyfélkörrel fennmaradt 

kapcsolatok versenyjogi szempontból 

aggályosak lehetnek. Mindazonáltal a csak 

nagykereskedelemmel foglalkozó szereplő 

jelenléte önmagában még nem idéz elő 

valóban versenyorientált kiskereskedelmi 

piacot, és a csak nagykereskedelemmel 

foglalkozó szolgáltató is azonosítható 

jelentős piaci erővel rendelkezőként egy 

adott termékpiacon vagy földrajzi piacon. 

A csak nagykereskedelmi üzleti modellt 

követő szolgáltatók viselkedése kevésbé 

kockázatja a versenyt, mint a vertikálisan 

integrált vállalkozásoké, amennyiben 

valóban csak nagykereskedelmi 

termékekkel foglalkoznak, és nincs 

késztetésük a kiskereskedelmi szereplők 

közötti különbségtételre. A szabályozási 

beavatkozásnak ilyen esetben arányosan 

enyhébbnek kell lennie. Ugyanakkor a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak 

képeseknek kell lenniük beavatkozni, ha 

olyan versenyakadály jelenik meg, amely 

kedvezőtlen a végfelhasználókra nézve. 

Or. en 
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Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   283 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

190 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(190) Előnyös lehet az egészséges 

nagykereskedelmi piac szempontjából, ha a 

hálózat tulajdonosa nem foglalkozik 

kiskereskedelmi szolgáltatásokkal, hanem 

csak nagykereskedelmi szolgáltatásokat 

kínál másoknak, ez ugyanis ösztönzi az 

alárendelt piacokon a kiskereskedelmi 

versenyt. Az ilyen szolgáltatók üzleti 

modellje azon potenciális pénzügyi 

befektetők számára is vonzóbb, akik 

kevésbé ingatag infrastrukturális 

eszközöket keresnek hosszú, a nagyon 

nagy kapacitású hálózatok kiépítését is 

magában foglaló időtávra. Mindazonáltal 

a csak nagykereskedelemmel foglalkozó 

szereplő jelenléte önmagában még nem 

idéz elő valóban versenyorientált 

kiskereskedelmi piacot, és a csak 

nagykereskedelemmel foglalkozó 

szolgáltató is azonosítható jelentős piaci 

erővel rendelkezőként egy adott 

termékpiacon vagy földrajzi piacon. A csak 

nagykereskedelmi üzleti modellt követő 

szolgáltatók viselkedése kevésbé 

kockázatja a versenyt, mint a vertikálisan 

integrált vállalkozásoké, amennyiben 

valóban csak nagykereskedelmi 

termékekkel foglalkoznak, és nincs 

késztetésük a kiskereskedelmi szereplők 

közötti különbségtételre. A szabályozási 

beavatkozásnak ilyen esetben arányosan 

enyhébbnek kell lennie. Ugyanakkor a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak 

(190) Előnyös lehet az egészséges 

nagykereskedelmi piac szempontjából, ha a 

hálózat tulajdonosa nem foglalkozik 

kiskereskedelmi szolgáltatásokkal, hanem 

csak nagykereskedelmi szolgáltatásokat 

kínál másoknak, ez ugyanis ösztönzi az 

alárendelt piacokon a kiskereskedelmi 

versenyt. Mindazonáltal a csak 

nagykereskedelemmel foglalkozó szereplő 

jelenléte önmagában még nem idéz elő 

valóban versenyorientált kiskereskedelmi 

piacot, és a csak nagykereskedelemmel 

foglalkozó szolgáltató is azonosítható 

jelentős piaci erővel rendelkezőként egy 

adott termékpiacon vagy földrajzi piacon. 

A csak nagykereskedelmi üzleti modellt 

követő szolgáltatók viselkedése kevésbé 

kockázatja a versenyt, mint a vertikálisan 

integrált vállalkozásoké, amennyiben 

valóban csak nagykereskedelmi 

termékekkel foglalkoznak, és nincs 

késztetésük a kiskereskedelmi szereplők 

közötti különbségtételre. A szabályozási 

beavatkozásnak ilyen esetben arányosan 

enyhébbnek kell lennie. Ugyanakkor a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak 

képeseknek kell lenniük beavatkozni, ha 

olyan versenyakadály jelenik meg, amely 

kedvezőtlen a végfelhasználókra nézve. 
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képeseknek kell lenniük beavatkozni, ha 

olyan versenyakadály jelenik meg, amely 

kedvezőtlen a végfelhasználókra nézve. 

Or. en 

 

Módosítás   284 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

191 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(191) A hagyományos rézalapú 

hálózatokról a következő generációs 

hálózatokra való átállás megkönnyítése 

érdekében – ami a végfelhasználók 

érdekeit szolgálja – a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak nyomon kell követniük a 

hálózatüzemeltetők erre irányuló saját 

kezdeményezéseit, és szükség esetén meg 

kell határozniuk az átállás folyamatát, 

például elő kell írniuk előzetes értesítési és 

átláthatósági, valamint az összevethető 

hozzáférés biztosítására vonatkozó 

követelményeket, ha a hálózat 

tulajdonosának egyértelmű a szándéka és 

kellő a felkészültsége a rézalapú hálózat 

elhagyására. Az átállás indokolatlan 

késleltetésének elkerülése végett a nemzeti 

szabályozó hatóságokat fel kell ruházni 

azzal a joggal, hogy visszavonhassák a 

megfelelő átállási folyamat meghatározását 

követően a rézhálózathoz való hozzáférés-

biztosítási kötelezettségeket. 

(191) A hagyományos rézalapú 

hálózatokról a következő generációs 

hálózatokra való átállás megkönnyítése 

érdekében – ami a végfelhasználók 

érdekeit szolgálja – a nemzeti szabályozó 

hatóságoknak nyomon kell követniük a 

hálózatüzemeltetők erre irányuló saját 

kezdeményezéseit, és szükség esetén meg 

kell határozniuk az átállás folyamatát, 

például elő kell írniuk előzetes értesítési és 

átláthatósági, konkrét határidő kitűzésére, 

valamint az egyenértékű hozzáférés 

biztosítására vonatkozó követelményeket, 

ha a hálózat tulajdonosának egyértelmű a 

szándéka és kellő a felkészültsége a 

rézalapú hálózat elhagyására. Az átállás 

indokolatlan késleltetésének elkerülése 

végett a nemzeti szabályozó hatóságokat 

fel kell ruházni azzal a joggal, hogy 

visszavonhassák a megfelelő átállási 

folyamat meghatározását követően a 

rézhálózathoz való hozzáférés-biztosítási 

kötelezettségeket. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 
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Módosítás   285 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

223 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(223) Az áruk, szolgáltatások és 

személyek Unión belüli szabad 

mozgásának támogatása érdekében módot 

kell biztosítani arra, hogy bizonyos 

nemzeti számozási erőforrásokat, 

különösen bizonyos nem földrajzi 

számokat extraterritoriális módon lehessen 

használni, vagyis a számot kiadó tagállam 

területén kívül az Unió teljes területén is. 

Mivel a személyközi kommunikációban 

jelentős a csalás veszélye, az ilyen 

extraterritoriális számhasználatot csak a 

személyközi kommunikációtól eltérő 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokban 

kell engedélyezni. A tagállamoknak ezért 

gondoskodniuk kell arról, hogy az erre 

vonatkozó nemzeti jogszabályok, 

különösen a fogyasztóvédelmi és a számok 

használatával kapcsolatos egyéb 

szabályozás a számhasználati jogot kiadó 

tagállamtól függetlenül érvényesíthető 

legyen. Ez feltételezi, hogy minden olyan 

tagállam nemzeti szabályozó hatósága és 

egyéb hatóságai, ahol a számot használják, 

alkalmazhatják nemzeti jogukat a számot 

használó vállalkozással szemben. Ezenfelül 

szükséges, hogy azon tagállamok 

hatóságai, ahol egy számot használnak, 

segítséget kérhessenek a szám kiadásáért 

felelős nemzeti hatóságtól az adott 

tagállamban alkalmazandó szabályok 

érvényre juttatásában. Az ilyen támogató 

intézkedések között szerepelniük kell 

visszatartó erejű szankcióknak, és súlyos 

szabálytalanság esetén maguk után 

vonhatják a vállalkozásnak kiosztott szám 

extraterritoriális használatával kapcsolatos 

jog megvonását. Az extraterritoriális 

számhasználathoz kapcsolódó 

követelmények nem sértik a tagállamok 

(223) Az áruk, szolgáltatások és 

személyek Unión belüli szabad 

mozgásának támogatása érdekében módot 

kell biztosítani arra, hogy bizonyos 

nemzeti számozási erőforrásokat, 

különösen bizonyos nem földrajzi 

számokat extraterritoriális módon lehessen 

használni, vagyis a számot kiadó tagállam 

területén kívül az Unió teljes területén is. 

Mivel a személyközi kommunikációban 

jelentős a csalás veszélye, az ilyen 

extraterritoriális számhasználatot csak a 

személyközi kommunikációtól eltérő 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokban 

kell engedélyezni. A tagállamoknak ezért 

gondoskodniuk kell arról, hogy az erre 

vonatkozó nemzeti jogszabályok, 

különösen a fogyasztóvédelmi és a számok 

használatával kapcsolatos egyéb 

szabályozás a számhasználati jogot kiadó 

tagállamtól függetlenül érvényesíthető 

legyen. Ez feltételezi, hogy minden olyan 

tagállam nemzeti szabályozó hatósága és 

egyéb hatóságai, ahol a számot használják, 

alkalmazhatják nemzeti jogukat a számot 

használó vállalkozással szemben. Ezenfelül 

szükséges, hogy azon tagállamok 

hatóságai, ahol egy számot használnak, 

segítséget kérhessenek a szám kiadásáért 

felelős nemzeti hatóságtól az adott 

tagállamban alkalmazandó szabályok 

érvényre juttatásában. Az ilyen támogató 

intézkedések között szerepelniük kell 

visszatartó erejű szankcióknak, és súlyos 

szabálytalanság esetén maguk után 

vonhatják a vállalkozásnak kiosztott szám 

extraterritoriális használatával kapcsolatos 

jog megvonását. A tagállamok ezért nem 

írhatnak elő további, az extraterritoriális 

számhasználathoz kapcsolódó 
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azon jogát, hogy eseti alapon 

meggátolhatják a hozzáférést egyes 

számokhoz vagy szolgáltatásokhoz, ha ez a 

csalások és a visszaélések elkerülése 

érdekében szükséges. A számok 

extraterritoriális használata nem hathat ki a 

barangoló szolgáltatásokkal kapcsolatos 

uniós szabályokra, különösen a 

szabályozott kiskereskedelmi árú és 

szabályozott nagykereskedelmi díjas 

barangolási szolgáltatás nem 

rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű 

használatának megakadályozását célzó 

szabályokra. A tagállamok számára 

továbbra is lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy a számozási erőforrások 

extraterritoriális használatáról 

megállapodásokat kössenek harmadik 

országokkal. 

követelményeket, mivel ez akadályozná 

azok határokon átnyúló használatát, és 

akadályt képezne a belső piacon, valamint 

sértené a tagállamok azon jogát, hogy eseti 

alapon meggátolják a hozzáférést egyes 

számokhoz vagy szolgáltatásokhoz, ha ez a 

csalások és a visszaélések elkerülése 

érdekében szükséges. A számok 

extraterritoriális használata nem hathat ki a 

barangoló szolgáltatásokkal kapcsolatos 

uniós szabályokra, különösen a 

szabályozott kiskereskedelmi árú és 

szabályozott nagykereskedelmi díjas 

barangolási szolgáltatás nem 

rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű 

használatának megakadályozását célzó 

szabályokra. A tagállamok számára 

továbbra is lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy a számozási erőforrások 

extraterritoriális használatáról 

megállapodásokat kössenek harmadik 

országokkal. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkével összhangban e módosítás a szöveg belső logikájával való 

következetességgel kapcsolatos nyomós indokok miatt szükséges. 

 

Módosítás   286 

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz 

 

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 

rögzített feltételeken végzett, a 

végfelhasználó szempontjából kedvezőtlen 

módosítások – úgymint a díjak, a 

díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, 

(246) A számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói által a szerződésben 

javasolt feltételeken végzett, a 

végfelhasználó szempontjából kedvezőtlen 

módosítások – úgymint a díjak, a 

díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Módosítás   287 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

254 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(254) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 

és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 

fogyatékkal élők jogairól szóló 

egyezménye célkitűzéseivel összhangban a 

keretszabályozásnak biztosítania kell, hogy 

valamennyi felhasználó – beleértve a 

fogyatékkal élő végfelhasználókat, az idős 

korú és a szociális szempontból rászoruló 

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) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 

és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a 

fogyatékkal élők jogairól szóló 

egyezménye célkitűzéseivel összhangban a 

keretszabályozásnak biztosítania kell, hogy 

az Unión belüli lakóhelyétől függetlenül 
valamennyi felhasználó – beleértve a 

fogyatékkal élő végfelhasználókat, az idős 

korú és a szociális szempontból rászoruló 

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. 

Or. en 

 

Módosítás   288 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

259 preambulumbekezdés 
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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 

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). 

(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 

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 

lehetőleg 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). 

Or. en 
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Módosítás   289 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

265 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(265) A végfelhasználók számára 

garantálni kell az Unióban értékesített, 

digitális televízióadás vételére szolgáló 

valamennyi berendezés tekintetében az 

interoperabilitást. A tagállamok számára 

lehetővé kell tenni, hogy az ilyen 

berendezések tekintetében harmonizált 

minimumszabványokat írhassanak elő. 

Ezek a szabványok a technológiai és piaci 

fejlemények fényében időről-időre 

kiigazíthatók lennének. 

(265) A végfelhasználók számára 

garantálni kell az Unióban értékesített, 

rádió- és digitális televízióadás vételére 

szolgáló valamennyi berendezés 

tekintetében az interoperabilitást. A 

tagállamok számára lehetővé kell tenni, 

hogy az ilyen berendezések tekintetében 

harmonizált minimumszabványokat 

írhassanak elő. Ezek a szabványok a 

technológiai és piaci fejlemények fényében 

időről-időre kiigazíthatók lennének. 

Or. fr 

 

Módosítás   290 

Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

266 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (266a) Annak lehetővé tétele érdekében, 

hogy a hallgatók a különböző 

tagállamokban használt továbbítási 

szabványoktól függetlenül egész 

Európában élvezhessék a 

rádiószolgáltatásokat, a 

rádiókészülékeknek, beleértve a 

gépjárművekbe szánt rádiókészülékeket is, 

képesnek kell lenniük az analóg vagy 

digitális műsorszórás által és/vagy IP-

alapú hálózaton keresztül sugárzott 

rádióadások vételére. Ez biztosítani fogja, 

hogy a digitális korban fenn lehessen 

tartani a jelenleg az FM-sávban sugárzott 
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rádión alapuló interoperabilitást. Ez 

javítani fogja továbbá a közbiztonságot 

azáltal, hogy az alkalmazott 

technológiától függetlenül lehetővé teszi a 

hallgatók számára, hogy akár az 

otthonukban, akár a gépjárművekben 

foghassák a vészhelyzeti információkat, 

valamint a közlekedési információkat, 

amikor Európában utaznak. 

Or. fr 

 

Módosítás   291 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

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 

(269) A tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy jogos közrendi megfontolások 

alapján, a tagállamok által az uniós 

jognak megfelelően, egyértelműen 

meghatározott általános célok elérése 

érdekében arányos és átlátható 

kötelezettségeket állapítsanak meg a 

joghatóságuk alá tartozó vállalkozások 

számára. Továbbítási kötelezettségek 

meghatározott médiaszolgáltatók által 

nyújtott meghatározott rádiócsatornák és 

audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó 

csatornák 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. 

Ezeknek az intézkedéseknek a 

meghatározott szolgáltatások jó minőségű 

vételét is magukban kell foglalniuk. A 

tagállamoknak objektíven meg kell 

indokolniuk a nemzeti jogukban bevezetett 

továbbítási kötelezettségeket annak 
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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. 

érdekében, hogy e kötelezettségek 

átláthatók, arányosak és egyértelműen 

meghatározottak legyenek. A 

kötelezettségeket legalább ötévente 

rendszeresen felül kell vizsgálni annak 

érdekében, hogy azok lépést tartsanak a 

technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy 

továbbra is arányosak legyenek az elérni 

kívánt célkitűzésekkel. A 

kötelezettségekhez szükség szerint az 

arányos díjazással kapcsolatos rendelkezés 

is fűzhető. 

A továbbítási kötelezettséget függetlenül 

kell megállapítani, és az semmilyen 

körülmények között nem sértheti a szerzői 

vagy szomszédos jogok 

jogtulajdonosainak azon jogát, hogy 

munkáik vagy védett műveik adott 

hálózaton történő felhasználásáért 

méltányos díjazást kapjanak. 

Or. fr 

 

Módosítás   292 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

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 

(270) A továbbítási kötelezettségeket 

technológiai szempontból semleges 

módon, a médiaterjesztési rendszerek és a 

fogyasztói tendenciák folyamatos 

fejlődésének figyelembevételével kell 

alkalmazni. A rádiós és audiovizuális 

médiaszolgáltatások 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 és 

szolgáltatások is, annyiban, amennyiben a 

végfelhasználók széles körben ezeket 

használják a rádiós vagy audiovizuális 
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közé tartoznak többek között a fogyatékkal 

élő végfelhasználók hozzáférésének 

javítására irányuló szolgáltatások, mint a 

teletext, a feliratozás, a hangalámondás és 

a jelbeszéd. Mivel csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat egyre szélesebb körben 

nyújtanak és vesznek igénybe, valamint az 

elektronikus műsorújságok továbbra is 

fontosak a fogyasztók választási 

lehetőségei szempontjából, az e funkciókat 

támogató, programmal kapcsolatos adatok 

átvitelét fel lehet venni a továbbítási 

kötelezettségek közé. 

médiaszolgáltatások vételének fő 

eszközeként. 

Ezért a „felhasználók széles köre” 

fogalmára vonatkozó releváns 

kritériumoknak többek között figyelembe 

kell venniük a technológiai fejlesztéseket 

és a végfelhasználók különleges 

csoportjainak fogyasztási módjait. 
A továbbítási kötelezettségek között 

szerepelhet a kifejezetten a fogyatékkal élő 

felhasználók megfelelő hozzáférésének 

lehetővé tételére irányuló szolgáltatások 

továbbítása. Ennek megfelelően a 

kiegészítő szolgáltatások közé tartoznak 

többek között a fogyatékkal élő 

végfelhasználók hozzáférésének javítására 

irányuló szolgáltatások, mint a teletext, a 

feliratozás, a hangalámondás és a 

jelbeszéd. Mivel csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat egyre szélesebb körben 

nyújtanak és vesznek igénybe, valamint az 

elektronikus műsorújságok és az egyéb 

navigációs eszközök továbbra is fontosak a 

fogyasztók választási lehetőségei 

szempontjából, az e funkciókat támogató, 

programmal kapcsolatos adatok átvitelét 

fel lehet venni a továbbítási kötelezettségek 

közé. 

E továbbítási kötelezettségeknek lehetővé 

kell tenniük a végfelhasználók 

csatlakoztatott televíziós szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, amelyek magukban 

foglalhatják az audiovizuális 

szolgáltatásokat, a rádiós és hanganyag-

szolgáltatásokat, valamint az 

alkalmazásokat, játékokat, szavazási 

lehetőségeket, klipeket, szöveget, képeket, 

illusztrációkat és ábrákat kínáló interaktív 

szolgáltatásokat. 

Or. fr 
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Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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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 

fogyatékossággal élő felhasználók 

megfelelő hozzáférésének lehetővé tételére 

irányuló szolgáltatások továbbítása. Ennek 

megfelelően a kiegészítő szolgáltatások 

közé tartoznak többek között a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

hozzáférésének javítására irányuló 

szolgáltatások, mint a teletext, a 

feliratozás, a hangalámondás és a 

jelbeszéd. Mivel csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat egyre szélesebb körben 

nyújtanak és vesznek igénybe, valamint az 

elektronikus műsorújságok továbbra is 

fontosak a fogyasztók választási 

lehetőségei szempontjából, az e funkciókat 

támogató, programmal kapcsolatos adatok 

átvitelét fel lehet venni a továbbítási 

kötelezettségek közé. 

(270) A továbbítási kötelezettségeket 

(must-carry) technológiasemleges módon 

kell alkalmazni, figyelembe véve a 

médiaterjesztési rendszerek és a fogyasztói 

trendek alakulását. 

 A rádiós és audiovizuális 

médiaszolgáltatások 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 és 

szolgáltatások is, amelyeket a 

végfelhasználók a rádiós és audiovizuális 

médiaszolgáltatások vételéhez széles 

körben használnak. A „végfelhasználók 

széles köre” fogalmának értelmezése 

kapcsán ebben az összefüggésben fontos 

kritériumként érdemes lehet figyelembe 

venni többek között a technológiai 
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fejlődést és az egyes végfelhasználói 

csoportokra jellemző fogyasztási 

mintázatokat. 
A továbbítási kötelezettségek között 

szerepelhet a kifejezetten a 

fogyatékossággal élő felhasználók 

megfelelő hozzáférésének lehetővé tételére 

irányuló szolgáltatások továbbítása. Ennek 

megfelelően a kiegészítő szolgáltatások 

közé tartoznak többek között a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

hozzáférésének javítására irányuló 

szolgáltatások, mint a teletext, a 

feliratozás, a hangalámondás és a 

jelbeszéd. Mivel csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat egyre szélesebb körben 

nyújtanak és vesznek igénybe, valamint az 

elektronikus műsorújságok és más 

navigációs lehetőségek fontosak a 

fogyasztók választási lehetőségei 

szempontjából, az e funkciókat támogató, 

programmal kapcsolatos adatok átvitelét 

fel lehet venni a továbbítási kötelezettségek 

közé. A továbbítási kötelezettségek révén 

lehetővé kell tenni, hogy a 

végfelhasználók hozzáférhessenek a 

csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokhoz. 

Or. en 

 

Módosítás   294 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod 

 

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 

(270) A továbbítási kötelezettségeket 

(must-carry) technológiasemleges módon 

kell alkalmazni, figyelembe véve a 

médiaterjesztési rendszerek és a fogyasztói 

trendek alakulását. 
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végfelhasználók széles körben e 

hálózatokat használják a rádió- és 

televízióműsorok vételének fő eszközeként. 

A továbbítási kötelezettségek között 

szerepelhet a kifejezetten a 

fogyatékossággal élő felhasználók 

megfelelő hozzáférésének lehetővé tételére 

irányuló szolgáltatások továbbítása. Ennek 

megfelelően a kiegészítő szolgáltatások 

közé tartoznak többek között a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

hozzáférésének javítására irányuló 

szolgáltatások, mint a teletext, a 

feliratozás, a hangalámondás és a 

jelbeszéd. Mivel csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat egyre szélesebb körben 

nyújtanak és vesznek igénybe, valamint az 

elektronikus műsorújságok továbbra is 

fontosak a fogyasztók választási 

lehetőségei szempontjából, az e funkciókat 

támogató, programmal kapcsolatos adatok 

átvitelét fel lehet venni a továbbítási 

kötelezettségek közé. 

 A rádiós és audiovizuális 

médiaszolgáltatások 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 és 

szolgáltatások is, amelyeket a 

végfelhasználók a rádiós és audiovizuális 

médiaszolgáltatások vételéhez széles 

körben használnak. A „végfelhasználók 

széles köre” fogalmának értelmezése 

kapcsán ebben az összefüggésben fontos 

kritériumként érdemes lehet figyelembe 

venni többek között a technológiai 

fejlődést és az egyes végfelhasználói 

csoportokra jellemző fogyasztási 

mintázatokat. 
A továbbítási kötelezettségek között 

szerepelhet a kifejezetten a 

fogyatékossággal élő felhasználók 

megfelelő hozzáférésének lehetővé tételére 

irányuló szolgáltatások továbbítása. Ennek 

megfelelően a kiegészítő szolgáltatások 
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közé tartoznak többek között a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

hozzáférésének javítására irányuló 

szolgáltatások, mint a teletext, a 

feliratozás, a hangalámondás és a 

jelbeszéd. Mivel csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat egyre szélesebb körben 

nyújtanak és vesznek igénybe, valamint az 

elektronikus műsorújságok és más 

navigációs lehetőségek fontosak a 

fogyasztók választási lehetőségei 

szempontjából, az e funkciókat támogató, 

programmal kapcsolatos adatok átvitelét 

fel lehet venni a továbbítási kötelezettségek 

közé. A továbbítási kötelezettségek révén 

lehetővé kell tenni, hogy a 

végfelhasználók hozzáférhessenek a 

csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokhoz. 

Or. en 

Módosítás   295 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

270 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (270a) A technológiai fejlesztések, a 

rádiós vagy audiovizuális 

médiaszolgáltatások és a csatlakoztatott 

televíziós szolgáltatások terjesztésére 

használt hálózatok listázási és navigációs 

eszközeinek folyamatos változása 

következtében az „elektronikus 

műsorújság” fogalmát dinamikus módon 

kell értelmezni; az ilyen szolgáltatások 

fejlesztéseit szintén figyelembe kell venni. 

Or. fr 

 


