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Módosítás   833 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az összes lényeges – többek között 

kiskereskedelmi szintű – versenykényszert, 

tekintet nélkül arra, hogy e kényszerek 

forrásának az elektronikus hírközlő 

hálózatok, az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások vagy a végfelhasználó 

szempontjából összehasonlítható más 

típusú szolgáltatások vagy alkalmazások 

tekinthetők-e, valamint arra, hogy e 

kényszerek az érintett piac részét képezik-

e; 

b) a lényeges – többek között 

kiskereskedelmi szintű – 

versenykényszerek hiányát, tekintet nélkül 

arra, hogy e kényszerek forrásának az 

elektronikus hírközlő hálózatok, az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások vagy 

a végfelhasználó szempontjából 

összehasonlítható más típusú 

szolgáltatások vagy alkalmazások 

tekinthetők-e, valamint arra, hogy e 

kényszerek az érintett piac részét képezik-

e; 

Or. en 

 

Módosítás   834 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az érintett piacot vagy kapcsolódó 

kiskereskedelmi piacot, illetve piacokat 

érintő előírt szabályozás vagy intézkedés 

más típusait az érintett időszak alatt, 

ideértve – nem kizárólagos jelleggel – a 

44., az 58. és az 59. cikk alapján előírt 

kötelezettségeket; valamint 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

A bizottsági javaslat meggyengíti a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra vonatkozó 

szabályozást. A kódex tervezetében ismertetett hármas kritériumrendszer eltér a 2014/710/EU 

ajánlásban megállapított és a nemzeti szabályozó hatóságok által az utóbbi 15 évben 

sikeresen alkalmazott vizsgálati módszertől. 

 

Módosítás   835 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az érintett piacot vagy kapcsolódó 

kiskereskedelmi piacot, illetve piacokat 

érintő előírt szabályozás vagy intézkedés 

más típusait az érintett időszak alatt, 

ideértve – nem kizárólagos jelleggel – a 

44., az 58. és az 59. cikk alapján előírt 

kötelezettségeket; valamint 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   836 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az érintett piacot vagy kapcsolódó 

kiskereskedelmi piacot, illetve piacokat 

érintő előírt szabályozás vagy intézkedés 

más típusait az érintett időszak alatt, 

ideértve – nem kizárólagos jelleggel – a 

44., az 58. és az 59. cikk alapján előírt 

kötelezettségeket; valamint 

c) az érintett piacot vagy kapcsolódó 

kiskereskedelmi piacot, illetve piacokat 

érintő előírt szabályozás vagy intézkedés 

más típusait az érintett időszak alatt, 

ideértve – nem kizárólagos jelleggel – a 

44., az 58. és az 59. cikk alapján előírt 

kötelezettségeket, amelyek nem 

elegendőek a meghatározott piaci hiba 

(hibák) megfelelő kezelésére; valamint 
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Or. en 

 

Módosítás   837 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az érintett piacon e cikk alapján 

előírt szabályozást. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   838 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az érintett piacon e cikk alapján 

előírt szabályozást. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

El kell kerülni a nemzeti szabályozó hatóságok szabályozási lehetőségeinek korlátozását. A 

kereskedelmi megállapodásokra történő összpontosítás veszélyezteti a jelentős piaci erővel 

rendelkező szolgáltatókra vonatkozó szabályozást, mivel deregulációs ígéret áll mögötte, és 

hosszú távon merev oligopóliumok kialakulásához vezethet. Gondosan meg kell vizsgálnunk, 

hogy hasznos-e a polgárok számára a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra 

vonatkozó, jól működő szabályozás meggyengítése. 

 

Módosítás   839 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 



 

PE602.952v01-00 6/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az érintett piacon e cikk alapján 

előírt szabályozást. 

d) az érintett piacon e cikk alapján 

előírt szabályozást, amely nem elegendő a 

meghatározott piaci hiba (hibák) 

megfelelő kezelésére. 

Or. en 

 

Módosítás   840 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja , ha úgy ítéli 

meg, hogy egy vagy több kiskereskedelmi 

piacon e kötelezettségek nélkül nem lenne 

hatékony a verseny . 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni, a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat és azokat, amelyek 

jelentős mértékben akadályozhatják a 

tényleges versenyt. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja , ha úgy ítéli 

meg, hogy egy vagy több piacon e 

kötelezettségek nélkül nem lenne hatékony 

a verseny . A tényleges verseny jelentős 

akadályozása esetén a nemzeti szabályozó 

hatóságok megvizsgálják az eset konkrét 

körülményeit, megfelelően figyelembe 

veszik az arányosság szükségességét, és 

megvizsgálják a legkevesebb teherrel járó 

intézkedések elfogadásának lehetőségét. 



 

AM\1122811HU.docx 7/199 PE602.952v01-00 

 HU 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   841 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja , ha úgy ítéli 

meg, hogy egy vagy több kiskereskedelmi 

piacon e kötelezettségek nélkül nem lenne 

hatékony a verseny . 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja, ha az alábbi 

kritériumok mindegyike teljesül: 

a) egy vagy több piacon e kötelezettségek 

nélkül nem lenne hatékony a verseny; 

valamint 

b) más nagykereskedelmi piacokra nem 

vonatkoznak olyan kötelezettségek, 

amelyek az érintett kiskereskedelmi 

piacon meghatározott versenyproblémát 

kezelik. 

Or. en 

 

Módosítás   842 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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65 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja , ha úgy ítéli 

meg, hogy egy vagy több kiskereskedelmi 

piacon e kötelezettségek nélkül nem lenne 

hatékony a verseny . 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja. 

Or. en 

 

Módosítás   843 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 
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illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja , ha úgy ítéli 

meg, hogy egy vagy több kiskereskedelmi 

piacon e kötelezettségek nélkül nem lenne 

hatékony a verseny . 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja. 

Or. en 

Indokolás 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets. This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. In addition, retail competition of the kind 

where all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the 

long run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in 

competition could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. 

 

Módosítás   844 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja , ha úgy ítéli 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja. 
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meg, hogy egy vagy több kiskereskedelmi 

piacon e kötelezettségek nélkül nem lenne 

hatékony a verseny . 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a kiskereskedelmi piacokra való hivatkozás törlése, mivel a verseny 

szorosan a nagykereskedelmi hozzáférési feltételektől függ. 

 

Módosítás   845 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja , ha úgy ítéli 

meg, hogy egy vagy több kiskereskedelmi 

piacon e kötelezettségek nélkül nem lenne 

hatékony a verseny . 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja. 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a kiskereskedelmi piacokra történő összpontosítás elkerülése, mivel jelentős 

bizonytalanságot eredményezhet, ha a verseny hatókörét a kiskereskedelmi szintre 

korlátozzuk. 
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Módosítás   846 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja , ha úgy ítéli 

meg, hogy egy vagy több kiskereskedelmi 

piacon e kötelezettségek nélkül nem lenne 

hatékony a verseny . 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja. 

Or. en 

 

Módosítás   847 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy egy érintett 

piacon az e cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján indokolt szabályozási 

kötelezettségeket előírni , a 61. cikkel 

összhangban meghatározza az érintett 

piacon egymagukban vagy együttesen 

jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat. A nemzeti szabályozó 

(4) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy az e cikk (1) és 

(2) bekezdése alapján indokolt 

szabályozási kötelezettségeket előírni, 

meghatározza: 

a) a 61. cikk (2) bekezdésével összhangban 

az érintett piacon egymagukban vagy 

együttesen jelentős piaci erővel rendelkező 

vállalkozásokat; vagy ennek hiányában 
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hatóság az ilyen vállalkozások számára a 

66. cikk szerint megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja , ha úgy ítéli 

meg, hogy egy vagy több kiskereskedelmi 

piacon e kötelezettségek nélkül nem lenne 

hatékony a verseny . 

b) a 61. cikk (3) bekezdésével 

összhangban az érintett piacon egyoldalú 

piaci erővel rendelkező vállalkozásokat. 

A nemzeti szabályozó hatóság az ilyen 

vállalkozások számára megfelelő konkrét 

szabályozási kötelezettségeket állapít meg, 

illetve a már létező ilyen kötelezettségeket 

fenntartja vagy módosítja. 

Or. en 

Indokolás 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets to solve a problem or to enable future 

competition on networks, NRAs would have to demonstrate that there is a present lack of 

competition in retail markets.This approach is problematic because it is wholesale 

competition that creates retail competition, although often not immediately. The rules that 

create competition today are focused on wholesale markets for a reason: retail competition 

and differentiation between operators exists thanks to the capacity to compete at wholesale 

level. The focus on retail markets would lead to the automatic de-regulation of wholesale 

markets in many cases, and would ultimately lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in 

countries/regions with a strong cable footprint. addition, retail competition of the kind where 

all retail providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long 

run and only amounts to ‘fake-competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. Furthermore, we 

should place a finding of UMP on the comparable position as a finding of SMP. 

 

Módosítás   848 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 5 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) azon korábbi intézkedés 

elfogadásától számított öt éven belül , 

amelynek keretében a nemzeti szabályozó 

hatóság meghatározta az érintett piacot és 

azt, hogy melyek a jelentős piaci erővel 

rendelkező vállalkozások. Ez az ötéves 

időszak legfeljebb további egy évvel 

meghosszabbítható, amennyiben a nemzeti 

szabályozó hatóság legkésőbb négy 

hónappal az ötéves időszak lejárta előtt a 

a) azon korábbi intézkedés 

elfogadásától számított öt éven belül , 

amelynek keretében a nemzeti szabályozó 

hatóság meghatározta az érintett piacot és 

azt, hogy melyek a jelentős piaci erővel 

rendelkező vállalkozások. Ez az ötéves 

időszak legfeljebb további három évvel 

meghosszabbítható, amennyiben a nemzeti 

szabályozó hatóság legkésőbb négy 

hónappal az ötéves időszak lejárta előtt a 
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javasolt meghosszabbításról szóló, 

indokolással ellátott értesítést küld a 

Bizottságnak, és ezzel kapcsolatban a 

Bizottság az értesítéstől számított egy 

hónapon belül nem emel kifogást; 

javasolt meghosszabbításról szóló, 

indokolással ellátott értesítést küld a 

Bizottságnak, és ezzel kapcsolatban a 

Bizottság az értesítéstől számított egy 

hónapon belül nem emel kifogást; 

Or. en 

 

Módosítás   849 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Amennyiben előretekintve 

megállapítható vagy várható, hogy három 

hozzáférési hálózat-üzemeltető lesz jelen 

és verseng fenntarthatóan ugyanazon a 

kiskereskedelmi piacon, a nemzeti 

szabályozó hatóságok nem azonosítanak 

jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltatót. 

Or. en 

 

Módosítás   850 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben ezen irányelv 65. 

cikke szerint végzett piacelemzés 

eredményeként egy üzemeltetőt egy 

bizonyos piacon jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősítenek, a nemzeti 

szabályozó hatóságok szükség szerint 

előírják az ezen irányelv 67–75., valamint 

(2) Amennyiben ezen irányelv 65. 

cikke szerint végzett piacelemzés 

eredményeként egy üzemeltetőt egy 

bizonyos piacon jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősítenek, a nemzeti 

szabályozó hatóságok előírják az ezen 

irányelv 67–75., valamint 77. cikkében 
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77. cikkében meghatározott 

kötelezettségeket. 

meghatározott kötelezettségeket. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslata alapján a nemzeti szabályozó hatóságok eldönthetik, hogy a jelentős 

piaci erővel rendelkező szolgáltatók okozta problémák kezelésére tesznek-e intézkedést. Ez 

veszélyezteti a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra vonatkozó szabályozást, mivel 

lehetővé teszi, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok ne tegyenek intézkedést. 

 

Módosítás   851 

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

Nica, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben ezen irányelv 65. 

cikke szerint végzett piacelemzés 

eredményeként egy üzemeltetőt egy 

bizonyos piacon jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősítenek, a nemzeti 

szabályozó hatóságok szükség szerint 

előírják az ezen irányelv 67–75., valamint 

77. cikkében meghatározott 

kötelezettségeket. 

(2) Amennyiben ezen irányelv 65. 

cikke szerint végzett piacelemzés 

eredményeként egy üzemeltetőt egy 

bizonyos piacon jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősítenek, a nemzeti 

szabályozó hatóságok előírják az ezen 

irányelv 67–75., valamint 77. cikkében 

meghatározott kötelezettségeket. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslata alapján a nemzeti szabályozó hatóságok eldönthetik, hogy a jelentős 

piaci erővel rendelkező szolgáltatók okozta problémák kezelésére tesznek-e intézkedést. Ez 

veszélyezteti a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra vonatkozó szabályozást, mivel 

lehetővé teszi, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok ne tegyenek intézkedést 

 

Módosítás   852 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, különösen 

kiskereskedelmi szinten, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek a hosszú távú 

fenntartható verseny biztosítása 

érdekében az érintett piacokon azonosított 

probléma jellegén kell alapulniuk, adott 

esetben a transznacionális kereslet 64. cikk 

alapján történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

A tényleges versenyt jelentősen 

akadályozónak tekintett egy vagy több 

vállalkozás esetén a nemzeti szabályozó 

hatóságok megfelelően figyelembe veszik 

az eset konkrét körülményeit, és 

megvizsgálják a legkevesebb teherrel járó 

intézkedések elfogadásának lehetőségét, 

tekintettel arányosságukra és a 

végfelhasználók számára kínálkozó 

potenciális előnyeikre. 

Or. en 

Indokolás 

A tényleges versenyt jelentősen akadályozó helyzetet teremtő vállalkozások hatását arányosan 

kell kezelni, az intézkedéseket az egyes piacok sajátos körülményeihez kell igazítani, és a 

végfelhasználók számára garantálni kell a lehető legjobb fejleményeket. Az eljárási szabályzat 

104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával összefüggő nyomós 

okok indokolják. 

 

Módosítás   853 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 



 

PE602.952v01-00 16/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, különösen 

kiskereskedelmi szinten, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, különösen 

kiskereskedelmi szinten. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak kell 

lenniük, figyelembe véve különösen, hogy 

a jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősített vállalkozás csak 

nagykereskedelmi szinten működik-e, és 

az ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

Or. en 

 

Módosítás   854 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, különösen 

kiskereskedelmi szinten, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, nagykereskedelmi 

vagy kiskereskedelmi szinten, és adott 

esetben a transznacionális kereslet 64. cikk 

alapján történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

Or. en 
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Indokolás 

El kell kerülnünk a kizárólag a kiskereskedelmi piacokra történő összpontosítást. 

 

Módosítás   855 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, különösen 

kiskereskedelmi szinten, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

Or. en 

Indokolás 

The proposed Directive puts the focus of regulatory intervention on competitive conditions in 

retail markets. Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate 

that their intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would 

lead to the automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately 

lead to the monopolisation or ‘duopolisation’ in countries/regions with a strong cable 

footprint. In addition, retail competition of the kind where all retail providers are dependent 

on one wholesale provider is not sustainable in the long run and only amounts to ‘fake-

competition’. Ultimately, the resulting reduction in competition could lead to higher prices 

and less innovation and choice for end-users. 

 

Módosítás   856 

Fulvio Martusciello 
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Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, különösen 

kiskereskedelmi szinten, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

Or. en 

 

Módosítás   857 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, különösen 

kiskereskedelmi szinten, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 
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Or. en 

Indokolás 

A módosítás célja a kiskereskedelmi piacokra történő összpontosítás elkerülése, mivel jelentős 

bizonytalanságot eredményezhet, ha a verseny hatókörét a kiskereskedelmi szintre 

korlátozzuk. 

 

Módosítás   858 

José Blanco López 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, különösen 

kiskereskedelmi szinten, és adott esetben a 

transznacionális kereslet 64. cikk alapján 

történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

(4) Az e cikk szerint előírt 

kötelezettségeknek az azonosított probléma 

jellegén kell alapulniuk, nagykereskedelmi 

vagy kiskereskedelmi szinten, és adott 

esetben a transznacionális kereslet 64. cikk 

alapján történő meghatározásának 

figyelembevétele mellett. A 

kötelezettségeknek a költségek és a 

hasznok tekintetében arányosaknak és az 

ezen irányelv 3. cikkében megállapított 

célokhoz képest indokoltaknak kell 

lenniük. Ilyen kötelezettségek csak a 23. és 

a 32. cikknek megfelelő konzultációt 

követően írhatók elő. 

Or. en 

 

Módosítás   859 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci 

fejleményeket, például az olyan 

kereskedelmi – többek között 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új vagy tervezett piaci 

fejleményeket, amelyekről észszerűen 

feltételezhető, hogy befolyásolják a 
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társberuházási – megállapodások 

tekintetében, amelyek megkötése, váratlan 

felbontása vagy megszűnése hatással van 

a versenydinamikára. Amennyiben a 

szóban forgó fejlemények nem kellően 

jelentősek ahhoz, hogy szükség lenne a 65. 

cikk szerinti új piacelemzés elvégzésére, a 

nemzeti szabályozó hatóság értékeli, hogy 

felül kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

versenydinamikát, például a kereskedelmi 

– többek között, de nem kizárólag 

társberuházási – megállapodások és/vagy 

az elektronikus hírközlési szolgáltatások 

kiskereskedelmi piacától távol maradó 

vállalkozások tekintetében. 

A nemzeti szabályozó hatóságok ezt 

a) saját kezdeményezésükre, a 

kiszámítható piaci feltételek iránti igényt 

figyelembe véve, vagy 

b) indokolt kérelem alapján végzik el. 

Amennyiben a szóban forgó fejlemények 

nem kellően jelentősek ahhoz, hogy 

megköveteljék a 65. cikk szerinti új 

piacelemzés elvégzését, a nemzeti 

szabályozó hatóság késedelem nélkül 

értékeli, hogy felül kell-e vizsgálni a 

kötelezettségeket, és módosítani kell-e 

bármely korábbi döntést, beleértve a 

kötelezettségek visszavonását vagy új 

kötelezettségek előírását a jelentős piaci 

erővel rendelkezőnek minősülő 

üzemeltetők számára annak érdekében, 

hogy e kötelezettségek továbbra is 

megfeleljenek a jelen irányelv 

követelményeinek, vagy hogy tekintettel 

egy tervezett fejleményre dönthet-e úgy, 

hogy kevesebb vagy kisebb terhet jelentő 

kötelezettséget ír elő vagy egyáltalán nem 

ír elő kötelezettséget. A szóban forgó 

döntéseket csak a 23. és a 32. cikknek 

megfelelő konzultációt követően lehet 

meghozni. 

Or. en 

 

Módosítás   860 

Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis, Flavio Zanonato 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok (6) A nemzeti szabályozó hatóságok 
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figyelembe veszik az új piaci 

fejleményeket, például az olyan 

kereskedelmi – többek között 

társberuházási – megállapodások 

tekintetében, amelyek megkötése, váratlan 

felbontása vagy megszűnése hatással van 

a versenydinamikára. Amennyiben a 

szóban forgó fejlemények nem kellően 

jelentősek ahhoz, hogy szükség lenne a 65. 

cikk szerinti új piacelemzés elvégzésére, a 

nemzeti szabályozó hatóság értékeli, hogy 

felül kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

figyelembe veszik az új piaci fejlemények 

hatását. Amennyiben a szóban forgó 

fejlemények nem kellően jelentősek ahhoz, 

hogy szükség lenne a 65. cikk szerinti új 

piacelemzés elvégzésére, a nemzeti 

szabályozó hatóság értékeli, hogy felül 

kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

Or. en 

Indokolás 

A kereskedelmi megállapodások különfélék, és egyes ilyen megállapodások ténylegesen nem 

versengő piacot teremthetnek. A nem megfelelően kezelt társberuházások hosszú távon 

összehangolt magatartáshoz és adott esetben a verseny és a beruházások visszaeséséhez 

vezethetnek. 

 

Módosítás   861 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci 

fejleményeket, például az olyan 

kereskedelmi – többek között 

társberuházási – megállapodások 

tekintetében, amelyek megkötése, váratlan 

felbontása vagy megszűnése hatással van 

a versenydinamikára. Amennyiben a 

szóban forgó fejlemények nem kellően 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci fejlemények 

hatását. Amennyiben a szóban forgó 

fejlemények nem kellően jelentősek ahhoz, 

hogy szükség lenne a 65. cikk szerinti új 

piacelemzés elvégzésére, a nemzeti 

szabályozó hatóság értékeli, hogy felül 

kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 
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jelentősek ahhoz, hogy szükség lenne a 65. 

cikk szerinti új piacelemzés elvégzésére, a 

nemzeti szabályozó hatóság értékeli, hogy 

felül kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

Or. en 

 

Módosítás   862 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci 

fejleményeket, például az olyan 

kereskedelmi – többek között 

társberuházási – megállapodások 

tekintetében, amelyek megkötése, váratlan 

felbontása vagy megszűnése hatással van 

a versenydinamikára. Amennyiben a 

szóban forgó fejlemények nem kellően 

jelentősek ahhoz, hogy szükség lenne a 65. 

cikk szerinti új piacelemzés elvégzésére, a 

nemzeti szabályozó hatóság értékeli, hogy 

felül kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci fejlemények 

hatását. Amennyiben a szóban forgó 

fejlemények nem kellően jelentősek ahhoz, 

hogy szükség lenne a 65. cikk szerinti új 

piacelemzés elvégzésére, a nemzeti 

szabályozó hatóság értékeli, hogy felül 

kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

Or. en 
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Indokolás 

A módosításra azért van szükség, mert bizottsági javaslat ebben a bekezdésben meggyengíti a 

jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra vonatkozó szabályozást, ugyanis e szabályozás 

helyett a kereskedelmi hozzáférésre vonatkozó megállapodásokra helyezi át a hangsúlyt. 

 

Módosítás   863 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci 

fejleményeket, például az olyan 

kereskedelmi – többek között 

társberuházási – megállapodások 

tekintetében, amelyek megkötése, váratlan 

felbontása vagy megszűnése hatással van 

a versenydinamikára. Amennyiben a 

szóban forgó fejlemények nem kellően 

jelentősek ahhoz, hogy szükség lenne a 65. 

cikk szerinti új piacelemzés elvégzésére, a 

nemzeti szabályozó hatóság értékeli, hogy 

felül kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci fejlemények 

hatását. Amennyiben a szóban forgó 

fejlemények nem kellően jelentősek ahhoz, 

hogy szükség lenne a 65. cikk szerinti új 

piacelemzés elvégzésére, a nemzeti 

szabályozó hatóság értékeli, hogy felül 

kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

Or. en 

 

Módosítás   864 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 6 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci 

fejleményeket, például az olyan 

kereskedelmi – többek között 

társberuházási – megállapodások 

tekintetében, amelyek megkötése, váratlan 

felbontása vagy megszűnése hatással van 

a versenydinamikára. Amennyiben a 

szóban forgó fejlemények nem kellően 

jelentősek ahhoz, hogy szükség lenne a 65. 

cikk szerinti új piacelemzés elvégzésére, a 

nemzeti szabályozó hatóság értékeli, hogy 

felül kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci fejlemények 

hatását. Amennyiben a szóban forgó 

fejlemények nem kellően jelentősek ahhoz, 

hogy szükség lenne a 65. cikk szerinti új 

piacelemzés elvégzésére, a nemzeti 

szabályozó hatóság értékeli, hogy felül 

kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

Or. en 

Indokolás 

The Commission’s proposal weakens the SMP regime. Commercial agreements are diverse, 

and some of them have the potential to create ineffectively competitive market outcomes. 

While the Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as well as conditions against 

which coinvestment offers should be judged (compliance with which would entitle the co-

investment to effectively benefit from a regulatory holiday), these do not provide sufficient 

competition protections to warrant a relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in 

mind that coinvestments by their nature can lead to coordinated behaviour, which in turn 

could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, the resulting reduction in competition 

could lead to higher prices and less innovation and choice for end-users. In its opinion BoR 

(16) 213 (p. 7), BEREC recognises “Once again, the risk is that in seeking to incentivise 

investment through regulatory forbearance, the Commission’s proposals could undermine 

competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of competition- and demand-

driven investment. The Commission’s proposals would therefore undermine their own 

ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Módosítás   865 

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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66 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci 

fejleményeket, például az olyan 

kereskedelmi – többek között 

társberuházási – megállapodások 

tekintetében, amelyek megkötése, váratlan 

felbontása vagy megszűnése hatással van a 

versenydinamikára. Amennyiben a szóban 

forgó fejlemények nem kellően jelentősek 

ahhoz, hogy szükség lenne a 65. cikk 

szerinti új piacelemzés elvégzésére, a 

nemzeti szabályozó hatóság értékeli, hogy 

felül kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 

figyelembe veszik az új piaci 

fejleményeket, például az olyan meglévő 

kereskedelmi megállapodások tekintetében, 

amelyek hatással vannak a 

versenydinamikára. Amennyiben a szóban 

forgó fejlemények nem kellően jelentősek 

ahhoz, hogy szükség lenne a 65. cikk 

szerinti új piacelemzés elvégzésére, a 

nemzeti szabályozó hatóság értékeli, hogy 

felül kell-e vizsgálni a jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírt kötelezettségeket annak 

érdekében, hogy e kötelezettségek továbbra 

is megfeleljenek a (4) bekezdés szerinti 

feltételeknek. A szóban forgó módosítások 

csak a 23. és a 32. cikknek megfelelő 

konzultációt követően írhatók elő. 

Or. de 

Indokolás 

A piaci fejlemények értékelése során figyelembe kell venni minden olyan meglévő 

megállapodást, amely befolyásolhatja a fenntartható versenyt. 

 

Módosítás   866 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A nemzeti szabályozó hatóságok 

gondoskodnak az általuk előírt 

kötelezettségek betartatásáról. Jogsértés 

esetén a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

lehetőségük van arra, hogy pénzbírság 

formájában előzetesen meghatározott 

szankciókat szabjanak ki ((i) a hatóságra, 
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(ii) a végső fogyasztókra, és/vagy (iii) más 

vállalatokra). 

Or. de 

 

Módosítás   867 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A nemzeti szabályozó hatóságok – 

a jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek 

és a nemzeti szabályozó hatóság által 

jóváhagyott hozzáférési feltételek 

megsértése esetén akár bírság előírásával 

is – gondoskodnak az általuk előírt 

kötelezettségek eredményességéről. 

Or. en 

Indokolás 

A rendelkezés célja a nemzeti szabályozó hatóságok által előírt kötelezettségek tényleges 

figyelembe vételének és teljesítésének – adott esetben bírság kiszabásával történő – 

biztosítása. 

 

Módosítás   868 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

67 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok 

meghatározhatják, hogy pontosan mely 

adatokat kell rendelkezésre bocsátani, hogy 

milyen részletességet követelnek meg, 

valamint hogy milyen módon történjen a 

közzététel. 

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok 

meghatározhatják, hogy pontosan mely 

adatokat kell rendelkezésre bocsátani, hogy 

milyen részletességet követelnek meg, 

valamint hogy milyen módon történjen a 

közzététel. A nemzeti szabályozó 

hatóságok konkrétan abban az esetben, 
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ha egy üzemeltető köteles építményekhez 

hozzáférni és/vagy meghatározott hálózati 

létesítményekhez hozzáférni és azokat 

használni, meghatározzák a fő 

teljesítménymutatókat és a szolgáltatás 

színvonalára vonatkozó megfelelő 

megállapodásokat, szükség esetén pedig a 

kapcsolódó bírságokat az üzemeltető saját 

értékesítési tevékenységeihez, továbbá a 

hozzáférési kötelezettség jogosultjaihoz 

nyújtott hozzáférés vonatkozásában. 

Or. en 

Indokolás 

A rendelkezés célja az átláthatóság követelményének a nyújtott hozzáférés értékelésére 

szolgáló elégséges, egyértelmű és objektív elemek meghatározásával történő megerősítése. 

 

Módosítás   869 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

67 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A nemzeti szabályozó hatóságok 

konkrétan abban az esetben, ha egy 

üzemeltető köteles építményekhez 

hozzáférni és/vagy meghatározott hálózati 

létesítményekhez hozzáférni és azokat 

használni, meghatározzák a fő 

teljesítménymutatókat és a szolgáltatás 

színvonalára vonatkozó megfelelő 

megállapodásokat, valamint a kapcsolódó 

bírságokat az üzemeltető saját értékesítési 

tevékenységeihez, továbbá a hozzáférési 

kötelezettség jogosultjaihoz nyújtott 

hozzáférés vonatkozásában. 

 A (2), (3) és (4) bekezdés ellenére ha egy 

jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősített üzemeltető építményekhez 

köteles hozzáférni és/vagy meghatározott 
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hálózati létesítményekhez köteles 

hozzáférni és azokat használni a(z) 

(HIVATKOZÁS BEILLESZTÉSE). cikkel 

összhangban, a nemzeti szabályozó 

hatóságok gondoskodnak a legalább a(z) 

(HIVATKOZÁS BEILLESZTÉSE). 

mellékletben meghatározott elemeket 

tartalmazó referenciaajánlat 

közzétételéről. 

Or. en 

 

Módosítás   870 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

68 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A megkülönböztetésmentességre 

vonatkozó kötelezettségek biztosítják 

különösen azt, hogy az üzemeltető azonos 

körülmények között azonos feltételeket 

alkalmazzon az azonos szolgáltatásokat 

nyújtó más vállalkozásokra, és hogy 

másoknak a szolgáltatásokat és az 

információkat ugyanolyan feltételek 

mellett és ugyanolyan minőségben nyújtsa, 

mint ahogyan saját szolgáltatásai, illetve 

leányvállalatainak vagy partnereinek 

szolgáltatásai esetében teszi. Különösen az 

olyan esetekben, amikor az üzemeltető új 

rendszereket vezet be, a nemzeti 

szabályozó hatóságok az érintett 

üzemeltető számára előírhatják, hogy 

valamennyi vállalkozásnak – ezen belül 

saját magának is – egységes határidővel és 

szerződési feltételekkel, ideértve az árra és 

a szolgáltatás színvonalára vonatkozó 

feltételeket is, továbbá azonos rendszerek 

és folyamatok révén köteles nyújtani a 

hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat. 

(2) A megkülönböztetésmentességre 

vonatkozó kötelezettségek biztosítják 

különösen azt, hogy az üzemeltető azonos 

körülmények között azonos feltételeket 

alkalmazzon az azonos szolgáltatásokat 

nyújtó más vállalkozásokra, és hogy 

másoknak a szolgáltatásokat és az 

információkat ugyanolyan feltételek 

mellett és ugyanolyan minőségben nyújtsa, 

mint ahogyan saját szolgáltatásai, illetve 

leányvállalatainak vagy partnereinek 

szolgáltatásai esetében teszi. A nemzeti 

szabályozó hatóságok az érintett 

üzemeltető számára előírhatják, hogy 

valamennyi vállalkozásnak – ezen belül 

saját magának is – egységes határidővel és 

szerződési feltételekkel, ideértve az árra és 

a szolgáltatás színvonalára vonatkozó 

feltételeket is, továbbá azonos rendszerek 

és folyamatok révén köteles nyújtani a 

hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat. 

Or. en 
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Módosítás   871 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

68 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A megkülönböztetésmentességre 

vonatkozó kötelezettségek biztosítják 

különösen azt, hogy az üzemeltető azonos 

körülmények között azonos feltételeket 

alkalmazzon az azonos szolgáltatásokat 

nyújtó más vállalkozásokra, és hogy 

másoknak a szolgáltatásokat és az 

információkat ugyanolyan feltételek 

mellett és ugyanolyan minőségben nyújtsa, 

mint ahogyan saját szolgáltatásai, illetve 

leányvállalatainak vagy partnereinek 

szolgáltatásai esetében teszi. Különösen az 

olyan esetekben, amikor az üzemeltető új 

rendszereket vezet be, a nemzeti 

szabályozó hatóságok az érintett 

üzemeltető számára előírhatják, hogy 

valamennyi vállalkozásnak – ezen belül 

saját magának is – egységes határidővel és 

szerződési feltételekkel, ideértve az árra és 

a szolgáltatás színvonalára vonatkozó 

feltételeket is, továbbá azonos rendszerek 

és folyamatok révén köteles nyújtani a 

hozzáférési termékeket és szolgáltatásokat. 

(2) A megkülönböztetésmentességre 

vonatkozó kötelezettségek biztosítják 

különösen azt, hogy az üzemeltető azonos 

körülmények között azonos feltételeket 

alkalmazzon az azonos szolgáltatásokat 

nyújtó más vállalkozásokra, és hogy 

másoknak a szolgáltatásokat és az 

információkat ugyanolyan feltételek 

mellett és ugyanolyan minőségben nyújtsa, 

mint ahogyan saját szolgáltatásai, illetve 

leányvállalatainak vagy partnereinek 

szolgáltatásai esetében teszi. A nemzeti 

szabályozó hatóságok az érintett 

üzemeltető számára előírhatják, hogy a 

hozzáférési bemenetek egyenértékűsége 

érdekében valamennyi vállalkozásnak – 

ezen belül saját magának is – egységes 

határidővel és szerződési feltételekkel, 

ideértve az árra és a szolgáltatás 

színvonalára vonatkozó feltételeket is, 

továbbá azonos rendszerek és folyamatok 

révén köteles nyújtani a releváns 

információkat, a hozzáférési termékeket és 

szolgáltatásokat. 

Or. en 

Indokolás 

A kötelezettség „új rendszerekre” való korlátozása végső soron az egyenértékű bemenetek 

kötelezettségének egészét feleslegessé teheti, mivel a jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltatók mindig a meglévő rendszerek frissítéseként fogják megtervezni az esetleges 

kiegészítő elemeket. A nemzeti szabályozó hatóságoknak bizonyítania kell, ha egy rendszer új, 

azonban a rendszert elsőként megtervező – és ezért az információk és az ismeretek 

tekintetében egyértelműen előnnyel rendelkező – jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató 

részéről visszaélés fenyegeti. 
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Módosítás   872 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

70. cikk  törölve 

Az elektronikus hírközlési építményekhez 

való hozzáférés 

 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

előírhatják az üzemeltető számára, hogy 

biztosítsa az e cikk szerinti hozzáférést, 

tekintet nélkül arra, hogy a kötelezettség 

által érintett tárgyak a piacelemzés szerint 

az érintett piac részét képezik-e, feltéve, 

hogy a kötelezettség a 3. cikk szerinti 

célkitűzések teljesítése szempontjából 

szükséges és arányos. 

 

Or. en 
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Módosítás   873 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az elektronikus hírközlési építményekhez 

való hozzáférés 

Az elektronikus hírközlési építményekhez 

és a teljes és a megosztott fizikai hálózat 

elemeihez való hozzáférés 

Or. en 

 

Módosítás   874 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az elektronikus hírközlési építményekhez 

való hozzáférés 

Az elektronikus hírközlési építményekhez 

és a teljes és a megosztott fizikai hálózat 

elemeihez való hozzáférés 

Or. en 

Indokolás 

A tartalommal való összhang érdekében. 

 

Módosítás   875 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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Az elektronikus hírközlési építményekhez 

való hozzáférés 

Az elektronikus hírközlési építményekhez 

és a teljes és a megosztott fizikai hálózat 

elemeihez való hozzáférés 

Or. en 

 

Módosítás   876 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, 

Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban, amennyiben úgy ítéli 

meg, hogy a hozzáférés biztosításának 

megtagadása, illetve az ahhoz hasonló 

hatású indokolatlan feltételek kikötése 

gátolná kiskereskedelmi szinten a 

fenntartható versenypiac kialakulását, és 

nem szolgálná a végfelhasználók érdekeit: 

a) kötelezettségeket állapíthat meg az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan; 

b) kötelezettségeket állapíthat meg egy 

teljes fizikai hálózat meghatározott 

elemeihez és a kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférésre és 

azok felhasználására vonatkozóan, 

ideértve a fémes helyi hurkok és alhurkok, 

továbbá az optikai hurok és az optikai 

végződtetési szegmens átengedését is;  

c) kötelezettségeket állapíthat meg a 

meghatározott hálózati elemek harmadik 

felekkel történő megosztására 
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vonatkozóan, ideértve a fémes helyi 

hurkokhoz és alhurkokhoz, továbbá az 

optikai hurokhoz és az optikai végződtetési 

szegmenshez való megosztott hozzáférést, 

a hullámhosszosztásos multiplex 

technikával és a hasonló megosztási 

megoldásokkal együtt. 

Or. en 

Indokolás 

Jelentős bizonytalanságot eredményezhet a szabályozási keretben, ha a versenyproblémák 

körét a kiskereskedelmi szintre korlátozzuk. A kiskereskedelmi piacon a megfelelő verseny 

előfeltétele a működő nagykereskedelmi piac. Egy kizárólag nagykereskedelmi modell 

működését azonban nem szabad veszélyeztetni. 

 

Módosítás   877 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban, amennyiben úgy ítéli 

meg, hogy a hozzáférés biztosításának 

megtagadása, illetve az ahhoz hasonló 

hatású feltételek kikötése gátolná egy 

erősen versengő piac kialakulását, és nem 

szolgálná a végfelhasználók érdekeit: 

a) kötelezettségeket állapíthat meg az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan; 

b) kötelezettségeket állapíthat meg egy 

teljes fizikai hálózat meghatározott 
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végfelhasználók érdekeit. elemeihez és a kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférésre és 

azok felhasználására vonatkozóan, 

ideértve a fémes helyi hurkok és alhurkok, 

továbbá az optikai hurok és az optikai 

végződtetési szegmens átengedését is; 

c) kötelezettségeket állapíthat meg a 

meghatározott hálózati elemek harmadik 

felekkel történő megosztására 

vonatkozóan, ideértve a fémes helyi 

hurkokhoz és alhurkokhoz, továbbá az 

optikai hurokhoz és az optikai végződtetési 

szegmenshez való megosztott hozzáférést, 

a hullámhosszosztásos multiplex 

technikával és a hasonló megosztási 

megoldásokkal együtt. 

Or. en 

 

Módosítás   878 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban, amennyiben úgy ítéli 

meg, hogy a hozzáférés biztosításának 

megtagadása, illetve az ahhoz hasonló 

hatású indokolatlan feltételek kikötése 

gátolná a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit: 
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ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

 

Módosítás   879 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban: 

a) kötelezettségeket állapíthat meg az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan; 

b) kötelezettségeket állapíthat meg egy 

teljes fizikai hálózat meghatározott 

elemeihez és a kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférésre és 

azok felhasználására vonatkozóan, 

ideértve a fémes helyi hurkok és alhurkok, 

továbbá az optikai hurok és az optikai 

végződtetési szegmens átengedését is; 

c) kötelezettségeket állapíthat meg a 

meghatározott hálózati elemek harmadik 

felekkel történő megosztására 

vonatkozóan, ideértve a fémes helyi 

hurkokhoz és alhurkokhoz, továbbá az 

optikai hurokhoz és az optikai végződtetési 

szegmenshez való megosztott hozzáférést, 

a hullámhosszosztásos multiplex 
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technikával és a hasonló megosztási 

megoldásokkal együtt. 

Or. en 

 

Módosítás   880 

Michał Boni, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez és 

passzív infrastruktúrához – többek között 

az épületekhez vagy az épületek 

bejárataihoz, az épületen belüli kábelekhez, 

például vezetékekhez, antennákhoz, 

tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

inaktív vezetékes átviteli – kábel- és 

optikai – infrastruktúrához, 
kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat e cikk alkalmazási körét valamennyi passzív infrastruktúrára kiterjesztené. 
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Módosítás   881 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez és 

passzív infrastruktúrákhoz – többek között 

az épületekhez vagy az épületek 

bejárataihoz, az épületen belüli kábelekhez, 

például vezetékekhez, antennákhoz, 

tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, inaktív átviteli 

infrastruktúrákhoz (pl. optikai szál és 

kábel), ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Or. de 

 

Módosítás   882 

Krišjānis Kariņš 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 
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állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

állapíthat meg az üzemeltetők számára a 

jelentős piaci erővel rendelkező 

üzemeltető tulajdonában lévő elektronikus 

hírközlési építményekhez – többek között 

az épületekhez vagy az épületek 

bejárataihoz, az épületen belüli kábelekhez, 

például vezetékekhez, antennákhoz, 

tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

 

Módosítás   883 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez és 

passzív infrastruktúrákhoz – többek között 

az épületekhez vagy az épületek 

bejárataihoz, az épületen belüli kábelekhez, 

például vezetékekhez, antennákhoz, 

tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, inaktív vezetékekhez, 

ellenőrzőaknákhoz és szekrényekhez – 
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teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

való hozzáférés iránti, és azok használata 

iránti észszerű kérelmek teljesítésére 

vonatkozóan, többek között olyan 

helyzetekben, amikor a piacelemzés azt 

mutatja, hogy a hozzáférés biztosításának 

megtagadása, illetve az ahhoz hasonló 

hatású indokolatlan feltételek kikötése 

gátolná kiskereskedelmi szinten a 

fenntartható versenypiac kialakulását, vagy 

nem szolgálná a végfelhasználók érdekeit. 

Or. de 

Indokolás 

A hálózat kiépítésének támogatása érdekében a hozzáférhetővé tételre vonatkozó kötelezettség 

előírása során előnyben kell részesíteni a passzív infrastruktúrához vagy az építményekhez 

való hozzáférést. Csak abban az esetben kell lehetővé tenni a hálózati komponensek aktív 

közös használatát, ha a fenti megoldás nem biztosít fenntartható versenyt kis- és 

nagykereskedelmi szinten a végfelhasználó szempontjából. 

 

Módosítás   884 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 
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ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná a hosszú távon 

fenntartható verseny kialakulását az 

érintett piacokon, vagy nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

Indokolás 

Gyakran több kiskereskedelmi piac kötődik egy nagyobb nagykereskedelmi piachoz, és ezek 

gyorsan, különféle módokon változhatnak, ugyanakkor viszont a belépés akadályai 

megmaradnak az érintett nagykereskedelmi piacon, ezért a kiskereskedelmi piacra való 

kizárólagos összpontosítás nem helyénvaló, és ezt az érintett piacokon való, hosszú távon 

fenntartható versennyel kell felváltani. Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a 

módosítást a szöveg belső logikájával összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   885 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, vagy nem szolgálná a 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 66. 

cikkel összhangban kötelezettségeket 

állapíthat meg az üzemeltetők számára az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, többek között 

olyan helyzetekben, amikor a piacelemzés 

azt mutatja, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná a fenntartható 

versenypiac kialakulását, vagy nem 

szolgálná a végfelhasználók érdekeit. 
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végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

 

Módosítás   886 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés – a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a) kötelezettségeket állapíthat meg az 

elektronikus hírközlési építményekhez – 

többek között az épületekhez vagy az 

épületek bejárataihoz, az épületen belüli 

kábelekhez, például vezetékekhez, 

antennákhoz, tornyokhoz és egyéb 

támasztószerkezetekhez, oszlopokhoz, 

antennatornyokhoz, alépítményekhez, 

kábelcsatornákhoz, ellenőrzőaknákhoz és 

szekrényekhez – való hozzáférés és azok 

használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan; 

Or. en 

 

Módosítás   887 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés – b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 b) kötelezettségeket állapíthat meg 

egy teljes fizikai hálózat meghatározott 

elemeihez és a kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférésre és 

azok felhasználására vonatkozóan, 
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ideértve a fémes helyi hurkokhoz és 

alhurkokhoz, továbbá az optikai hurokhoz 

és az optikai végződtetési szegmenshez 

való átengedést is; 

Or. en 

 

Módosítás   888 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 bekezdés – c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c) kötelezettségeket állapíthat meg a 

meghatározott hálózati elemek harmadik 

felekkel történő megosztására 

vonatkozóan, ideértve a fémes helyi 

hurkokhoz és alhurkokhoz, továbbá az 

optikai hurokhoz és az optikai végződtetési 

szegmenshez való megosztott hozzáférést, 

a hullámhosszosztásos multiplex 

technikával és a hasonló megosztási 

megoldásokkal együtt. 

Or. en 

 

Módosítás   889 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A nemzeti szabályozó hatóságok 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

 a) a piacfejlődés ütemének tükrében a 

versengő létesítmények használatának 
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vagy üzembe helyezésének műszaki és 

gazdasági megvalósíthatósága, figyelembe 

véve a szóban forgó összekapcsolás 

és/vagy hozzáférés jellegét és típusát, 

beleértve az egyéb upstream hozzáférési 

termékek – például az alépítményekhez 

való hozzáférés – megvalósíthatóságát; 

 b) a hálózati tervezést és hálózatirányítást 

érintő technológiai fejlődés; 

 cb) a tervezett hozzáférés szolgáltatásának 

a kivitelezhetősége a rendelkezésre álló 

kapacitás alapján; 

 dc) a létesítmény tulajdonosának kezdeti 

beruházása, figyelembe véve minden 

közberuházást és a beruházás kockázatait; 

 ed) a verseny hosszú távú megőrzésének 

szükségessége, különös figyelmet fordítva 

a gazdaságilag hatékony, 

infrastruktúraalapú versenyre; 

 fe) adott esetben minden vonatkozó 

szellemi tulajdonjog; 

 g) páneurópai szolgáltatások nyújtása. 

Or. en 

Indokolás 

Az építményekhez való hozzáférés növeli az infrastruktúrára alapuló versenyt, azonban nem 

szabad egyedüli vagy fő megoldásként kezelni. Vagyis a teljes fizikai hálózat elemeihez való 

hozzáférésre (azaz passzív hozzáférésre) vonatkozó kötelezettséget kell megállapítani. A 

passzív megoldások az aktívokhoz képest továbbra is a fenntartható infrastruktúra alapú 

versenyt biztosító és előmozdító fő nagykereskedelmi hozzáférési termékek. A módosítás ezért 

az aktív megoldásokkal szemben a passzívakat részesíti előnyben. 

 

Módosítás   890 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A nemzeti szabályozó hatóságok 

különösen a következő tényezőket 
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kötelesek figyelembe venni: 

 a) a piacfejlődés ütemének tükrében a 

versengő létesítmények használatának 

vagy üzembe helyezésének műszaki és 

gazdasági megvalósíthatósága, figyelembe 

véve a szóban forgó összekapcsolás 

és/vagy hozzáférés jellegét és típusát, 

beleértve az egyéb upstream hozzáférési 

termékek – például az alépítményekhez 

való hozzáférés – megvalósíthatóságát; 

 b) a hálózati tervezést és hálózatirányítást 

érintő technológiai fejlődés; 

 cb) a tervezett hozzáférés szolgáltatásának 

a kivitelezhetősége a rendelkezésre álló 

kapacitás alapján; 

 dc) a létesítmény tulajdonosának kezdeti 

beruházása, figyelembe véve minden 

közberuházást és a beruházás kockázatait; 

 ed) a verseny hosszú távú megőrzésének 

szükségessége, különös figyelmet fordítva 

a gazdaságilag hatékony, 

infrastruktúraalapú versenyre; 

 fe) adott esetben minden vonatkozó 

szellemi tulajdonjog; 

 g) páneurópai szolgáltatások nyújtása. 

Or. en 

 

Módosítás   891 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A nemzeti szabályozók ugyanakkor 

nem állapíthatnak meg hozzáférést a a 77. 

cikk értelmében kizárólag 

nagykereskedelmi üzemeltetők 

alépítményeihez, kábelcsatornáihoz, 

ellenőrzőaknáihoz, búvónyílásaihoz és 

szekrényeihez, amennyiben ezek az 
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üzemeltetők a 2014/61/EU irányelv 3. 

cikkének (3) bekezdésével összhangban a 

végfelhasználók hozzáférését lehetővé 

tevő, életképes és hasonló alternatív 

módszereket kínálnak. 

Or. en 

Indokolás 

A vertikálisan különálló vállalkozások üzleti modelljének fenntarthatósága érdekében a 

kizárólag nagykereskedelmi üzemeltetők nem kötelezhetők arra, hogy alépítményeikhez, 

például vertikálisan integrált üzemeltetők számára hozzáférést biztosítsanak. Ezzel megszűnne 

az utóbbiak gazdasági ösztönzője a kizárólag nagykereskedelmi üzemeltetők hálózatainak 

felhasználására, és kockázatná a kizárólag nagykereskedelmi hálózatok beruházóinak várható 

megtérülését.  

 

Módosítás   892 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A nemzeti szabályozó hatóságok 

biztosítják, hogy amennyiben a kizárólag 

nagykereskedelmi üzemeltetők 

építményeihez, többek között 

alépítményeihez való hozzáférést 

rendelkezésre állási okok miatt 

korlátozzák, a 71. cikkel összhangban 

alternatív hozzáférési módszerekről – mint 

amilyen a sötétszál – rendelkeznek. 

Or. en 

Indokolás 

Az építményekhez való hozzáférés fontos a fenntartható verseny szempontjából, ugyanakkor 

figyelembe kell venni az ilyen hozzáférés korlátozott rendelkezésre állását vagy biztosításának 

fizikai akadályait. 

 

Módosítás   893 

Pavel Telička 
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Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

előírhatják az üzemeltető számára, hogy 

biztosítsa az e cikk szerinti hozzáférést, 

tekintet nélkül arra, hogy a kötelezettség 

által érintett tárgyak a piacelemzés szerint 

az érintett piac részét képezik-e, feltéve, 

hogy a kötelezettség a 3. cikk szerinti 

célkitűzések teljesítése szempontjából 

szükséges és arányos. 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

a) a piacfejlődés ütemének tükrében a 

versengő létesítmények használatának 

vagy üzembe helyezésének műszaki és 

gazdasági megvalósíthatósága, figyelembe 

véve a szóban forgó összekapcsolás 

és/vagy hozzáférés jellegét és típusát, 

beleértve az egyéb upstream hozzáférési 

termékek – például az alépítményekhez 

való hozzáférés – megvalósíthatóságát; 

b) a hálózati tervezést és hálózatirányítást 

érintő várható technológiai fejlődés; 

c) a tervezett hozzáférés szolgáltatásának 

a kivitelezhetősége a rendelkezésre álló 

kapacitás alapján; 

d) a létesítmény tulajdonosának kezdeti 

beruházása, figyelembe véve minden 

közberuházást és a beruházás kockázatait; 

e) a verseny hosszú távú megőrzésének 

szükségessége, különös figyelmet fordítva 

a gazdaságilag hatékony, 

infrastruktúraalapú versenyre; 

f) adott esetben minden vonatkozó 

szellemi tulajdonjog; 

g) páneurópai szolgáltatások nyújtása. 

Or. en 

 

Módosítás   894 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

előírhatják az üzemeltető számára, hogy 

biztosítsa az e cikk szerinti hozzáférést, 

tekintet nélkül arra, hogy a kötelezettség 

által érintett tárgyak a piacelemzés szerint 

az érintett piac részét képezik-e, feltéve, 

hogy a kötelezettség a 3. cikk szerinti 

célkitűzések teljesítése szempontjából 

szükséges és arányos. 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

Or. en 

Indokolás 

Az építményekhez való hozzáférés növeli az infrastruktúrára alapuló versenyt, azonban nem 

szabad egyedüli vagy fő megoldásként kezelni. Vagyis a teljes fizikai hálózat elemeihez való 

hozzáférésre (azaz passzív hozzáférésre) vonatkozó kötelezettséget kell megállapítani. A 

passzív megoldások az aktívokhoz képest továbbra is a fenntartható infrastruktúra alapú 

versenyt biztosító és előmozdító fő nagykereskedelmi hozzáférési termékek. A módosítás ezért 

az aktív megoldásokkal szemben a passzívakat részesíti előnyben. 

 

Módosítás   895 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 2 bekezdés – a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a) a piacfejlődés ütemének tükrében 

a versengő létesítmények használatának 

vagy üzembe helyezésének műszaki és 

gazdasági megvalósíthatósága, figyelembe 

véve a szóban forgó összekapcsolás 

és/vagy hozzáférés jellegét és típusát, 

beleértve az egyéb upstream hozzáférési 

termékek – például az alépítményekhez 

való hozzáférés – megvalósíthatóságát; 

Or. en 

 

Módosítás   896 
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Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 2 bekezdés – b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 b) a hálózati tervezést és 

hálózatirányítást érintő technológiai 

fejlődés; 

Or. en 

 

Módosítás   897 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 2 bekezdés – c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c) a tervezett hozzáférés 

szolgáltatásának a kivitelezhetősége a 

rendelkezésre álló kapacitás alapján; 

Or. en 

 

Módosítás   898 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 2 bekezdés – d pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 
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kockázatait; 

Or. en 

 

Módosítás   899 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 2 bekezdés – e pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre; 

Or. en 

 

Módosítás   900 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 cikk – 2 bekezdés – f pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 f) páneurópai szolgáltatások 

nyújtása. 

Or. en 

 

Módosítás   901 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

70 a cikk (új) 

 



 

PE602.952v01-00 50/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 70a. cikk  

 Az elektronikus hírközlési építményeken 

kívüli hozzáférési kötelezettségek 

 Olyan földrajzi területeken, ahol a 

jövőben két hozzáférési hálózatra lehet 

számítani, és ahol legalább egy 

hálózatüzemeltető észszerű kereskedelmi 

feltételek mellett biztosít 

nagykereskedelmi hozzáférést bármely 

érdeklődő vállalkozásnak, és ennek révén 

fenntartható verseny jöhet létre a 

kiskereskedelmi piacon, a nemzeti 

szabályozó hatóságok nem írnak elő és 

nem tartanak fenn nagykereskedelmi 

hozzáférési kötelezettségeket az 

építményekhez való hozzáférésnek a 

2014/61/EU irányelv 3. cikke szerinti 

biztosításán kívül. 

Or. en 

 

Módosítás   902 

Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A meghatározott hálózati 

létesítményekhez való hozzáférésnek és 

azok használatának a lehetővé tételére 

vonatkozó kötelezettségek 

A teljes és a megosztott fizikai hálózat 

elemeihez való hozzáférésnek és azok 

használatának a lehetővé tételére 

vonatkozó kötelezettségek 

Or. en 

Indokolás 

Más módosításokkal összhangban. 

 

Módosítás   903 



 

AM\1122811HU.docx 51/199 PE602.952v01-00 

 HU 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti 

szabályozó hatóság úgy ítéli meg, hogy a 

hozzáférés biztosításának megtagadása, 

illetve az ahhoz hasonló hatású 

indokolatlan feltételek kikötése gátolná 

kiskereskedelmi szinten a fenntartható 

versenypiac kialakulását, és nem 

szolgálná a végfelhasználók érdekeit. 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára: 

Or. en 

 

Módosítás   904 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 
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kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti 

szabályozó hatóság úgy ítéli meg, hogy a 

hozzáférés biztosításának megtagadása, 

illetve az ahhoz hasonló hatású 

indokolatlan feltételek kikötése gátolná 

kiskereskedelmi szinten a fenntartható 

versenypiac kialakulását, és nem 

szolgálná a végfelhasználók érdekeit. 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára: 

Or. en 

 

Módosítás   905 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

A nemzeti szabályozó hatóság  a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná a fenntartható 

versenypiac kialakulását, vagy nem 

szolgálná a végfelhasználók érdekeit. 
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végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

Indokolás 

Az európai piacokon a verseny fenntartása érdekében biztosítanunk kell a jelentős piaci 

erővel rendelkező üzemeltetők alépítményeihez és oszlopaihoz való tényleges hozzáférést. 

 

Módosítás   906 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

2014/61/EU irányelv 3. cikke szerint 

megállapított kötelezettségek önmagukban 

nem elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor ez nem akadályozza 

az innovatív fejlesztéseket, például a 

nagyon nagy kapacitású hálózatokat és a 

szoftveresen emulált hálózatokat, továbbá 

amikor a nemzeti szabályozó hatóság úgy 

ítéli meg, hogy a hozzáférés biztosításának 

megtagadása, illetve az ahhoz hasonló 

hatású indokolatlan feltételek kikötése 

gátolná kiskereskedelmi szinten a 

fenntartható versenypiac kialakulását, és 

nem szolgálná a végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 
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Módosítás   907 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

A nemzeti szabályozó hatóság a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

 

Módosítás   908 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

A nemzeti szabályozó hatóság a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 
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elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

 

Módosítás   909 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

A nemzeti szabályozó hatóság  a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná a hosszú távú 

fenntartható verseny kialakulását az 

érintett piacokon, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit  
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szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

Indokolás 

Access to civil engineering is important to contribute to sustainable competition, however it 

should take into account the limited availability or physical constraints of granting such 

access, therefore the national regulatory authority shall look at the most efficient remedies 

and not necessarily prioritise one over the other. 

In addition, the sole focus on retail market is not appropriate and should be replaced by long 

term sustainable competition in the relevant markets. In accordance with rule 104 of the rules 

of procedure, this amendment is necessary for pressing reasons related to the internal logic of 

the text 

 

Módosítás   910 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kis- és 

nagykereskedelmi szinten a fenntartható 

versenypiac kialakulását, és nem szolgálná 
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végfelhasználók érdekeit. a végfelhasználók érdekeit. 

Or. de 

Indokolás 

Biztosítani kell, hogy minden szinten (a nagykereskedelmi piacot is beleértve) fenntartható 

verseny alakuljon ki. 

 

Módosítás   911 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek önmagukban nem 

elegendők a 3. cikkben meghatározott 

célok eléréséhez, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Csak amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy a 

70. cikk szerint megállapított 

kötelezettségek nem kezelnék az érintett 

piacon meghatározott 

versenyproblémákat, a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

üzemeltetők számára a meghatározott 

hálózati elemekhez és kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférés iránti, és 

azok használata iránti észszerű kérelmek 

teljesítésére vonatkozóan, az olyan 

helyzetekben, amikor a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés 

biztosításának megtagadása, illetve az 

ahhoz hasonló hatású indokolatlan 

feltételek kikötése gátolná kiskereskedelmi 

szinten a fenntartható versenypiac 

kialakulását, és nem szolgálná a 

végfelhasználók érdekeit. 

Or. en 

 

Módosítás   912 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az üzemeltetőktől megkövetelhető többek 

között, hogy: 

A nemzeti szabályozó hatóságok többek 

között: 

Or. en 

 

Módosítás   913 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az üzemeltetőktől megkövetelhető többek 

között, hogy: 

Az üzemeltetőktől megkövetelhető, hogy: 

Or. en 

 

Módosítás   914 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

nem aktív vagy fizikai hálózati elemekhez 

való hozzáférést és/vagy a helyi hurok 
aktív vagy virtuális átengedését; 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

nem fizikai hálózati elemekhez, beleértve 

az aktív szolgáltatásokat is; 

Or. en 
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Módosítás   915 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

nem aktív vagy fizikai hálózati elemekhez 

való hozzáférést és/vagy a helyi hurok 
aktív vagy virtuális átengedését; 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

nem fizikai hálózati elemekhez, beleértve 

az aktív szolgáltatásokat is; 

Or. en 

 

Módosítás   916 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

nem aktív vagy fizikai hálózati elemekhez 

való hozzáférést és/vagy a helyi hurok 
aktív vagy virtuális átengedését; 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

nem fizikai hálózati elemekhez, beleértve 

az aktív szolgáltatásokat is; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az aktív hozzáférési megoldásokkal szemben a passzívakat részesíti előnyben. 

 

Módosítás   917 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 
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Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

nem aktív vagy fizikai hálózati elemekhez 

való hozzáférést és/vagy a helyi hurok 

aktív vagy virtuális átengedését; 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

nem fizikai hálózati elemekhez és/vagy 

kapcsolódó létesítményekhez, adott 

esetben beleértve az aktív szolgáltatásokat, 

átlátható és szabályozott díjszabási 

feltételek mellett, amelyek lehetővé teszik 

legalább a szabályozott üzemeltető 

kiskereskedelmi ajánlataira vonatkozó 

díjak reprodukálását; 

Or. en 

 

Módosítás   918 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

nem aktív vagy fizikai hálózati elemekhez 

való hozzáférést és/vagy a helyi hurok 

aktív vagy virtuális átengedését; 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak a 

kiskereskedelmi szinten azonosított 

problémát legmegfelelőbben kezelő 

egyetlen hálózati szinten, adott esetben 

beleértve a nem aktív (vagy fizikai) 

hálózati elemekhez való hozzáférést vagy a 

helyi hurokhoz való aktív (vagy virtuális) 

hozzáférést; 

Or. en 

 

Módosítás   919 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

nem aktív vagy fizikai hálózati elemekhez 

való hozzáférést és/vagy a helyi hurok 

aktív vagy virtuális átengedését; 

a) kötelezettségeket állapítsanak meg 

egy teljes fizikai hálózat meghatározott 

elemeihez és a kapcsolódó 

létesítményekhez való hozzáférésre és 

azok felhasználására vonatkozóan, 

ideértve a fémes helyi hurkok és alhurkok, 

továbbá az optikai hurok és az optikai 

végződtetési szegmens átengedését is; 

Or. en 

 

Módosítás   920 

Michał Boni 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

nem aktív vagy fizikai hálózati elemekhez 

való hozzáférést és/vagy a helyi hurok 

aktív vagy virtuális átengedését; 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve 

az aktív hálózati elemekhez való 

hozzáférést és/vagy a helyi hurok virtuális 

átengedését; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás azt kívánja egyértelművé tenni, hogy a 71. cikk csak az aktív hálózati elemekre, 

míg a 70. cikk a passzív infrastruktúra szabályozására vonatkozik. 

 

Módosítás   921 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 



 

PE602.952v01-00 62/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

nem aktív vagy fizikai hálózati elemekhez 

való hozzáférést és/vagy a helyi hurok 

aktív vagy virtuális átengedését; 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

bármely aktív hálózati elemhez való 

hozzáférést és/vagy a helyi hurok virtuális 

átengedését; 

Or. de 

 

Módosítás   922 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve a 

nem aktív vagy fizikai hálózati elemekhez 

való hozzáférést és/vagy a helyi hurok 

aktív vagy virtuális átengedését; 

a) harmadik személyeknek 

hozzáférést biztosítsanak meghatározott 

hálózati elemekhez és/vagy kapcsolódó 

létesítményekhez, adott esetben beleértve 

az aktív hálózati elemekhez való 

hozzáférést és/vagy a helyi hurok aktív 

vagy virtuális átengedését; 

Or. de 

Indokolás 

A hálózat kiépítésének támogatása érdekében a hozzáférhetővé tételre vonatkozó kötelezettség 

előírása során előnyben kell részesíteni a passzív infrastruktúrához vagy az építményekhez 

való hozzáférést. Csak abban az esetben kell lehetővé tenni a hálózati komponensek aktív 

közös használatát, ha a fenti megoldás nem biztosít fenntartható versenyt kis- és 

nagykereskedelmi szinten a végfelhasználó szempontjából. 

 

Módosítás   923 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 aa) kötelezettségeket állapítsanak meg 

a meghatározott hálózati elemek 

harmadik felekkel történő megosztására 

vonatkozóan, ideértve a fémes helyi 

hurkokhoz és alhurkokhoz, továbbá az 

optikai hurokhoz és az optikai végződtetési 

szegmenshez való megosztott hozzáférést, 

a hullámhosszosztásos multiplex 

technikával és a hasonló megosztási 

megoldásokkal együtt; 

Or. en 

 

Módosítás   924 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a hozzáférést kérő 

vállalkozásokkal jóhiszemű tárgyalást 

folytassanak; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   925 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ne vonják vissza a 

létesítményekhez való, korábban már 

engedélyezett hozzáférést; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás   926 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) harmadik felek általi viszonteladás 

céljából nagykereskedelmi szinten 

meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtsanak; 

Or. en 

 

Módosítás   927 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) harmadik felek általi viszonteladás 

céljából nagykereskedelmi szinten 

meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtsanak; 

Or. en 

Indokolás 

Ez egy új b) pont. A módosítás az aktív hozzáférési megoldásokkal szemben a passzívakat 

részesíti előnyben. 

 

Módosítás   928 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 ca) harmadik felek általi viszonteladás 

céljából nagykereskedelmi szinten 

meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtsanak; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás az aktív hozzáférési megoldásokkal szemben a passzívakat részesíti előnyben. A 

módosítást elsősorban az indokolja, hogy bár az aktív termékek fontosak az üzemeltetők 

számára a beruházási létrán történő felfelé haladáshoz, érdemben mégsem helyettesítik a 

passzív nagykereskedelmi hozzáférést, sem a rézkábeles, sem az optikai hálózatokban. 

 

Módosítás   929 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) harmadik felek általi viszonteladás 

céljából nagykereskedelmi szinten 

meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtsanak; 

Or. en 

 

Módosítás   930 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nyílt hozzáférést biztosítsanak az 

olyan műszaki interfészekhez, 

protokollokhoz vagy egyéb 

kulcsfontosságú technológiákhoz, 

amelyek nélkülözhetetlenek a 

szolgáltatások vagy a virtuális hálózati 

törölve 
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szolgáltatások interoperabilitásához ; 

Or. en 

 

Módosítás   931 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nyílt hozzáférést biztosítsanak az 

olyan műszaki interfészekhez, 

protokollokhoz vagy egyéb 

kulcsfontosságú technológiákhoz, amelyek 

nélkülözhetetlenek a szolgáltatások vagy a 

virtuális hálózati szolgáltatások 
interoperabilitásához ; 

d) nyílt hozzáférést biztosítsanak az 

olyan műszaki interfészekhez, 

protokollokhoz vagy egyéb 

kulcsfontosságú technológiákhoz, amelyek 

nélkülözhetetlenek a szolgáltatások 

interoperabilitásához ; 

Or. en 

 

Módosítás   932 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) helymegosztást vagy a kapcsolódó 

létesítmények más formában való közös 

használatát biztosítsák; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   933 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a felhasználóknak nyújtott, 

végpontok közötti szolgáltatások 

interoperabilitásának biztosításához 

szükséges, meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtsanak, beleértve a szoftveresen 

emulált hálózatok számára biztosított 

létesítményeket és a mobilhálózatokon 

történő barangolást; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   934 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a felhasználóknak nyújtott, 

végpontok közötti szolgáltatások 

interoperabilitásának biztosításához 

szükséges, meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtsanak, beleértve a szoftveresen 

emulált hálózatok számára biztosított 

létesítményeket és a mobilhálózatokon 

történő barangolást; 

f) a felhasználóknak nyújtott, 

végpontok közötti szolgáltatások 

interoperabilitásának biztosításához 

szükséges, meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtsanak, beleértve a mobilhálózatokon 

történő barangolás számára biztosított 

létesítményeket; 

Or. en 

 

Módosítás   935 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a szolgáltatásnyújtás terén a 

tisztességes verseny biztosításához 

törölve 
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szükséges, működést támogató 

rendszerekhez vagy hasonló 

szoftverrendszerekhez hozzáférést 

biztosítsanak; 

Or. en 

 

Módosítás   936 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – h pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) hálózatokat vagy hálózati 

létesítményeket összekapcsoljanak; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   937 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) biztosítsanak hozzáférést a 

kapcsolódó szolgáltatásokhoz, így egyebek 

mellett az azonosítási, a 

helymeghatározási és a jelenléti 

szolgáltatáshoz. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   938 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok az 

említett kötelezettségekhez a 

tisztességességre, az észszerűségre és az 

időszerűségre vonatkozó feltételeket 

fűzhetnek. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   939 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 

különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, 

hogy előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk 

szerinti szabályozott hozzáférést, illetve a 

más nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

(2) Ennek során különösen a következő 

tényezőket kötelesek figyelembe venni: 
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Or. en 

Indokolás 

Before intervening in wholesale markets, NRAs would have to demonstrate that their 

intervention corresponds to a retail problem. The focus on retail markets would lead to the 

automatic de-regulation of wholesale markets in many cases, and would ultimately lead to the 

monopolisation or ‘duopolisation’. In addition, retail competition of the kind where all retail 

providers are dependent on one wholesale provider is not sustainable in the long run and 

only amounts to ‘fake-competition’ and could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. 

The mere existence of a “prospective commercial access offer” should not be a sufficient 

basis upon which to require regulatory forbearance – if it were, then the absence of take-up 

could result in a de facto unregulated monopoly (see also BEREC opinion BoR (16) 213 (p. 

7)). 

 

Módosítás   940 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 
különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, 

hogy előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk 

szerinti szabályozott hozzáférést, illetve a 

más nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 
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kötelesek figyelembe venni: 

Or. en 

Indokolás 

A kiskereskedelmi piacokra történő összpontosítás számos esetben a nagykereskedelmi piacok 

automatikus deregulációját eredményezheti. Emellett egy „jövőbeli kereskedelmi hozzáférési 

ajánlat” puszta megléte nem lehet elegendő alap szabályozási engedményre. 

 

Módosítás   941 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 
különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, 

hogy előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk 

szerinti szabályozott hozzáférést, illetve a 

más nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

Or. en 

 

Módosítás   942 
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Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 
különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, 

hogy előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk 

szerinti szabályozott hozzáférést, illetve a 

más nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

Or. en 

 

Módosítás   943 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 
különösen annak az arányosság elvével 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: a) a 

piacfejlődés ütemének tükrében a 

versengő létesítmények használatának 
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összhangban történő vizsgálata során, 

hogy előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk 

szerinti szabályozott hozzáférést, illetve a 

más nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

vagy üzembe helyezésének műszaki és 

gazdasági megvalósíthatósága, figyelembe 

véve a szóban forgó összekapcsolás 

és/vagy hozzáférés jellegét és típusát, 

beleértve az egyéb upstream hozzáférési 

termékek – például az alépítményekhez 

való hozzáférés – megvalósíthatóságát; 

b) a hálózati tervezést és hálózatirányítást 

érintő várható technológiai fejlődés; 

cb) a tervezett hozzáférés szolgáltatásának 

a kivitelezhetősége a rendelkezésre álló 

kapacitás alapján; 

dc) a létesítmény tulajdonosának kezdeti 

beruházása, figyelembe véve minden 

közberuházást és a beruházás kockázatait; 

ed) a verseny hosszú távú megőrzésének 

szükségessége, különös figyelmet fordítva 

a gazdaságilag hatékony, 

infrastruktúraalapú versenyre; 

fe) adott esetben minden vonatkozó 

szellemi tulajdonjog; 

g) páneurópai szolgáltatások nyújtása. 

Or. en 

 

Módosítás   944 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 

különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, hogy 

előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 

különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, hogy 

előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 
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megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk szerinti 

szabályozott hozzáférést, illetve a más 

nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk szerinti 

szabályozott hozzáférést, illetve a más 

nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést, szükség szerint 

azonban kiigazítják a jelentős piaci 

változásoknak megfelelően. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

Or. en 

Indokolás 

A rendelkezés célja annak biztosítása, hogy a vizsgálat tükrözze a jelentős piaci változásokat. 

 

Módosítás   945 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 

különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, hogy 

előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk szerinti 

szabályozott hozzáférést, illetve a más 

nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 

különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, hogy 

előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő kereskedelmi hozzáférési 

ajánlatokat, az 59. cikk szerinti 

szabályozott hozzáférést, illetve a más 

nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő, e cikk alapján szabályozott 

hozzáférést. Annak érdekében, hogy 
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különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 
figyelembe lehessen venni a jelentős piaci 

változásokat, a vizsgálatnak bármikor 

módosíthatónak kell lennie. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

Or. de 

 

Módosítás   946 

Michał Boni 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 

különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, hogy 

előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk szerinti 

szabályozott hozzáférést, illetve a más 

nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 

különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, hogy 

előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 

megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő kereskedelmi hozzáférési 

ajánlatokat, az 59. cikk szerinti 

szabályozott hozzáférést, illetve a más 

nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő, e cikk alapján szabályozott 

hozzáférést, azonban mindenkor 

kiigazítják a jelentős piaci változásoknak 

megfelelően. Ennek során különösen a 

következő tényezőket kötelesek figyelembe 

venni: 

Or. en 
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Indokolás 

Article 71 provides that, in their assessment, NRAs should include existing or prospective 

commercial access offers and existing or contemplated regulated access. Including 

prospective offers and contemplated access however reduces predictability and legal 

certainty for providers of electronic communications services and networks. Consequently, 

only existing commercial access offers or regulated access should be taken into account. In 

addition, this provision should expressly provide that such assessment should at all times 

reflect significant market changes so as to avoid the situation that obligations that are no 

longer justified are maintained. 

 

Módosítás   947 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 

különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, hogy 

előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

kiskereskedelmi szinten történő 
megoldásához. A vizsgálat tartalmazza a 

meglévő és jövőbeli kereskedelmi 

hozzáférési ajánlatokat, az 59. cikk szerinti 

szabályozott hozzáférést, illetve a más 

nagykereskedelmi inputokhoz már 

meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok 

annak mérlegelése során, hogy indokolt-e 

előírni az (1) bekezdésben említett 

lehetséges konkrét kötelezettségeket és 

különösen annak az arányosság elvével 

összhangban történő vizsgálata során, hogy 

előírjanak-e és mily módon ilyen 

kötelezettségeket , elemzik, hogy az azonos 

vagy kapcsolódó nagykereskedelmi 

piacokon a nagykereskedelmi inputokhoz 

való hozzáférés más formái elégségesek 

lennének-e az észlelt probléma 

megoldásához az érintett piacokon. A 

vizsgálat tartalmazza a meglévő és jövőbeli 

kereskedelmi hozzáférési ajánlatokat, az 

59. cikk szerinti szabályozott hozzáférést, 

illetve a más nagykereskedelmi inputokhoz 

már meglévő vagy tervezett, e cikk alapján 

szabályozott hozzáférést. Ennek során 

különösen a következő tényezőket 

kötelesek figyelembe venni: 

Or. en 
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Indokolás 

Gyakran több kiskereskedelmi piac kötődik egy nagyobb nagykereskedelmi piachoz, és ezek 

gyorsan, különféle módokon változhatnak, ugyanakkor viszont a belépés akadályai 

megmaradnak az érintett nagykereskedelmi piacon, ezért a kiskereskedelmi piacra való 

kizárólagos összpontosítás nem helyénvaló, és ezt az érintett piacokon való, hosszú távon 

fenntartható versennyel kell felváltani. Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a 

módosítást a szöveg belső logikájával összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   948 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a piacfejlődés ütemének tükrében 

a versengő létesítmények használatának 

vagy üzembe helyezésének műszaki és 

gazdasági megvalósíthatósága, figyelembe 

véve a szóban forgó összekapcsolás 

és/vagy hozzáférés jellegét és típusát, 

beleértve az egyéb upstream hozzáférési 

termékek – például az alépítményekhez 

való hozzáférés – megvalósíthatóságát; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   949 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a hálózati tervezést és -irányítást 

érintő várható technológiai fejlődés; 

törölve 

Or. en 

 



 

PE602.952v01-00 78/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

Módosítás   950 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a hálózati tervezést és -irányítást 

érintő várható technológiai fejlődés; 

b) a hálózati tervezést és 

hálózatirányítást érintő technológiai 

fejlődés; 

Or. en 

 

Módosítás   951 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a hálózati tervezést és -irányítást 

érintő várható technológiai fejlődés; 

b) a hálózati tervezést és 

hálózatirányítást érintő technológiai 

fejlődés; 

Or. en 

 

Módosítás   952 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a technológiai semlegesség 

biztosításának szükségessége, amelynek 

révén a hozzáférést kérők saját 

hálózatukat megtervezhetik és kezelhetik; 

Or. en 
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Indokolás 

A jelentős piaci erővel rendelkező üzemeltetők saját hálózati architektúrájuk fejlesztésével 

kapcsolatos szabadságának sérelme nélkül a szabályozók gondoskodnak arról, hogy az 

elfogadott intézkedések előretekintőek legyenek, azáltal, hogy nyílt és rugalmas hálózati 

architektúra fejlesztését ösztönzik, ami lehetővé tenné kevésbé megterhelő és bonyolult 

intézkedések elfogadását. 

 

Módosítás   953 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a tervezett hozzáférés 

szolgáltatásának a kivitelezhetősége a 

rendelkezésre álló kapacitás alapján; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   954 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 

kockázatait, különös tekintettel a nagyon 

nagy kapacitású hálózatokkal összefüggő 

beruházásokra és kockázati szintekre ; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   955 

Fulvio Martusciello 
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Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 

kockázatait, különös tekintettel a nagyon 

nagy kapacitású hálózatokkal összefüggő 

beruházásokra és kockázati szintekre ; 

d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 

kockázatait; 

Or. en 

 

Módosítás   956 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 

kockázatait, különös tekintettel a nagyon 

nagy kapacitású hálózatokkal összefüggő 

beruházásokra és kockázati szintekre ; 

d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 

kockázatait; 

Or. en 

 

Módosítás   957 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 

kockázatait, különös tekintettel a nagyon 

nagy kapacitású hálózatokkal összefüggő 

d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 

kockázatait; 



 

AM\1122811HU.docx 81/199 PE602.952v01-00 

 HU 

beruházásokra és kockázati szintekre ; 

Or. en 

Indokolás 

A módosításra azért van szükség, hogy a virtuális termékeket ne a passzív hozzáférési 

termékek helyettesítőjének (hanem azok kiegészítőjének) tekintsék. 

 

Módosítás   958 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 

kockázatait, különös tekintettel a nagyon 

nagy kapacitású hálózatokkal összefüggő 

beruházásokra és kockázati szintekre ; 

d) a létesítmény tulajdonosának 

kezdeti beruházása, figyelembe véve 

minden közberuházást és a beruházás 

kockázatait; 

Or. en 

 

Módosítás   959 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre 

és a hálózatba való társberuházáson 

alapuló fenntartható versenyre ; 

törölve 
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Or. en 

 

Módosítás   960 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre és 

a hálózatba való társberuházáson alapuló 

fenntartható versenyre ; 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre és 

a többek között a hálózatba való 

társberuházáson vagy más innovatív 

kereskedelmi üzleti modelleken alapuló 

fenntartható versenyre ; 

Or. en 

 

Módosítás   961 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre és 

a hálózatba való társberuházáson alapuló 

fenntartható versenyre ; 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre és 

az innovatív kereskedelmi modelleken, 

például többek között a hálózatba való 

társberuházáson alapuló fenntartható 

versenyre ; 

Or. en 

Indokolás 

A (166) preambulumbekezdés szerint a szabályozói rugalmasság érdekében az üzemeltetők 

között újonnan létrejött önkéntes megállapodásokat figyelembe kell venni. A társberuházás 

ezek egyike, de nem az egyetlen. 
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Módosítás   962 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre és 

a hálózatba való társberuházáson alapuló 

fenntartható versenyre ; 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre; 

Or. en 

Indokolás 

A módosításra azért van szükség, mert egyes társberuházási rendszerek ténylegesen nem 

versengő piacot teremthetnek. 

 

Módosítás   963 

Pavel Telička 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre és 

a hálózatba való társberuházáson alapuló 

fenntartható versenyre ; 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre; 

Or. en 

 

Módosítás   964 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 



 

PE602.952v01-00 84/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

71 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre és 

a hálózatba való társberuházáson alapuló 

fenntartható versenyre ; 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre; 

Or. en 

 

Módosítás   965 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre és 

a hálózatba való társberuházáson alapuló 

fenntartható versenyre ; 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre; 

Or. en 

Indokolás 

Concerning, co-investment schemes: some of them have the potential to create ineffectively 

competitive market outcomes. The Commission’s proposal includes criteria in Annex IV as 

well as conditions against which co-investment offers should be judged (compliance with 

which would entitle the co-investment to effectively benefit from a regulatory holiday). 

However, these do not provide sufficient competition protections to warrant a relaxation of 

SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their nature can lead 

to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive outcomes. Ultimately, 

the resulting reduction in competition could lead to higher prices and less innovation and 

choice for end-users. In its opinion BoR (16) 213 (p. 7), BEREC recognises “[T]he risk is that 

in seeking to incentivise investment through regulatory forbearance, the Commission’s 

proposals could undermine competition, which in turn would impact on the virtuous cycle of 
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competition- and demand driven investment. The Commission’s proposals would therefore 

undermine their own ultimate goal of increasing high-speed connectivity.” 

 

Módosítás   966 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre és 

a hálózatba való társberuházáson alapuló 

fenntartható versenyre ; 

e) a verseny hosszú távú 

megőrzésének szükségessége, különös 

figyelmet fordítva a gazdaságilag 

hatékony, infrastruktúraalapú versenyre; 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   967 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) adott esetben minden vonatkozó 

szellemi tulajdonjog; 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   968 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 
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Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – g pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) páneurópai szolgáltatások 

nyújtása. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   969 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) a vezetékes és a vezeték nélküli 

hozzáférésre vonatkozó ajánlatok és az 

ilyen hozzáférés szolgáltatói széles 

választékának megléte minden európai 

fogyasztó számára, tartózkodási helytől 

függetlenül; 

Or. en 

 

Módosítás   970 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gb) a digitális kor demokratikus 

társadalmának fejlesztése, lehetővé téve 

valamennyi európai polgár számára az 

információhoz és a 

véleménynyilvánításhoz való ingyenes 
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hozzáférést; 

Or. en 

 

Módosítás   971 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A végfelhasználók hosszú távú 

érdekeinek figyelembe vétele érdekében a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak 

fokozottabban valamennyi üzemeltető 

hálózati beruházásainak elősegítésére 

kellene összpontosítaniuk. A szabályozás 

nem érintheti kedvezőtlenül az innovatív 

fejlesztéseket, különösen a nagyon nagy 

kapacitású hálózatokat, a szoftverdefiniált 

hálózatokat és a hálózati funkció 

virtualizálását. A szabályozott hozzáférést 

csak akkor szabad megtartani – megfelelő 

és kiegyensúlyozott módon, vagyis 

egyetlen hálózati szinten –, ha ez 

feltétlenül szükséges a verseny 

védelméhez, és ha nincs más alternatív 

hozzáférési lehetőség, többek között 

kereskedelmi megállapodásokon alapuló 

hozzáférés sem. A több hálózati szinten 

megvalósuló szabályozott hozzáférés 

szükségtelenül nagy mértékben 

megbonyolította az eltérő hálózati 

szinteken található, szabályozott 

nagykereskedelmi termékek 

konzisztenciáját, továbbá indokolatlanul 

korlátozza a rugalmasságot és a 

kereskedelmi szabadságot a dinamikus 

távközlés piaci környezetében. A 

hozzáférésnek a kiskereskedelmi szinten 

meghatározott problémát 

legmegfelelőbben kezelő egyetlen hálózati 

szintre történő korlátozása jelentős 

mértékben csökkenti a szabályozási 

költségeket és a piaci szereplők 
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szabályozással való visszaélésének 

lehetőségeit, ami hatékonyabb és 

megfelelőbb fejleményekhez vezet. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak e 

tekintetben értékelniük kell, hogy az aktív 

vagy a passzív hozzáférés megfelelőbb a 

nemzeti vagy a helyi körülményeket 

figyelembe véve. Mivel az átengedés 

kedvezőtlenül érinti a hálózati 

beruházásokat, ugyanis lehetővé teszi a 

legtöbb nyereséget kínáló ügyfelek átlagos 

költségek mellett történő „lefölözését”, a 

továbbiakban nem lehet kötelezővé tenni 

az átengedést, hiszen ez veszélyezteti a 

termék- és árdifferenciálásra alapuló 

beruházási modelleket. 

Or. en 

 

Módosítás   972 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amikor a nemzeti szabályozó 

hatóságok e cikk rendelkezéseivel 

összhangban hozzáférés biztosítására 

vonatkozó kötelezettségeket írnak elő egy 

üzemeltető számára, akkor szükség esetén, 

a hálózat szabályos működésének 

biztosítása céljából műszaki vagy 

üzemeltetési feltételeket állapíthatnak meg 

a szolgáltató és/vagy a hozzáférés 

kedvezményezettjei számára. A különleges 

műszaki szabványok vagy előírások 

betartására irányuló kötelezettségeknek 

összhangban kell lenniük a 39. cikknek 

megfelelően megállapított szabványokkal 

és előírásokkal. 

(3) Ezek ellenére a nemzeti szabályozó 

hatóságok megvizsgálhatják egy-egy 

üzemeltető esetében a 72. cikk szerinti 

egyes kötelezettségek előírásának 

lehetőségét is. 

Or. en 
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Módosítás   973 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóság a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban az 

összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 

bizonyos típusainak szolgáltatása 

tekintetében a költségmegtérülésre és az 

árszabályozásra vonatkozó 

kötelezettségeket állapíthat meg – 

beleértve az árak költségalapúságára 

vonatkozó és a költségszámítási 

rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket – 

abban az esetben, ha a piacelemzés azt 

mutatja, hogy a tényleges verseny 

hiányának következtében az érintett 
üzemeltető a végfelhasználók kárára 

túlságosan magas szinten tarthatja az 

árakat vagy árprést alkalmazhat. 

A nemzeti szabályozó hatóság a 66. cikk 

rendelkezéseivel összhangban az 

összekapcsolás és/vagy a hozzáférés 

bizonyos típusainak szolgáltatása 

tekintetében a költségmegtérülésre és az 

árszabályozásra vonatkozó 

kötelezettségeket állapíthat meg – 

beleértve a költségszámítási rendszerekre 

vonatkozó kötelezettségeket – abban az 

esetben, ha a piacelemzés a tényleges 

verseny hiányát mutatja ki. A nemzeti 

szabályozó hatóság csak tisztességes és 

észszerű árakat biztosító árszabályozást 

írhat elő, amely nem érinti kedvezőtlenül 

a beruházásokat. Árszabályozás 

alkalmazása esetén az alábbi feltételek 

együttesen teljesülnek: 

a) az árszabályozás biztosítja az új 

hálózatok létesítéséhez kapcsolódó 

valamennyi beruházás megtérülését, és 

teljes mértékben figyelembe veszi az 

említett beruházásokkal összefüggő 

kockázatokat; 

b) az árszabályozás nem eredményez 

olyan helyzetet, amelyben a beruházó 
üzemeltető a nem beruházó 

üzemeltetőkhöz képest hátrányos 

helyzetbe kerül, sem pedig olyat, amelyben 

a beruházásra egyébként nem kerülne 

sor; 

c) az árszabályozás nem eredményez 

indokolatlan haszonkulcsot a hozzáférést 

kérők javára és a beruházó üzemeltető 
kárára, és megfelelően tükrözi a 

különböző hozzáférést kérők által vállalt 

kockázatokat. 

Or. en 
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Módosítás   974 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az árszabályozási kötelezettségek 

megfelelőségének meghatározása során a 

nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 

veszik a hálózatok következő 

generációjának – és különösen a nagyon 

nagy kapacitású hálózatoknak – a 

létesítésével és kiépítésével kapcsolatos 

hosszú távú végfelhasználói érdekeket. 

Különösen az üzemeltető általi 

beruházások – többek között az új 

generációs hálózatokba való beruházások – 

ösztönzése érdekében, a nemzeti 

szabályozó hatóság figyelembe veszi az 

üzemeltető beruházását. Amennyiben a 

nemzeti szabályozó hatóságok 

megfelelőnek ítélik az árszabályozást, a 

megfelelő befektetett tőke észszerű 

megtérülését biztosítják az üzemeltető 

számára az adott új hálózati beruházási 

projekthez szorosan kötődő minden 

kockázat figyelembevétele mellett. 

Az üzemeltető általi beruházások – többek 

között az új generációs hálózatokba való 

beruházások – ösztönzése érdekében, a 

nemzeti szabályozó hatóság figyelembe 

veszi az üzemeltető beruházását. 

Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóságok megfelelőnek ítélik az 

árszabályozást, a megfelelő befektetett tőke 

észszerű megtérülését biztosítják az 

üzemeltető számára az adott új hálózati 

beruházási projekthez szorosan kötődő 

minden kockázat figyelembevétele mellett. 

Or. en 

Indokolás 

A költségmegtérülés és a gazdasági megkettőzhetőség lehetővé kell, hogy tegye a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára az alacsony fogyasztói árak garantálását. 

 

Módosítás   975 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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Az árszabályozási kötelezettségek 

megfelelőségének meghatározása során a 

nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 

veszik a hálózatok következő 

generációjának – és különösen a nagyon 

nagy kapacitású hálózatoknak – a 

létesítésével és kiépítésével kapcsolatos 

hosszú távú végfelhasználói érdekeket. 

Különösen az üzemeltető általi 

beruházások – többek között az új 

generációs hálózatokba való beruházások – 

ösztönzése érdekében, a nemzeti 

szabályozó hatóság figyelembe veszi az 

üzemeltető beruházását. Amennyiben a 

nemzeti szabályozó hatóságok 

megfelelőnek ítélik az árszabályozást, a 

megfelelő befektetett tőke észszerű 

megtérülését biztosítják az üzemeltető 

számára az adott új hálózati beruházási 

projekthez szorosan kötődő minden 

kockázat figyelembevétele mellett. 

Az üzemeltető általi beruházások – többek 

között az új generációs hálózatokba való 

beruházások – ösztönzése érdekében, a 

nemzeti szabályozó hatóság figyelembe 

veszi az üzemeltető beruházását. 

Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóságok megfelelőnek ítélik az 

árszabályozást, a megfelelő befektetett tőke 

észszerű megtérülését biztosítják az 

üzemeltető számára az adott új hálózati 

beruházási projekthez szorosan kötődő 

minden kockázat figyelembevétele mellett. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás célja annak elkerülése, hogy a költségmegtérülést megszüntessék és gazdasági 

megkettőzhetőségi vizsgálatokkal váltsák fel, mivel ezek a vizsgálatok nem helyettesíthetik az 

árszabályozást. 

 

Módosítás   976 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az árszabályozási kötelezettségek 

megfelelőségének meghatározása során a 

nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 

veszik a hálózatok következő 

generációjának – és különösen a nagyon 

nagy kapacitású hálózatoknak – a 

Az üzemeltető általi beruházások – többek 

között az új generációs hálózatokba való 

beruházások – ösztönzése érdekében, a 

nemzeti szabályozó hatóság figyelembe 

veszi az üzemeltető beruházását. 

Amennyiben a nemzeti szabályozó 
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létesítésével és kiépítésével kapcsolatos 

hosszú távú végfelhasználói érdekeket. 

Különösen az üzemeltető általi 

beruházások – többek között az új 

generációs hálózatokba való beruházások – 

ösztönzése érdekében, a nemzeti 

szabályozó hatóság figyelembe veszi az 

üzemeltető beruházását. Amennyiben a 

nemzeti szabályozó hatóságok 

megfelelőnek ítélik az árszabályozást, a 

megfelelő befektetett tőke észszerű 

megtérülését biztosítják az üzemeltető 

számára az adott új hálózati beruházási 

projekthez szorosan kötődő minden 

kockázat figyelembevétele mellett. 

hatóságok megfelelőnek ítélik az 

árszabályozást, a megfelelő befektetett tőke 

észszerű megtérülését biztosítják az 

üzemeltető számára az adott új hálózati 

beruházási projekthez szorosan kötődő 

minden kockázat figyelembevétele mellett. 

Or. en 

Indokolás 

Az árszabályozás a hozzáférés szabályozásának elengedhetetlen eleme, és más kritériumtól 

nem lehet függővé tenni. 

 

Módosítás   977 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az árszabályozási kötelezettségek 

megfelelőségének meghatározása során a 

nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 

veszik a hálózatok következő 

generációjának – és különösen a nagyon 

nagy kapacitású hálózatoknak – a 

létesítésével és kiépítésével kapcsolatos 

hosszú távú végfelhasználói érdekeket. 

Különösen az üzemeltető általi 

beruházások – többek között az új 

generációs hálózatokba való beruházások – 

ösztönzése érdekében, a nemzeti 

szabályozó hatóság figyelembe veszi az 

üzemeltető beruházását. Amennyiben a 

nemzeti szabályozó hatóságok 

Az árszabályozási kötelezettségek 

megfelelőségének meghatározása során a 

nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 

veszik a hálózatok következő 

generációjának – és különösen a nagyon 

nagy kapacitású hálózatoknak – a 

létesítésével és kiépítésével kapcsolatos 

hosszú távú végfelhasználói érdekeket. 

Különösen az üzemeltető általi 

beruházások – többek között az új 

generációs hálózatokba való beruházások – 

ösztönzése érdekében, a nemzeti 

szabályozó hatóság figyelembe veszi az 

üzemeltető beruházását. 
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megfelelőnek ítélik az árszabályozást, a 

megfelelő befektetett tőke észszerű 

megtérülését biztosítják az üzemeltető 

számára az adott új hálózati beruházási 

projekthez szorosan kötődő minden 

kockázat figyelembevétele mellett. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   978 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az árszabályozási kötelezettségek 

megfelelőségének meghatározása során a 

nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 

veszik a hálózatok következő 

generációjának – és különösen a nagyon 

nagy kapacitású hálózatoknak – a 
létesítésével és kiépítésével kapcsolatos 

hosszú távú végfelhasználói érdekeket. 

Különösen az üzemeltető általi 

beruházások – többek között az új 

generációs hálózatokba való beruházások – 

ösztönzése érdekében, a nemzeti 

szabályozó hatóság figyelembe veszi az 

üzemeltető beruházását. Amennyiben a 

nemzeti szabályozó hatóságok 

megfelelőnek ítélik az árszabályozást, a 

megfelelő befektetett tőke észszerű 

megtérülését biztosítják az üzemeltető 

számára az adott új hálózati beruházási 

projekthez szorosan kötődő minden 

kockázat figyelembevétele mellett. 

Az árszabályozási kötelezettségek 

megfelelőségének meghatározása során a 

nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 

veszik a hálózatok következő 

generációjába történő beruházással, 

továbbá ezek létesítésével és kiépítésével 

kapcsolatos hosszú távú végfelhasználói 

érdekeket. Különösen az üzemeltető általi 

beruházások – többek között az új 

generációs hálózatokba való beruházások – 

ösztönzése érdekében, a nemzeti 

szabályozó hatóság figyelembe veszi az 

üzemeltető beruházását. Amennyiben a 

nemzeti szabályozó hatóságok 

megfelelőnek ítélik az árszabályozást, a 

megfelelő befektetett tőke észszerű 

megtérülését biztosítják az üzemeltető 

számára az adott új hálózati beruházási 

projekthez szorosan kötődő minden 

kockázat figyelembevétele mellett. 

Or. en 
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Módosítás   979 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok nem 

vezetnek be, illetve nem tartanak fenn az e 

cikken alapuló kötelezettséget, ha 

megállapítják, hogy igazolható 

kiskereskedelmi árkorlátozó hatás 

érvényesül, és hogy a 67–71. cikk alapján 

előírt valamely kötelezettség – beleértve 

különösen a 68. cikk alapján előírt 

gazdasági megkettőzhetőségi vizsgálatot – 

biztosítja a hatékony és 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   980 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok nem 

vezetnek be, illetve nem tartanak fenn az e 

cikken alapuló kötelezettséget, ha 

megállapítják, hogy igazolható 

kiskereskedelmi árkorlátozó hatás 

érvényesül, és hogy a 67–71. cikk alapján 

előírt valamely kötelezettség – beleértve 

különösen a 68. cikk alapján előírt 

törölve 
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gazdasági megkettőzhetőségi vizsgálatot – 

biztosítja a hatékony és 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. 

Or. en 

Indokolás 

Current provisions for co-investment practices do not allow non-profit or local ISPs to 

participate in the investments, restricting this opportunity only to larger and incumbent 

actors. Although Community Networks (CN) and local actors have proven succesful in 

connecting underprivileged communities both in urban and rural areas, it would be only 

normal to considered them equal members of the telecoms ecosystem, thus giving them fair 

and equal access to co-investment opportunities. 

Moreover, co-investment in a certain area must be considered as an oligopoly of a few 

powerful actors that work as a cartel. 

This is thus not acceptable to reduce the obligations. Furthermore, the access to co-

investment agreement shall be affordable for small operators. 

 

Módosítás   981 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok nem 

vezetnek be, illetve nem tartanak fenn az e 

cikken alapuló kötelezettséget, ha 

megállapítják, hogy igazolható 

kiskereskedelmi árkorlátozó hatás 

érvényesül, és hogy a 67–71. cikk alapján 

előírt valamely kötelezettség – beleértve 

különösen a 68. cikk alapján előírt 

gazdasági megkettőzhetőségi vizsgálatot – 

biztosítja a hatékony és 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

E módosítás célja annak elkerülése, hogy a költségmegtérülést megszüntessék és gazdasági 

megkettőzhetőségi vizsgálatokkal váltsák fel, mivel ezek a vizsgálatok nem helyettesíthetik az 

árszabályozást. 

 

Módosítás   982 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok nem 

vezetnek be, illetve nem tartanak fenn az e 

cikken alapuló kötelezettséget, ha 

megállapítják, hogy igazolható 

kiskereskedelmi árkorlátozó hatás 

érvényesül, és hogy a 67–71. cikk alapján 

előírt valamely kötelezettség – beleértve 

különösen a 68. cikk alapján előírt 

gazdasági megkettőzhetőségi vizsgálatot – 

biztosítja a hatékony és 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. 

A nemzeti szabályozó hatóságok nem 

vezetnek be, illetve nem tartanak fenn az e 

cikken alapuló kötelezettséget új hálózati 

elemek tekintetében, ha a hálózat 

kiépítettsége hozzájárul a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok rendelkezésre 

állásához, vagy ha megállapítják, hogy 

igazolható kiskereskedelmi árkorlátozó 

hatás érvényesül, és hogy a 67–71. cikk 

alapján előírt valamely kötelezettség – 

beleértve különösen a 68. cikk alapján 

előírt gazdasági megkettőzhetőségi 

vizsgálatot – biztosítja a hatékony és 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. 

Or. en 

 

Módosítás   983 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben egy üzemeltetőt az 

árai költségalapúságára vonatkozó 

kötelezettség terhel, az érintett 

üzemeltetőnek kell bizonyítania, hogy a 

díjak a költségekből következnek, 

beleértve a beruházások észszerű 

törölve 
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megtérülését. A hatékony 

szolgáltatásnyújtás költségének 

kiszámítása céljából a nemzeti szabályozó 

hatóságok a vállalkozás által 

alkalmazottól független költségszámítási 

módszereket alkalmazhatnak. A nemzeti 

szabályozó hatóságok megkövetelhetik az 

üzemeltetőtől, hogy árait teljeskörűen 

indokolja, és szükség szerint 

megkövetelhetik az árak kiigazítását is. 

Or. en 

 

Módosítás   984 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

72 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 72a. cikk  

 A hozzáféréssel kapcsolatos egyéb 

kötelezettségek 

 (1) A nemzeti szabályozó hatóság 

 a 66. cikk rendelkezéseivel összhangban 

kötelezettségeket állapíthat meg az 

alábbiakra: 

 a) harmadik személyek számára 

meghatározott aktív hálózati elemekhez és 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 

biztosítása; 

 b) meghatározott szolgáltatások nyújtása 

nagykereskedelmi alapon harmadik felek 

számára viszonteladás céljából; 

 c) a hozzáférést kérő vállalkozásokkal 

jóhiszemű tárgyalás folytatása; 

 d) a létesítményekhez való, korábban már 

engedélyezett hozzáférés vissza nem 

vonása; 

 ee) nyílt hozzáférés biztosítása műszaki 

interfészekhez, protokollokhoz vagy más 
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kulcsfontosságú technológiákhoz, 

amelyek nélkülözhetetlenek a 

szolgáltatások interoperabilitásához vagy 

a virtuális hálózati szolgáltatásokhoz; 

 ff) helymegosztás vagy a kapcsolódó 

létesítmények más formában való közös 

használata biztosítása; 

 gg) a felhasználóknak nyújtott, végpontok 

közötti szolgáltatások 

interoperabilitásának biztosításához 

szükséges, meghatározott szolgáltatásokat 

nyújtása, beleértve a szoftveresen emulált 

hálózatok számára biztosított 

létesítményeket és a mobilhálózatokon 

történő barangolást; 

 hh) a szolgáltatásnyújtás terén a 

tisztességes verseny biztosításához 

szükséges, működést támogató 

rendszerekhez vagy hasonló 

szoftverrendszerekhez való hozzáférés 

biztosítása; 

 i) hálózatok vagy hálózati létesítmények 

összekapcsolása; 

 j) hozzáférés biztosítása a kapcsolódó 

szolgáltatásokhoz, így egyebek mellett az 

azonosítási, a helymeghatározási és a 

jelenléti szolgáltatáshoz. 

 A nemzeti szabályozó hatóságok az 

említett kötelezettségekhez a 

tisztességességre, az észszerűségre és az 

időszerűségre vonatkozó feltételeket 

fűzhetnek. 

 (2) Ennek során különösen a következő 

tényezőket kötelesek figyelembe venni: 

 a) a piacfejlődés ütemének tükrében a 

versengő létesítmények használatának 

vagy üzembe helyezésének műszaki és 

gazdasági megvalósíthatósága, figyelembe 

véve a szóban forgó összekapcsolás 

és/vagy hozzáférés jellegét és típusát, 

beleértve az egyéb upstream hozzáférési 

termékek – például az alépítményekhez 

való hozzáférés – megvalósíthatóságát; 
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 b) a hálózati tervezést és hálózatirányítást 

érintő technológiai fejlődés; 

 cb) a tervezett hozzáférés szolgáltatásának 

a kivitelezhetősége a rendelkezésre álló 

kapacitás alapján; 

 dc) a létesítmény tulajdonosának kezdeti 

beruházása, figyelembe véve minden 

közberuházást és a beruházás kockázatait; 

 ed) a verseny hosszú távú megőrzésének 

szükségessége, különös figyelmet fordítva 

a gazdaságilag hatékony, 

infrastruktúraalapú versenyre; 

 fe) adott esetben minden vonatkozó 

szellemi tulajdonjog; 

 g) páneurópai szolgáltatások nyújtása. 

Or. en 

 

Módosítás   985 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás   986 

Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben valamely nemzeti szabályozó 

hatóság árszabályozási és 

költségelszámolási kötelezettségeket ír elő 

a hanghívás/végződtetések 

Amennyiben valamely nemzeti szabályozó 

hatóság árszabályozási és 

költségelszámolási kötelezettségeket ír elő 

a hanghívás/végződtetések 
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nagykereskedelmi piacán jelentős piaci 

erővel rendelkezőnek minősülő 

üzemeltetőkre vonatkozóan, akkor a 

hatékony üzemeltető költségein alapuló 

szimmetrikus maximális végződtetési 

díjakat kell meghatározniuk. A hatékony 

költségek értékelésének az aktuális 

költségértékeken kell alapulniuk. A 

hatékony költségek kiszámítására irányuló 

költségmeghatározási módszernek a 

harmadik feleknek nyújtott 

nagykereskedelmi hanghívás/végződtetés 

hosszú távú különbözeti költségeit 

használó, alulról építkező modellezési 

megközelítésen kell alapulnia. 

nagykereskedelmi piacán, akkor a 

hatékony üzemeltető költségein alapuló 

szimmetrikus maximális végződtetési 

díjakat kell meghatározniuk. A hatékony 

költségek értékelésének az aktuális 

költségértékeken kell alapulniuk. A 

hatékony költségek kiszámítására irányuló 

költségmeghatározási módszernek a 

harmadik feleknek nyújtott 

nagykereskedelmi hanghívás/végződtetés 

hosszú távú különbözeti költségeit 

használó, alulról építkező modellezési 

megközelítésen kell alapulnia. 

Or. en 

 

Módosítás   987 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) [Date]-ig a Bizottság – a BEREC 

testülettel folytatott konzultációt követően 

– a 109. cikk alapján felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogad el a nemzeti 

szabályozó hatóságok által az Unióban a 

vezetékes, illetve mobil hanghívás-

végződtetési piacokon jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírandó egységes maximális 

végződtetési díjról. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   988 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) [Date]-ig a Bizottság – a BEREC 

testülettel folytatott konzultációt követően 

– a 109. cikk alapján felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogad el a nemzeti 

szabályozó hatóságok által az Unióban a 

vezetékes, illetve mobil hanghívás-

végződtetési piacokon jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő üzemeltetők 

számára előírandó egységes maximális 

végződtetési díjról. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   989 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A szóban forgó felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadásakor a 

Bizottság az (1) bekezdés első 

albekezdésében meghatározott elveket 

követi, valamint betartja a III. 

mellékletben előírt kritériumokat és 

paramétereket. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   990 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A szóban forgó felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadásakor a 

Bizottság az (1) bekezdés első 

törölve 
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albekezdésében meghatározott elveket 

követi, valamint betartja a III. 

mellékletben előírt kritériumokat és 

paramétereket. 

Or. en 

 

Módosítás   991 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdés alkalmazásakor a 

Bizottság biztosítja, hogy a mobil 

hálózatokban egy hanghívás-végződtetés 

díja percenként ne haladja meg az 1,23 

eurocentet, a vezetékes hálózatokban 

pedig a 0,14 eurocentet. A Bizottság az 

egységes maximális végződtetési díj első 

alkalommal történő meghatározásakor 

figyelembe veszi az (1) bekezdés első 

albekezdésében szereplő elvek szerint 

meghatározott, az Unió egészében 

alkalmazott, vezetékes és mobil hálózatok 

maximális végződtetési díjainak súlyozott 

átlagát. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   992 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdés alkalmazásakor a 

Bizottság biztosítja, hogy a mobil 

hálózatokban egy hanghívás-végződtetés 

díja percenként ne haladja meg az 1,23 

törölve 
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eurocentet, a vezetékes hálózatokban 

pedig a 0,14 eurocentet. A Bizottság az 

egységes maximális végződtetési díj első 

alkalommal történő meghatározásakor 

figyelembe veszi az (1) bekezdés első 

albekezdésében szereplő elvek szerint 

meghatározott, az Unió egészében 

alkalmazott, vezetékes és mobil hálózatok 

maximális végződtetési díjainak súlyozott 

átlagát. 

Or. en 

Indokolás 

Ezt a maximális díjat felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában, nem pedig az alap-

jogiaktusban kell elfogadni. Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást 

a szöveg belső logikájával összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   993 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdés alkalmazásakor a 

Bizottság biztosítja, hogy a mobil 

hálózatokban egy hanghívás-végződtetés 

díja percenként ne haladja meg az 1,23 

eurocentet, a vezetékes hálózatokban pedig 

a 0,14 eurocentet. A Bizottság az egységes 

maximális végződtetési díj első 

alkalommal történő meghatározásakor 

figyelembe veszi az (1) bekezdés első 

albekezdésében szereplő elvek szerint 

meghatározott, az Unió egészében 

alkalmazott, vezetékes és mobil hálózatok 

maximális végződtetési díjainak súlyozott 

átlagát. 

(4) A Bizottság biztosítja, hogy a mobil 

hálózatokban egy hanghívás-végződtetés 

díja percenként ne haladja meg az 1 

eurocentet, a vezetékes hálózatokban pedig 

a 0,12 eurocentet. 

Or. en 
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Módosítás   994 

Krišjānis Kariņš 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A (2) bekezdés alkalmazásakor a 

Bizottság biztosítja, hogy a mobil 

hálózatokban egy hanghívás-végződtetés 

díja percenként ne haladja meg az 1,23 

eurocentet, a vezetékes hálózatokban pedig 

a 0,14 eurocentet. A Bizottság az egységes 

maximális végződtetési díj első 

alkalommal történő meghatározásakor 

figyelembe veszi az (1) bekezdés első 

albekezdésében szereplő elvek szerint 

meghatározott, az Unió egészében 

alkalmazott, vezetékes és mobil hálózatok 

maximális végződtetési díjainak súlyozott 

átlagát. 

(4) A (2) bekezdés alkalmazásakor a 

Bizottság biztosítja, hogy a mobil 

hálózatokban egy hanghívás-végződtetés 

díja percenként ne haladja meg az 0,94 

eurocentet, a vezetékes hálózatokban pedig 

a 0,14 eurocentet. A Bizottság az egységes 

maximális végződtetési díj első 

alkalommal történő meghatározásakor 

figyelembe veszi az (1) bekezdés első 

albekezdésében szereplő elvek szerint 

meghatározott, az Unió egészében 

alkalmazott, vezetékes és mobil hálózatok 

maximális végződtetési díjainak súlyozott 

átlagát. 

Or. en 

 

Módosítás   995 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok (2) bekezdés alapján történő 

elfogadásakor a Bizottság a maximális 

végződtetési díjak megfelelő súlyozása 

érdekében figyelembe veszi a 

végfelhasználók teljes számát az egyes 

tagállamokban, valamint az olyan 

tagállami körülményeket, amelyek a 

tagállamok közötti jelentős eltéréseket 

eredményezhetnek az uniós maximális 

végződtetési díjak meghatározásakor. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás   996 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok (2) bekezdés alapján történő 

elfogadásakor a Bizottság a maximális 

végződtetési díjak megfelelő súlyozása 

érdekében figyelembe veszi a 

végfelhasználók teljes számát az egyes 

tagállamokban, valamint az olyan 

tagállami körülményeket, amelyek a 

tagállamok közötti jelentős eltéréseket 

eredményezhetnek az uniós maximális 

végződtetési díjak meghatározásakor. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   997 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság felkérheti a BEREC-

et, hogy gazdasági modell kidolgozásával 

segítse őt az uniós maximális végződtetési 

díjak meghatározásában. A Bizottság 

figyelembe veszi a BEREC, a nemzeti 

szabályozó hatóságok vagy – közvetlenül – 

az elektronikus hírközlő hálózatokat és az 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

biztosító vállalkozások által nyújtott piaci 

információkat. 

törölve 

Or. en 

 



 

PE602.952v01-00 106/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

Módosítás   998 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság ötévenként 

felülvizsgálja az e cikk alapján elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   999 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság ötévenként 

felülvizsgálja az e cikk alapján elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   1000 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

74. cikk  törölve 

Az új hálózati elemekre vonatkozó 

szabályozás 

 

(1)  

A nemzeti szabályozó hatóság nem írhat 

elő kötelezettségeket az olyan új hálózati 

elemekre vonatkozóan, amelyek egy olyan 
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érintett piac részét képezik, amelyen a 66. 

és a 67–72. cikk alapján elő akar írni vagy 

fenn akar tartani kötelezettségeket, és 

amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

létesíteni, amennyiben a következő 

feltételek együttesen teljesülnek: 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által 

viselt felelősségvállalások értékére és 

időzítésére vonatkozó rugalmasság; 

lehetőség a vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

 

b) az új hálózati elemek kiépítése jelentős 

mértékben hozzájárul a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítéséhez; 

 

c) azok a hozzáférést keresők, akik nem 

vettek részt a társberuházásban, a kiépítés 

előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 
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Or. en 

Indokolás 

A törlésre azért van szükség, mert ez a cikk úgy tenné lehetővé új optikai hálózatok létesítését, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságok szükség esetén nem tudnának hatékonyan beavatkozni. 

 

Módosítás   1001 

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

Nica, Jeppe Kofod, Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

74. cikk  törölve 

Az új hálózati elemekre vonatkozó 

szabályozás 

 

(1)  

A nemzeti szabályozó hatóság nem írhat 

elő kötelezettségeket az olyan új hálózati 

elemekre vonatkozóan, amelyek egy olyan 

érintett piac részét képezik, amelyen a 66. 

és a 67–72. cikk alapján elő akar írni vagy 

fenn akar tartani kötelezettségeket, és 

amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

létesíteni, amennyiben a következő 

feltételek együttesen teljesülnek: 

 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által 

viselt felelősségvállalások értékére és 

időzítésére vonatkozó rugalmasság; 

lehetőség a vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 
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megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

b) az új hálózati elemek kiépítése jelentős 

mértékben hozzájárul a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítéséhez; 

 

c) azok a hozzáférést keresők, akik nem 

vettek részt a társberuházásban, a kiépítés 

előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

 

Or. en 

Indokolás 

A jelenlegi keret nem akadályozza meg a társberuházást. E cikk segíthet ugyan új optikai 

hálózatok létrehozásában, ám nem teszi lehetővé a nemzeti szabályozó hatóságok számára, 

hogy szükség esetén hatékonyan beavatkozzanak. Problémát jelent, hogy a 74. cikk b) 

pontjában a „nagyon nagy kapacitású hálózatok létesítésére” történő utalással a 3. cikkben 

megállapított szabályozási célkitűzések között hierarchia jön létre. Emellett a 

társberuházások, jellegükből adódóan, összehangolt magatartást eredményezhetnek, ami 

viszont kedvezőtlenül érinti a versenyt. 

 

Módosítás   1002 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az új hálózati elemekre vonatkozó A nagyon nagy kapacitású hálózatok új 
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szabályozás hálózati elemeire vonatkozó szabályozás 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1003 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság nem 

írhat elő kötelezettségeket az olyan új 

hálózati elemekre vonatkozóan, amelyek 

egy olyan érintett piac részét képezik, 

amelyen a 66. és a 67–72. cikk alapján elő 

akar írni vagy fenn akar tartani 

kötelezettségeket, és amely új hálózati 

elemeket az érintett piacon jelentős piaci 

erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltető 

létesített vagy tervez létesíteni, 

amennyiben a következő feltételek 

együttesen teljesülnek: 

törölve 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által 

viselt felelősségvállalások értékére és 

időzítésére vonatkozó rugalmasság; 

lehetőség a vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 
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követően; 

b) az új hálózati elemek kiépítése jelentős 

mértékben hozzájárul a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítéséhez; 

 

c) azok a hozzáférést keresők, akik nem 

vettek részt a társberuházásban, a kiépítés 

előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

 

Or. en 

Indokolás 

The proposed provisions on “new network elements” in Article 74 are problematic firstly 

because the concept remains undefined. Secondly, Article 74 impedes NRAs from intervening 

on “new network elements” if there are co-investment offers. This could be problematic 

because SMP operators can use their market position to the detriment of smaller companies. 

Operators investing in VHC networks should not profit from regulatory holidays. The 

successful ex-ante regulatory regime should apply as much to VHC networks as to Next 

Generation Networks and legacy networks (e.g. copper). 

The explicit reference made in Art 74 (b) to the “deployment of very high capacity networks” 

establishes a hierarchy between the regulatory objectives set out in Article 3. 

In addition, co-investment schemes are diverse, and some of them have the potential to create 

ineffectively competitive market outcomes. While the Commission’s proposal includes criteria 

in Annex IV as well as conditions against which co-investment offers should be judged 

(compliance with which would entitle the co-investment to effectively benefit from a 

regulatory holiday), these do not provide sufficient competition protections to warrant a 

relaxation of SMP regulation. It is also worth bearing in mind that co-investments by their 

nature can lead to coordinated behaviour, which in turn could produce uncompetitive 

outcomes. Deregulation subject to weak safeguards has to be prevented. Independent from the 

concept of co-investment, commercial agreements must not artificially lead to non-SMP 
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findings and to the removal of the wholesale access obligations that are necessary to enable 

and maintain sustainable competition and thus consumer well-being in the form of lower 

prices, increased choice and more innovative products. 

 

Módosítás   1004 

Fulvio Martusciello 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság nem 

írhat elő kötelezettségeket az olyan új 

hálózati elemekre vonatkozóan, amelyek 

egy olyan érintett piac részét képezik, 

amelyen a 66. és a 67–72. cikk alapján elő 

akar írni vagy fenn akar tartani 

kötelezettségeket, és amely új hálózati 

elemeket az érintett piacon jelentős piaci 

erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltető 

létesített vagy tervez létesíteni, 

amennyiben a következő feltételek 

együttesen teljesülnek: 

törölve 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által 

viselt felelősségvállalások értékére és 

időzítésére vonatkozó rugalmasság; 

lehetőség a vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

 

b) az új hálózati elemek kiépítése jelentős 

mértékben hozzájárul a nagyon nagy 

kapacitású hálózatok kiépítéséhez; 

 

c) azok a hozzáférést keresők, akik nem 

vettek részt a társberuházásban, a kiépítés 
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előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

 

Or. en 

 

Módosítás   1005 

Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóság nem írhat 

elő kötelezettségeket az olyan új hálózati 

elemekre vonatkozóan, amelyek egy olyan 

érintett piac részét képezik, amelyen a 66. 

és a 67–72. cikk alapján elő akar írni vagy 

fenn akar tartani kötelezettségeket, és 

amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

létesíteni, amennyiben a következő 

feltételek együttesen teljesülnek: 

A nemzeti szabályozó hatóság nem írhat 

elő kötelezettségeket az olyan új hálózati 

elemekre vonatkozóan, amelyek egy olyan 

érintett piac részét képezik, amelyen a 66. 

és a 67–72. cikk alapján elő akar írni vagy 

fenn akar tartani kötelezettségeket, és 

amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

létesíteni, amennyiben a nemzeti 

szabályozó hatóság megállapítása szerint 

a következő feltételek együttesen 

teljesülnek: 

Or. en 

 

Módosítás   1006 



 

PE602.952v01-00 114/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóság nem írhat 

elő kötelezettségeket az olyan új hálózati 

elemekre vonatkozóan, amelyek egy olyan 

érintett piac részét képezik, amelyen a 66. 

és a 67–72. cikk alapján elő akar írni vagy 

fenn akar tartani kötelezettségeket, és 

amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

létesíteni, amennyiben a következő 

feltételek együttesen teljesülnek: 

A nemzeti szabályozó hatóság – tekintet 

nélkül utólagos nyomon követési 

hatáskörére – nem írhat elő 

kötelezettségeket az olyan új hálózati 

elemekre vonatkozóan, amelyek egy olyan 

érintett piac részét képezik, amelyen a 66. 

és a 67–72. cikk alapján elő akar írni vagy 

fenn akar tartani kötelezettségeket, és 

amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

létesíteni, amennyiben a következő 

feltételek együttesen teljesülnek: 

Or. en 

 

Módosítás   1007 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóság nem írhat 

elő kötelezettségeket az olyan új hálózati 

elemekre vonatkozóan, amelyek egy olyan 

érintett piac részét képezik, amelyen a 66. 

és a 67–72. cikk alapján elő akar írni vagy 

fenn akar tartani kötelezettségeket, és 

amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

létesíteni, amennyiben a következő 

feltételek együttesen teljesülnek: 

Az a nemzeti szabályozó hatóság, amely 

kötelezettségeket kíván előírni vagy 

fenntartani a nagyon nagy kapacitású 

hálózatok új hálózati elemeire 

vonatkozóan a 66. és a 67–72. cikk alapján, 

és amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

létesíteni, figyelembe veszi a következő 

feltételeket annak biztosítása érdekében, 

hogy az említett kötelezettségek arányosak 

és indokoltak: 

Or. en 
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Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1008 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóság nem írhat 

elő kötelezettségeket az olyan új hálózati 

elemekre vonatkozóan, amelyek egy olyan 

érintett piac részét képezik, amelyen a 66. 

és a 67–72. cikk alapján elő akar írni vagy 

fenn akar tartani kötelezettségeket, és 

amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

létesíteni, amennyiben a következő 

feltételek együttesen teljesülnek: 

A nemzeti szabályozó hatóság dönthet 

úgy, hogy nem ír elő kötelezettségeket az 

olyan új hálózati elemekre vonatkozóan, 

amelyek egy olyan érintett piac részét 

képezik, amelyen a 66. és a 67–72. cikk 

alapján elő akar írni vagy fenn akar tartani 

kötelezettségeket, és amely új hálózati 

elemeket az érintett piacon jelentős piaci 

erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltető 

létesített vagy tervez létesíteni, 

amennyiben a következő feltételek 

együttesen teljesülnek: 

Or. en 

 

Módosítás   1009 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóság nem írhat 

elő kötelezettségeket az olyan új hálózati 

elemekre vonatkozóan, amelyek egy olyan 

érintett piac részét képezik, amelyen a 66. 

és a 67–72. cikk alapján elő akar írni vagy 

fenn akar tartani kötelezettségeket, és 

amely új hálózati elemeket az érintett 

piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek 

minősülő üzemeltető létesített vagy tervez 

A nemzeti szabályozó hatóság dönthet 

úgy, hogy nem ír elő kötelezettségeket az 

olyan új hálózati elemekre vonatkozóan, 

amelyek egy olyan érintett piac részét 

képezik, amelyen a 66. és a 67–72. cikk 

alapján elő akar írni vagy fenn akar tartani 

kötelezettségeket, és amely új hálózati 

elemeket az érintett piacon jelentős piaci 

erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltető 
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létesíteni, amennyiben a következő 

feltételek együttesen teljesülnek: 

létesített vagy tervez létesíteni, 

amennyiben a következő feltételek 

együttesen teljesülnek: 

Or. en 

 

Módosítás   1010 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok tehetők, 

amelyek hosszú távon kedveznek a 

fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

a) az új hálózati elemek 

i. létesítését két vagy több vállalkozás által 

létrehozott, közös tulajdonban lévő közös 

vállalkozás végzi, és a közös vállalkozás 

egy vagy több résztvevője 

nagykereskedelmi hozzáférést biztosít 

vagy kiskereskedelmi szinten verseng; 

vagy 

ii. létesítésére átlátható eljárás és olyan 

feltételek szerint szabadon társberuházási 

ajánlatok tehetők, amelyek hosszú távon 

kedveznek a fenntartható versenynek, 

többek között méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; vagy 

iii. létesítését egyetlen vállalkozás végzi, 

amely nagykereskedelmi ajánlatot biztosít 

olyan feltételek mellett, amelyek a ii. 

alpontban a társberuházásra vonatkozóan 

foglalt feltételekhez hasonlóan hosszú 

távon kedveznek a versenynek, többek 

között méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételeket 

kínálva a potenciális hozzáférést kérők 
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számára; az egyes hozzáférést kérők által 

viselt felelősségvállalások értékére és 

időzítésére vonatkozó rugalmasság; 

lehetőség a vállalás jövőbeli növelésére; 

Or. en 

 

Módosítás   1011 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok tehetők, 

amelyek hosszú távon kedveznek a 

fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

a) az új hálózati elemek  

i. létesítésére átlátható eljárás és olyan 

feltételek szerint szabadon társberuházási 

ajánlatok tehetők, amelyek hosszú távon 

kedveznek a fenntartható versenynek, 

többek között méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; a IV. mellékletben 

meghatározott kritériumoknak való 

megfelelés; vagy 

ii. létesítését egyetlen vállalkozás végzi, 

amely nagykereskedelmi ajánlatot biztosít 

olyan feltételek mellett, amelyek hosszú 

távon kedveznek a versenynek, többek 

között méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételeket 

kínálva a potenciális hozzáférést kérők 

számára; kockázatmegosztási 

mechanizmusok; az egyes hozzáférést 

kérők által viselt felelősségvállalások 

értékére és időzítésére vonatkozó 

rugalmasság; lehetőség a vállalás jövőbeli 

növelésére; 
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Or. en 

Indokolás 

A 71. cikk (2) bekezdésének e) pontjához fűzött módosítás szerint a (166) 

preambulumbekezdés megállapítja, hogy a szabályozói rugalmasság érdekében az 

üzemeltetők között újonnan létrejött önkéntes megállapodásokat figyelembe kell venni. A 

társberuházás a kereskedelmi megállapodások egyik típusa, de nem az egyetlen. 

 

Módosítás   1012 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által 

viselt felelősségvállalások értékére és 

időzítésére vonatkozó rugalmasság; 

lehetőség a vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

a) az új hálózati elemek 

Or. en 

 

Módosítás   1013 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére a) az új hálózati elemek létesítésére 
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átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok tehetők, 

amelyek hosszú távon kedveznek a 

fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok tehetők, 

amelyek hosszú távon kedveznek a 

fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően. Az egyes államokban a nemzeti 

szabályozó hatóságok világos feltételeket 

határoznak meg a társberuházásokra 

vonatkozóan. A társberuházásoknak meg 

kell akadályozniuk, hogy a 

társberuházásban részt vevők vagy egyéb 

vállalatok hátrányba kerüljenek a piaci 

versenyben. A társberuházások szabad 

hozzáférést biztosítanak minden vállalat 

számára, amely részt kíván venni bennük. 

Or. de 

Indokolás 

A szabályozó hatóságoknak világos feltételeket kell meghatározniuk a társberuházási 

modellekre nézve. 

 

Módosítás   1014 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

olyan társberuházások keretében kerül 

sor, amelyek hatékony és fenntartható 

versenyt teremtenek az érintett piacon, 

vagy amelyekkel kapcsolatban ilyen 

jellegű elvárások vannak. Ez az eset áll 
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megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által 

viselt felelősségvállalások értékére és 

időzítésére vonatkozó rugalmasság; 

lehetőség a vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

fenn a IV. mellékletben lefektetett 

kritériumok teljesülése esetén; 

Or. de 

 

Módosítás   1015 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 
méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által 

viselt felelősségvállalások értékére és 

időzítésére vonatkozó rugalmasság; 

lehetőség a vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

társberuházási megállapodás vonatkozik, 

amely szerint a társberuházási feltételek 

valamennyi potenciális társberuházó előtt 

nyitva állnak, és azokról a vállalkozások 
méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes, többek között 

technikai és pénzügyi feltételek alapján 

állapodnak meg; előnyben részesítik a 

fenntartható versenyt hosszú távon, 

továbbá az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasságot; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 
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Módosítás   1016 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

a) az új hálózati elemek létesítése 

során átlátható eljárás szerint olyan 

beruházási modelleket fognak használni, 

amelyek hosszú távon kedveznek a 

fenntartható versenynek. Többek között 

olyan társberuházási modellek tartoznak 

ide, amelyekre a következők jellemzők: 
méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

Or. de 

Indokolás 

A versenyt támogató beruházások tényleges kihasználása alkalmat nyújt a deregulációra, 

mivel az infrastruktúra versenyen alapuló kiépítésének támogatását előnyben kell részesíteni 

a piaci szabályozással szemben. Ezért az értékelésnél azonos módon kell figyelembe venni 

minden olyan beruházási modellt, amely támogatja a fenntartható versenyt. 

 

Módosítás   1017 

Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére a) az új hálózati elemek 
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átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

társberuházási megállapodástól függően 

valósíthatók megátlátható eljárás és olyan 

feltételek szerint, amelyek hosszú távon 

kedveznek a fenntartható versenynek, 

többek között méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

Or. en 

 

Módosítás   1018 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok tehetők, 

amelyek hosszú távon kedveznek a 

fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási megállapodás 

köthető, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

Or. en 
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Módosítás   1019 

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

átlátható eljárás és olyan feltételek szerint 

szabadon társberuházási ajánlatok 

tehetők, amelyek hosszú távon kedveznek 

a fenntartható versenynek, többek között 

méltányos, észszerű és 

megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítása a potenciális társberuházók 

számára; az egyes társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

a) az új hálózati elemek létesítésére 

társberuházás útján kerül sor átlátható 

eljárás és olyan feltételek szerint, amelyek 

hosszú távon kedveznek a fenntartható 

versenynek, többek között méltányos, 

észszerű és megkülönböztetéstől mentes 

feltételek biztosítása a potenciális 

társberuházók számára; az egyes 

társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; 

Or. en 

 

Módosítás   1020 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i. létesítését két vagy több vállalkozás 

által létrehozott, közös tulajdonban lévő 

közös vállalkozás végzi, és a közös 

vállalkozás egy vagy több résztvevője 

nagykereskedelmi hozzáférést biztosít 

vagy kiskereskedelmi szinten verseng; 

vagy 

Or. en 
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Módosítás   1021 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – ii alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ii. létesítésére átlátható eljárás és 

olyan feltételek szerint szabadon 

társberuházási ajánlatok tehetők, amelyek 

hosszú távon kedveznek a fenntartható 

versenynek, többek között méltányos, 

észszerű és megkülönböztetéstől mentes 

feltételek biztosítása a potenciális 

társberuházók számára; az egyes 

társberuházók által viselt 

felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; a 

társberuházók által biztosított kölcsönös 

jogok a társberuházás keretében 

megvalósuló infrastruktúra kiépítését 

követően; vagy 

Or. en 

 

Módosítás   1022 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iii. létesítését egyetlen vállalkozás 

végzi, amely nagykereskedelmi ajánlatot 

biztosít olyan feltételek mellett, amelyek a 

ii. alpontban a társberuházásra 

vonatkozóan foglalt feltételekhez 

hasonlóan hosszú távon kedveznek a 

versenynek, többek között méltányos, 

észszerű és megkülönböztetéstől mentes 

feltételeket kínálva a potenciális 

hozzáférést kérők számára; az egyes 

hozzáférést kérők által viselt 
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felelősségvállalások értékére és időzítésére 

vonatkozó rugalmasság; lehetőség a 

vállalás jövőbeli növelésére; 

Or. en 

 

Módosítás   1023 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az új hálózati elemek kiépítése 

jelentős mértékben hozzájárul a nagyon 

nagy kapacitású hálózatok kiépítéséhez; 

b) az új hálózati elemek kiépítése 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítéséhez vezet, vagy létezik egy ilyen 

természetű elvárás. 

Or. de 

 

Módosítás   1024 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) azok a hozzáférést keresők, akik 

nem vettek részt a társberuházásban, a 

kiépítés előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

törölve 

Or. de 
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Módosítás   1025 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) azok a hozzáférést keresők, akik 

nem vettek részt a társberuházásban, a 

kiépítés előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

c) azok a hozzáférést keresők, akik 

nem vettek részt az a) pontban felsorolt 

létesítési modellek egyikében, a kiépítés 

előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően, ezen irányelv hatályba 

lépését követően 8 éven keresztül; 

Or. en 

 

Módosítás   1026 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) azok a hozzáférést keresők, akik 

nem vettek részt a társberuházásban, a 

kiépítés előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 
köszönhetően; 

c) azok a hozzáférést keresők, akik 

nem vettek részt a társberuházásban, a 

kiépítés előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak köszönhetően; 

Or. en 
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Módosítás   1027 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) azok a hozzáférést keresők, akik 

nem vettek részt a társberuházásban, a 

kiépítés előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

c) azok a hozzáférést keresők, akik 

nem vettek részt az a) pontban felsorolt 

létesítési modellek egyikében, a kiépítés 

előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a nemzeti szabályozó 

hatóság által megvizsgált méltányos és 

észszerű feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

Or. en 

Indokolás 

A 74. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjához fűzött módosítással való összhang 

érdekében. 

 

Módosítás   1028 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) azok a hozzáférést keresők, akik 

nem vettek részt a társberuházásban, a 

kiépítés előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

c) azok a hozzáférést keresők, akik 

nem vettek részt az a) pontban felsorolt 

létesítési modellek egyikében, a kiépítés 

előtt rendelkezésre állóval azonos 

minőségben, sebességben, feltételekben és 

végfelhasználói lefedettségben 

részesülhetnek a méltányos és észszerű 

feltételeken alapuló kereskedelmi 
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szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

megállapodásoknak vagy a nemzeti 

szabályozó hatóság által fenntartott vagy 

elfogadott szabályozott hozzáférésnek 

köszönhetően; 

Or. en 

 

Módosítás   1029 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A 74. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjához fűzött módosítással való összhang 

érdekében. 

 

Módosítás   1030 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

A társberuházási feltételek és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

feltételek és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak, továbbá a versenyjognak. 
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kritériumoknak. Amennyiben a társberuházási feltételek 

eleget tesznek a IV. mellékletnek, azonban 

jelentős mértékben akadályozhatják a 

tényleges versenyt, a nemzeti szabályozó 

hatóságok gondoskodnak arról, hogy 

arányos és indokolt kötelezettségeket 

állapítsanak meg a helyzet kezelésére, a 

66–72. cikkel összhangban.   

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1031 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a IV. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

A nemzeti szabályozó hatóság biztosítja, 

hogy az első bekezdés alkalmazásához 

szükséges feltételek teljesülnek. 

Amennyiben azt állapítja meg, hogy 

ezeket a feltételeket nem tartották be, a 

66., valamint a 67-72. cikkek alapján 

kötelezettségeket róhat ki. 

Or. de 

 

Módosítás   1032 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett 

megállapodások értékelésekor a nemzeti 
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hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 

szóban forgó ajánlatok és megállapodások 

megfeleljenek a VI. mellékletben 

meghatározott kritériumoknak. 

Or. en 

 

Módosítás   1033 

Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

A társberuházási feltételek és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

feltételek és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

Or. en 

 

Módosítás   1034 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

Az a) pont ii. és iii. alpontjában felsorolt 

létesítési modellek értékelésekor a nemzeti 

szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 

szóban forgó ajánlatok és eljárások 

megfeleljenek a VI. mellékletben 

meghatározott kritériumoknak. 

Or. en 
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Módosítás   1035 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A társberuházási ajánlatok és az első 

albekezdés a) pontjában említett eljárások 

értékelésekor a nemzeti szabályozó 

hatóságok biztosítják, hogy a szóban forgó 

ajánlatok és eljárások megfeleljenek a VI. 

mellékletben meghatározott 

kritériumoknak. 

Az a) pont ii. és iii. alpontjában felsorolt 

létesítési modellek értékelésekor a nemzeti 

szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 

szóban forgó ajánlatok és eljárások 

megfeleljenek a VI. mellékletben 

meghatározott kritériumoknak. 

Or. en 

 

Módosítás   1036 

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1) A tagállamok a tényleges verseny, 

az új hálózati elemek létesítése és a 

versenynek kedvező szabályozási feltételek 

előmozdítása érdekében, a BEREC-kel 

konzultálva méltányos és észszerű 

szabályokat állapítanak meg a megosztott 

hálózatokra és az üzemeltetők és a 

virtuális szolgáltatók közötti kereskedelmi 

hozzáférési megállapodásokra 

vonatkozóan. Az ilyen szabályok és 

szabályozási feltételek célja a hálózati 

forgalom szintjének a növelése a 

beruházás megtérülésének előmozdítása 

érdekében, ezáltal segítve a tényleges 

versenyt és a transzeurópai hálózatok 

irányába történő fejlődést. 

Or. en 
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Módosítás   1037 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság által végzett piacelemzés 

eredménye az, hogy a társberuházási 

ajánlatok és/vagy a kereskedelmi 

megállapodások nem kedveznek a 

fenntartható versenynek, a nemzeti 

szabályozó hatóság fenntartja vagy 

kiigazítja az érintett piacon jelentős piaci 

erővel rendelkezőnek minősülő 

üzemeltetőkre vonatkozó, megfelelő 

szabályozási kötelezettségeket. 

Or. en 

Indokolás 

A kereskedelmi megállapodások nem eredményezhetik mesterségesen a hozzáférési 

kötelezettségek felszámolását, amennyiben ezekre a fenntartható verseny lehetővé tétele és 

fenntartása érdekében szükség van. 

 

Módosítás   1038 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

75 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság 

megállapítja, hogy a67–72. cikk alapján 

előírt megfelelő kötelezettségekkel nem 

sikerült megvalósítani a tényleges versenyt, 

és egyes nagykereskedelmi hozzáférési 

termékek piacai tekintetében jelentős és 

tartós versenyproblémák és/vagy piaci 

hiányosságok állnak fenn, akkor a 66. cikk 

(3) bekezdésének második albekezdésében 

foglalt rendelkezésekkel összhangban – 

kivételes intézkedésként – arra kötelezheti 

Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság 

megállapítja, hogy a67–72. cikk alapján 

előírt megfelelő kötelezettségekkel nem 

sikerült megvalósítani a tényleges versenyt, 

és egyes nagykereskedelmi hozzáférési 

termékek piacai tekintetében jelentős és 

tartós versenyproblémák és/vagy piaci 

hiányosságok állnak fenn, akkor a 66. cikk 

(3) bekezdésének második albekezdésében 

foglalt rendelkezésekkel összhangban – 

kivételes intézkedésként – arra kötelezheti 
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a vertikálisan integrált vállalkozásokat, 

hogy az említett hozzáférési termékek 

nagykereskedelmi szolgáltatásával 

kapcsolatos tevékenységüket önállóan 

működő gazdasági egység keretében 

végezzék. 

a vertikálisan integrált vállalkozásokat, 

hogy az említett hozzáférési termékek 

nagykereskedelmi szolgáltatásával 

kapcsolatos tevékenységüket önállóan 

működő gazdasági egység vagy külön jogi 

személy keretében végezzék. 

Or. en 

 

Módosítás   1039 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

75 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság 

megállapítja, hogy a67–72. cikk alapján 

előírt megfelelő kötelezettségekkel nem 

sikerült megvalósítani a tényleges 

versenyt, és egyes nagykereskedelmi 

hozzáférési termékek piacai tekintetében 

jelentős és tartós versenyproblémák 

és/vagy piaci hiányosságok állnak fenn, 

akkor a 66. cikk (3) bekezdésének második 

albekezdésében foglalt rendelkezésekkel 

összhangban – kivételes intézkedésként – 

arra kötelezheti a vertikálisan integrált 

vállalkozásokat, hogy az említett 

hozzáférési termékek nagykereskedelmi 

szolgáltatásával kapcsolatos 

tevékenységüket önállóan működő 

gazdasági egység keretében végezzék. 

Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság 

megállapítja, hogy a 67–72. cikk alapján 

előírt megfelelő kötelezettségek nem 

elégségesek a tényleges verseny 

megvalósításához, és egyes 

nagykereskedelmi hozzáférési termékek 

piacai tekintetében jelentős és tartós 

versenyproblémák és/vagy piaci 

hiányosságok állnak fenn, akkor a 66. cikk 

(3) bekezdésének második albekezdésében 

foglalt rendelkezésekkel összhangban – 

kivételes intézkedésként – arra kötelezheti 

a vertikálisan integrált vállalkozásokat, 

hogy az említett hozzáférési termékek 

nagykereskedelmi szolgáltatásával 

kapcsolatos tevékenységüket önállóan 

működő gazdasági egység keretében 

végezzék. 

Or. en 

Indokolás 

A funkcionális szétválasztásról a nemzeti szabályozó hatóságok nem csupán végső 

megoldásként kell, hogy rendelkezzenek, hanem ez a tényleges versenyt biztosító intézkedés 

kell, hogy legyen. 
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Módosítás   1040 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

75 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a gazdasági egység valamennyi 

vállalkozásnak – ideértve az anyavállalat 

más gazdasági egységeit is – egységes 

határidővel és szerződési feltételekkel, 

ideértve az árra és a szolgáltatás 

színvonalára vonatkozó feltételeket is, 

továbbá azonos rendszerek és folyamatok 

révén köteles nyújtani a hozzáférési 

termékeket és szolgáltatásokat. 

Ez a gazdasági egység funkcionális 

szétválasztás esetén valamennyi 

vállalkozásnak – ideértve az anyavállalat 

más gazdasági egységeit is – egységes 

határidővel és szerződési feltételekkel, 

ideértve az árra és a szolgáltatás 

színvonalára vonatkozó feltételeket is, 

továbbá azonos rendszerek és folyamatok 

révén köteles nyújtani a hozzáférési 

termékeket és szolgáltatásokat. 

Or. en 

Indokolás 

A nemzeti szabályozók számára a tagállami körülmények által indokolt esetben lehetőséget 

kell adni arra, hogy túllépjenek a jogi szétválasztáson, és a nagy- és kiskereskedelmi 

műveletek teljes szétválasztásáról rendelkezzenek. 

 

Módosítás   1041 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság megállapítja, hogy a funkcionális 

szétválasztásra előírt kötelezettséggel sem 

sikerült megvalósítani a tényleges 

versenyt, a nemzeti szabályozó hatóság 

kötelezettséget írhat elő a teljes 

szétválasztásra. E kötelezettség magában 

foglalhatja annak tilalmát is, hogy a 

jogilag különálló vállalkozásokat egyazon 

legfelső szintű tulajdonos(ok) ellenőrizze 



 

AM\1122811HU.docx 135/199 PE602.952v01-00 

 HU 

(ellenőrizzék), és hogy a vállalkozások 

bármelyike meghatározó befolyást 

gyakoroljon a másikra jogok, szerződések 

vagy egyéb eszközök útján. 

Or. en 

 

Módosítás   1042 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

75 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 

funkcionális szétválasztásra irányuló 

kötelezettséget kíván előírni, javaslatot 

nyújt be a Bizottsághoz, amely tartalmazza 

a következőket: 

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 

funkcionális vagy jogi szétválasztásra 

irányuló kötelezettséget kíván előírni, 

javaslatot nyújt be a Bizottsághoz, amely 

tartalmazza a következőket: 

Or. en 

 

Módosítás   1043 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

76 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ezen irányelv 65. cikke szerint 

meghozott határozat alapján egy vagy több 

érintett piacon jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő vállalkozások 

előzetesen – és kellő időben ahhoz, hogy a 

nemzeti szabályozó hatóság felmérhesse a 

tervezett ügylet hatásait – tájékoztatják a 

nemzeti szabályozó hatóságot, ha helyi 

hozzáférési hálózati eszközeik teljes 

egészét vagy jelentős részét más 

tulajdonában lévő, önálló jogi személyre 

kívánják átruházni, vagy ha önálló 

gazdasági egységet kívánnak létrehozni 

Az ezen irányelv 65. cikke szerint 

meghozott határozat alapján egy vagy több 

érintett piacon jelentős piaci erővel 

rendelkezőnek minősülő vállalkozások 

három hónappal korábban – és kellő 

időben ahhoz, hogy a nemzeti szabályozó 

hatóság felmérhesse a tervezett ügylet 

hatásait – tájékoztatják a nemzeti 

szabályozó hatóságot, ha helyi hozzáférési 

hálózati eszközeik teljes egészét vagy 

jelentős részét más tulajdonában lévő, 

önálló jogi személyre kívánják átruházni, 

vagy ha önálló gazdasági egységet 



 

PE602.952v01-00 136/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

abból a célból, hogy valamennyi 

kiskereskedelmi szolgáltató részére – saját 

kiskereskedelmi részlegüket is beleértve – 

teljes mértékben egyenértékű hozzáférési 

termékeket biztosítsanak. 

kívánnak létrehozni abból a célból, hogy 

valamennyi kiskereskedelmi szolgáltató 

részére – saját kiskereskedelmi részlegüket 

is beleértve – teljes mértékben egyenértékű 

hozzáférési termékeket biztosítsanak. 

Or. en 

 

Módosítás   1044 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

76 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Értékelése alapján a nemzeti szabályozó 

hatóság ezen irányelv 23. és 32. cikkével 

összhangban dönt kötelezettségek 

megállapításáról, fenntartásáról, 

módosításáról vagy visszavonásáról, adott 

esetben a 77. cikk rendelkezéseinek 

alkalmazásával. Döntésében a nemzeti 

szabályozó hatóság részben vagy teljes 

egészében kötelező erejű 

kötelezettségvállalásokat tehet. A 65. cikk 

(5) bekezdésétől eltérve a nemzeti 

szabályozó hatóság egyes vagy az összes 

vállalást a teljes vállalási időtartamra 

kötelező erejűvé teheti. 

Értékelése alapján a nemzeti szabályozó 

hatóság ezen irányelv 23. és 32. cikkével 

összhangban dönt kötelezettségek 

megállapításáról, fenntartásáról, 

módosításáról vagy visszavonásáról. 

Döntésében a nemzeti szabályozó hatóság 

részben vagy teljes egészében kötelező 

erejű kötelezettségvállalásokat tehet. A 65. 

cikk (5) bekezdésétől eltérve a nemzeti 

szabályozó hatóság egyes vagy az összes 

vállalást a teljes vállalási időtartamra 

kötelező erejűvé teheti. 

Or. en 

 

Módosítás   1045 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

77 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

77. cikk  törölve 

A vertikálisan különálló vállalkozások  
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(1) A nemzeti szabályozó hatóság, amely 

egy, az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások kiskereskedelmi piacain 

nem részt vevő vállalkozást egy vagy több 

nagykereskedelmi piacon jelentős piaci 

erővel rendelkezőnek minősített a 65. cikk 

alapján, megvizsgálja, hogy a szóban 

forgó vállalkozásra jellemzők-e a 

következők: 

 

a) a vállalkozáson belüli összes 

vállalkozás és üzleti egység – beleértve 

minden olyan vállalkozást, amelyet végső 

soron ugyanaz a tulajdonos irányít, illetve 

tulajdonosok irányítanak, anélkül, hogy 

szükségszerűen teljes mértékben a 

tulajdona, illetve tulajdonuk lenne – csak 

az elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nagykereskedelemi piacain folytatnak, 

illetve terveznek folytatni tevékenységet, és 

ezért az Unión belül a végfelhasználóknak 

nyújtott elektronikus hírközlési 

szolgáltatások kiskereskedelmi piacán 

nem folytatnak tevékenységet; 

 

b) a vállalkozás nem rendelkezik 

kizárólagos megállapodással – vagy olyan 

megállapodással, amely ténylegesen 

kizárólagos megállapodásnak minősül – 

egy vagy több, a szolgáltatási lánc 

alacsonyabb szintjein álló olyan 

vállalkozással, amely a magánszektorbeli 

vagy kereskedelmi végfelhasználóknak 

nyújtott elektronikus hírközlési 

szolgáltatások kiskereskedelmi piacán 

végez tevékenységet. 

 

(2) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy az 

e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

meghatározott feltételek teljesülnek, az 

érintett vállalkozás számára csak a 70. 

vagy 71. cikk alapján írhat elő 

kötelezettségeket. 

 

(3) A nemzeti szabályozó hatóság a 

vállalkozás számára az e cikk alapján 

előírt kötelezettségeket bármikor 

felülvizsgálja abban az esetben, ha 

megállapítja, hogy már nem teljesülnek az 
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e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

meghatározott feltételek, és alkalmazza – 

az esetnek megfelelően – a 65–72. cikket. 

(4) A nemzeti szabályozó hatóság akkor is 

felülvizsgálja a vállalkozás számára az e 

cikk alapján előírt kötelezettségeket, ha a 

vállalkozás által az értékesítési lánc 

alacsonyabb szintjén lévő fogyasztóknak 

nyújtott feltételek alapján a hatóság 

megállapítja, hogy a végfelhasználók 

kárára olyan versenyproblémák 

keletkeztek, amelyek megkövetelik a 67., a 

68., a 69. vagy a 72. cikkben előírt egy 

vagy több kötelezettség előírását, vagy a 

(2) bekezdés szerint előírt kötelezettségek 

módosítását. 

 

(5) A kötelezettségek előírását és azok e 

cikknek megfelelő felülvizsgálatát a 23., a 

32. és a 33. cikkben említett eljárásoknak 

megfelelően kell végezni. 

 

Or. en 

 

Módosítás   1046 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

77 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a vállalkozás nem rendelkezik 

kizárólagos megállapodással – vagy olyan 

megállapodással, amely ténylegesen 

kizárólagos megállapodásnak minősül – 

egy vagy több, a szolgáltatási lánc 

alacsonyabb szintjein álló olyan 

vállalkozással, amely a magánszektorbeli 

vagy kereskedelmi végfelhasználóknak 

nyújtott elektronikus hírközlési 

szolgáltatások kiskereskedelmi piacán 

végez tevékenységet. 

b) a vállalkozás nem rendelkezik 

kizárólagos megállapodással – vagy olyan 

megállapodással, amely jogilag vagy 

ténylegesen kizárólagos megállapodásnak 

minősül – egy vagy több, a szolgáltatási 

lánc alacsonyabb szintjein álló olyan 

vállalkozással, amely a magánszektorbeli 

vagy kereskedelmi végfelhasználóknak 

nyújtott elektronikus hírközlési 

szolgáltatások kiskereskedelmi piacán 

végez tevékenységet, és/vagy korlátozza 

harmadik felek építményekhez való 
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hozzáférését, illetve harmadik felek 

meghatározott hálózati elemekhez és 

kapcsolódó létesítményekhez való 

hozzáférését és ezek általuk történő 

használatát. 

Or. en 

Indokolás 

A kizárólag nagykereskedelmi vállalkozások nem használhatják ki monopolhelyzetüket 

harmadik felek hozzáférésének korlátozásával. Ezért mindenképpen nyílt hozzáférést kell 

előírni. Ennek során a vállalkozásokat a teljes körű átláthatóság biztosítása érdekében 

számviteli elkülönítésre és árszabályozásra kell kötelezni. 

 

Módosítás   1047 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

77 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a vállalkozás a 75. és a 76. cikkben 

foglaltak szerint nem különálló 

vállalkozás; 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1048 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

77 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy az 

e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

(2) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy az 

e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában 
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meghatározott feltételek teljesülnek, az 

érintett vállalkozás számára csak a 70. vagy 

71. cikk alapján írhat elő kötelezettségeket. 

meghatározott feltételek teljesülnek, az 

érintett vállalkozás számára csak a 67., 70., 

71. és 72. cikk alapján írhat elő 

kötelezettségeket. 

Or. en 

 

Módosítás   1049 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

77 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy az 

e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

meghatározott feltételek teljesülnek, az 

érintett vállalkozás számára csak a 70. 

vagy 71. cikk alapján írhat elő 

kötelezettségeket. 

(2) Amennyiben a nemzeti szabályozó 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy az 

e cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

meghatározott feltételek teljesülnek, az 

érintett vállalkozás számára csak a 70. 

vagy 72. cikk alapján írhat elő 

kötelezettségeket. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1050 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

77 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A nemzeti szabályozó hatóság 

akkor is úgy ítéli meg, hogy ezek a 

feltételek teljesültek, ha a vállalkozás 

fizikai összeköttetést kínál a 

végfelhasználók számára, vagy jelátvitelt 

és hálózati elemeket biztosít helyi fizikai 

infrastruktúra megvalósításához vagy 
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fejlesztéséhez a kézműipari, üzleti és 

szakmai tevékenységek számára. 

Or. en 

 

Módosítás   1051 

Patrizia Toia 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

77 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A nemzeti szabályozó hatóság 

akkor is felülvizsgálja a vállalkozás 

számára az e cikk alapján előírt 

kötelezettségeket, ha a vállalkozás által az 

értékesítési lánc alacsonyabb szintjén lévő 

fogyasztóknak nyújtott feltételek alapján a 

hatóság megállapítja, hogy a 

végfelhasználók kárára olyan 

versenyproblémák keletkeztek, amelyek 

megkövetelik a 67., a 68., a 69. vagy a 72. 

cikkben előírt egy vagy több kötelezettség 

előírását, vagy a (2) bekezdés szerint előírt 

kötelezettségek módosítását. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   1052 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

78 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóság biztosítja, 

hogy a leszerelési folyamat része legyen 

egy átlátható menetrend és átlátható 

feltételek, többek között megfelelő előzetes 

értesítési időszak és átállási időszak, 

valamint megállapítja, hogy a verseny és a 

végfelhasználók jogainak védelme 

A nemzeti szabályozó hatóság biztosítja, 

hogy a leszerelési folyamat része legyen 

egy átlátható menetrend és átlátható 

feltételek, többek között megfelelő előzetes 

értesítési időszak és átállási időszak, 

valamint megállapítja, hogy a verseny és a 

végfelhasználók jogainak védelme 
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érdekében mely alternatív 

összehasonlítható termékek állnak 

rendelkezésre az olyan hálózati elemekhez 

való hozzáférés biztosításához, amelyek 

szükség esetén helyettesítik a leszerelt 

infrastruktúrát. 

érdekében mely alternatív 

összehasonlítható termékek állnak 

rendelkezésre az olyan hálózati elemekhez 

való hozzáférés biztosításához, amelyek 

szükség esetén idejében helyettesítik a 

leszerelt infrastruktúrát. 

Or. en 

 

Módosítás   1053 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

78 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóság biztosítja, 

hogy a leszerelési folyamat része legyen 

egy átlátható menetrend és átlátható 

feltételek, többek között megfelelő előzetes 

értesítési időszak és átállási időszak, 

valamint megállapítja, hogy a verseny és a 

végfelhasználók jogainak védelme 

érdekében mely alternatív 

összehasonlítható termékek állnak 

rendelkezésre az olyan hálózati elemekhez 

való hozzáférés biztosításához, amelyek 

szükség esetén helyettesítik a leszerelt 

infrastruktúrát. 

A nemzeti szabályozó hatóság biztosítja, 

hogy a leszerelési folyamat része legyen 

egy átlátható menetrend és átlátható 

feltételek, többek között konkrét határidő, 

megfelelő előzetes értesítési időszak és 

átállási időszak, valamint megállapítja, 

hogy a verseny és a végfelhasználók 

jogainak védelme érdekében mely 

egyenértékű termékek állnak rendelkezésre 

az olyan hálózati elemekhez való 

hozzáférés biztosításához, amelyek 

szükség esetén helyettesítik a leszerelt 

infrastruktúrát. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1054 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

78 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a hozzáférést biztosító fél 

bizonyíthatóan megállapította az átállásra 

vonatkozó megfelelő feltételeket, többek 

között olyan összehasonlítható alternatív 

hozzáférési termék rendelkezésre 

bocsátásával, amellyel elérhetők az addig a 

hagyományos infrastruktúrákkal elért 

végfelhasználók; valamint 

a) a hozzáférést biztosító fél 

bizonyíthatóan megállapította az átállásra 

vonatkozó megfelelő feltételeket, többek 

között olyan összehasonlítható alternatív 

hozzáférési termék időben történő 

rendelkezésre bocsátásával, amellyel 

elérhetők az addig a hagyományos 

infrastruktúrákkal elért potenciális 

végfelhasználók; valamint 

Or. en 

 

Módosítás   1055 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

78 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a hozzáférést biztosító fél 

bizonyíthatóan megállapította az átállásra 

vonatkozó megfelelő feltételeket, többek 

között olyan összehasonlítható alternatív 

hozzáférési termék rendelkezésre 

bocsátásával, amellyel elérhetők az addig a 

hagyományos infrastruktúrákkal elért 

végfelhasználók; valamint 

a) a hozzáférést biztosító fél 

bizonyíthatóan megállapította az átállásra 

vonatkozó megfelelő feltételeket, többek 

között olyan egyenértékű hozzáférési 

termék rendelkezésre bocsátásával, 

amellyel elérhetők az addig a 

hagyományos infrastruktúrákkal elért 

végfelhasználók; valamint 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1056 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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79 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

területükön minden végfelhasználónak 

elérhető funkcionális internet-hozzáférési 

és hangkommunikációs szolgáltatások 

álljanak rendelkezésre, a szolgáltatások 

alapját képező csatlakozást is beleértve, az 

adott területre meghatározott minőségben 

és – tekintettel a tagállamra jellemző 

egyedi körülményekre – megfizethető áron, 

legalább helyhez kötött hozzáférésen 

keresztül. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 

területükön minden végfelhasználónak 

elérhető széles sávú internet-hozzáférési és 

hangkommunikációs szolgáltatások 

álljanak rendelkezésre, a szolgáltatások 

alapját képező csatlakozást is beleértve, az 

adott területre meghatározott minőségben 

és – tekintettel a tagállamra jellemző 

egyedi körülményekre – megfizethető áron, 

legalább helyhez kötött hozzáférésen 

keresztül. 

Or. en 

 

Módosítás   1057 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

79 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatást a tagállamok határozzák meg 

oly módon, hogy kellő tekintettel legyenek 

a területükön élő végfelhasználók 

többsége által használt szolgáltatásokra. A 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatásnak ezért alkalmasnak kell 

lennie az V. mellékletben meghatározott 

minimális szolgáltatáskészlet 

támogatására. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   1058 

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



 

AM\1122811HU.docx 145/199 PE602.952v01-00 

 HU 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

79 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatást a tagállamok határozzák meg 

oly módon, hogy kellő tekintettel legyenek 

a területükön élő végfelhasználók többsége 

által használt szolgáltatásokra. A 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatásnak ezért alkalmasnak kell 

lennie az V. mellékletben meghatározott 

minimális szolgáltatáskészlet támogatására. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatást a tagállamok határozzák meg 

oly módon, hogy kellő tekintettel legyenek 

a területükön élő végfelhasználók többsége 

által használt szolgáltatásokra. A 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatásnak ezért – úgy sebesség, mint 

adatmennyiség tekintetében – alkalmasnak 

kell lennie legalább az V. mellékletben 

meghatározott minimális 

szolgáltatáskészlet támogatására. A 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatásnak eleget kell tennie a 

2120/2015 rendeletben a nyílt internetre 

vonatkozóan meghatározott 

kötelezettségeknek. 

Or. en 

 

Módosítás   1059 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

81 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha egy tagállam megfelelő módon, 

a 22. cikk (1) bekezdése szerint végzett 

feltérképezés eredményeinek 

figyelembevételével bizonyította, hogy a 

helyhez kötötten biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatás elérhetősége a szokásos 

kereskedelmi feltételek mellett vagy egyéb 

lehetséges szakpolitikai eszközökkel nem 

biztosítható, megfelelő egyetemes 

(1) Ha egy tagállam megfelelő módon, 

a 22. cikk (1) bekezdése szerint végzett 

feltérképezés eredményeinek 

figyelembevételével bizonyította, hogy a 

helyhez kötötten biztosított, a 79. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően meghatározott, 

funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatás és hangkommunikációs 

szolgáltatás elérhetősége a szokásos 

kereskedelmi feltételek mellett vagy egyéb 

lehetséges szakpolitikai eszközökkel 

jelenleg nem biztosított, megfelelő 
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szolgáltatási kötelezettségeket rendelhet el 

annak érdekében, hogy eleget lehessen 

tenni minden olyan észszerű kérelemnek, 

amelyet a szóban forgó szolgáltatások iránt 

nyújtottak be a tagállam területén. 

egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket 

rendelhet el annak érdekében, hogy eleget 

lehessen tenni minden olyan észszerű 

kérelemnek, amelyet a szóban forgó 

szolgáltatások iránt nyújtottak be a 

tagállam területén. 

Or. en 

 

Módosítás   1060 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

83 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a 79. cikkben említetteken kívüli 

további létesítmények és szolgáltatások 

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

megfelelően szolgáltatásokat nyújtó 

említett vállalkozások oly módon 

határozzák meg a feltételeket, hogy a 

végfelhasználónak ne keletkezzen fizetési 

kötelezettsége olyan létesítményekre , 

illetve szolgáltatásokra vonatkozóan, 

amelyek az igényelt szolgáltatáshoz nem 

szükségesek, illetve nincsenek előírva. 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a 79. cikkben említetteken kívüli 

további létesítmények és szolgáltatások 

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

megfelelően hangkommunikációs és 

internet-hozzáférési szolgáltatásokat 

nyújtó említett vállalkozások oly módon 

határozzák meg a feltételeket, hogy a 

végfelhasználónak ne keletkezzen fizetési 

kötelezettsége olyan létesítményekre , 

illetve szolgáltatásokra vonatkozóan, 

amelyek az igényelt szolgáltatáshoz nem 

szükségesek, illetve nincsenek előírva. 

Or. en 

 

Módosítás   1061 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a nettó költség 84. cikkben 

említett számítása alapján a nemzeti 

(1) Amennyiben a nettó költség 84. 

cikkben említett számítása alapján a 
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szabályozó hatóság megállapítja, hogy 

valamely vállalkozásra tisztességtelen teher 

hárul, a tagállamok az érintett vállalkozás 

kérelmére 

nemzeti szabályozó hatóság megállapítja, 

hogy valamely vállalkozásra tisztességtelen 

teher hárul, a tagállamok az érintett 

vállalkozás kérelmére döntenek: 

a) olyan mechanizmus bevezetéséről, 

amely az adott vállalkozásnak állami 

forrásokból, átlátható feltételek mellett 

kompenzációt biztosít a meghatározott 

nettó költségekre vonatkozóan; és/vagy 

b) az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

nettó költségének az elektronikus hírközlő 

hálózatok és szolgáltatások nyújtói, 

továbbá a 2000/31/EK irányelvben 

foglaltak szerint az információs 

társadalommal összefüggő 

szolgáltatásokat nyújtó, a széles sávot 

jelentős mértékben kihasználó 

vállalkozások között történő 

megosztásáról.  

Or. en 

Indokolás 

Meg kell tartani a tagállamok rugalmasságát az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

rendszerének finanszírozását illetően. 

 

Módosítás   1062 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

olyan mechanizmus bevezetéséről 

határoznak, amely az adott vállalkozásnak 

állami forrásokból, átlátható feltételek 

mellett kompenzációt biztosít a 

meghatározott nettó költségekre 

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

megállapított kötelezettségeknek kizárólag 

a 84. cikkel összhangban meghatározott 

nettó költsége finanszírozható. 

törölve 
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Or. en 

Indokolás 

Meg kell tartani a tagállamok rugalmasságát az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

rendszerének finanszírozását illetően. A 85. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással való 

összhang érdekében. 

 

Módosítás   1063 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2) Amennyiben a nettó költséget az (1) 

bekezdés b) pontja szerint megosztják, a 

tagállam a nemzeti szabályozó hatóság 

által, vagy a kedvezményezettektől 

független és a nemzeti szabályozó hatóság 

felügyelete alatt álló szervezet által 

működtetett megosztási mechanizmust 

vezet be. A 79., 81. és 82. cikkben 

megállapított kötelezettségeknek kizárólag 

a 84. cikkel összhangban meghatározott 

nettó költsége finanszírozható. 

Or. en 

Indokolás 

Meg kell tartani a tagállamok rugalmasságát az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

rendszerének finanszírozását illetően. A 85. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással való 

összhang érdekében. 

 

Módosítás   1064 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 (3) A megosztási mechanizmus a VII. 

melléklet B. részében foglalt elvekkel 

összhangban tiszteletben tartja az 

átláthatóság, a piac minimális torzítása, a 

megkülönböztetésmentesség és az 

arányosság elvét. A tagállamok 

dönthetnek úgy, hogy a meghatározott 

küszöböt el nem érő belföldi forgalommal 

rendelkező vállalkozásokat nem kötelezik 

hozzájárulásra. 

Or. en 

Indokolás 

Meg kell tartani a tagállamok rugalmasságát az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

rendszerének finanszírozását illetően. A 85. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással való 

összhang érdekében. 

 

Módosítás   1065 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 cikk – 2 c bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4) Az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettségek költségének megosztásával 

kapcsolatos díjakat egymástól el kell 

választani, és minden egyes vállalkozásra 

vonatkozóan külön kell meghatározni. 

Ezek a díjak nem vethetők ki olyan 

vállalkozásokra és nem szedhetők be 

olyan vállalkozásoktól, amelyek a 

megosztási mechanizmust létrehozó 

tagállam területén nem nyújtanak 

szolgáltatásokat. 

Or. en 
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Indokolás 

Meg kell tartani a tagállamok rugalmasságát az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

rendszerének finanszírozását illetően. A 85. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással való 

összhang érdekében. 

 

Módosítás   1066 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

87 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A BEREC létrehozza az extraterritoriális 

használatra engedélyezett számok 

központi nyilvántartását, amelybe a 

nemzeti szabályozó hatóságok továbbítják 

a megfelelő információkat. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   1067 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

88 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a számhasználati jog a 87. cikk (4) 

bekezdésének megfelelően az Unión belüli 

extraterritoriális használatra is kiterjed, a 

nemzeti szabályozó hatóságnak a 

használati jogot külön feltételekhez kell 

kötnie annak érdekében, hogy biztosított 

legyen a megfelelés a számhasználat helye 

szerinti tagállamokban hatályos minden 

vonatkozó nemzeti fogyasztóvédelmi 

szabálynak és a számok használatával 

kapcsolatos nemzeti jogszabálynak. 

Ha a számhasználati jog a 87. cikk (4) 

bekezdésének megfelelően az Unión belüli 

extraterritoriális használatra is kiterjed, a 

nemzeti szabályozó hatóságnak a 

használati jogot külön feltételekhez kell 

kötnie annak érdekében, hogy biztosított 

legyen a megfelelés a számhasználat helye 

szerinti tagállamokban hatályos minden 

vonatkozó nemzeti fogyasztóvédelmi 

szabálynak és a számok használatával 

kapcsolatos nemzeti jogszabálynak. A 

tagállamok e használati jogok mellett a 

későbbiekben nem írhatnak elő további 

kötelezettségeket. 
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Or. en 

Indokolás 

Mivel a konkrét megfelelési feltételek valamennyi érintett tagállamban eleve a használati 

jogokhoz kapcsolódnak, a tagállamok nem írhatnak elő új követelményeket, hiszen ez akadályt 

teremtene a belső piacon. Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a 

szöveg belső logikájával összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1068 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

91 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben műszakilag és gazdaságilag 

megvalósítható – kivéve azt az esetet, ha 

valamely hívott végfelhasználó 

kereskedelmi okokból úgy döntött, hogy 

meghatározott földrajzi területeken lévő 

hívó felek hozzáférését korlátozza –, az 

érintett nemzeti hatóságok minden 

szükséges lépést megtegyenek annak 

biztosítására, hogy a végfelhasználók: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben műszakilag és gazdaságilag 

megvalósítható – kivéve azt az esetet, ha 

valamely hívott végfelhasználó 

kereskedelmi okokból úgy döntött, hogy 

meghatározott földrajzi területeken lévő 

hívó felek hozzáférését korlátozza –, az 

érintett nemzeti hatóságok minden 

szükséges lépést megtegyenek annak 

biztosítására, hogy a hangkommunikációs 

szolgáltatások végfelhasználói: 

Or. en 

 

Módosítás   1069 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

92 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az elektronikus hírközlő hálózatok 

üzemeltetői vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói nem alkalmazhatnak 

hátrányosan megkülönböztető hozzáférési 

vagy használati követelményeket vagy 

feltételeket a végfelhasználók 

Az elektronikus hírközlő hálózatok 

üzemeltetői vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói nem alkalmazhatnak 

hátrányosan megkülönböztető hozzáférési 

vagy használati követelményeket vagy 

feltételeket a végfelhasználók 
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állampolgársága vagy lakhelye alapján, 

kivéve, ha ezek a különbségek tárgyilagos 

indokokkal alátámaszthatók. 

állampolgársága vagy lakhelye alapján, 

kivéve, ha ezek a különbségek tárgyilagos 

indokokkal alátámaszthatók, és 

megfelelnek a Charta 52. cikkében előírt 

alapvető jogok hatályának és 

értelmezésének. 

Or. en 

 

Módosítás   1070 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

92 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az elektronikus hírközlő hálózatok 

üzemeltetői vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói nem alkalmazhatnak 

hátrányosan megkülönböztető hozzáférési 

vagy használati követelményeket vagy 

feltételeket a végfelhasználók 

állampolgársága vagy lakhelye alapján, 

kivéve, ha ezek a különbségek tárgyilagos 

indokokkal alátámaszthatók. 

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok 

üzemeltetői vagy az elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtói nem alkalmazhatnak 

hátrányosan megkülönböztető hozzáférési 

vagy használati követelményeket vagy 

feltételeket a végfelhasználók 

állampolgársága vagy lakhelye alapján, 

kivéve, ha ezek a különbségek tárgyilagos 

indokokkal alátámaszthatók. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság – a megfizethetetlen felárak kiküszöbölése érdekében – az egységes távközlési 

piacra vonatkozó, 2013. szeptember 11-én közzétett javaslatában már javasolta a mobil-

előfizetés helye szerinti országban kezdeményezett és másik tagállamban végződtetett, Unión 

belüli hívások és sms-ek szabályozását. Ez a rendelkezés az említett javaslathoz tér vissza. 

 

Módosítás   1071 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

92 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2) A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatók nem alkalmazhatnak 

magasabb díjszabást a más tagállamban 

végződtetett Unión belüli 

kommunikációra, kivéve, ha az eltérések 

objektíven indokoltak: 

 a) helyhez kötött hírközlés esetén a 

belföldi távolsági kommunikációnál; 

 b) mobil hírközlés esetén a szabályozott, 

barangolásos hangátviteli, illetve SMS 

hírközlésre vonatkozóan az 2015/2120/EU 

rendelettel létrehozott euro-

díjszabásoknál. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság – a megfizethetetlen felárak kiküszöbölése érdekében – az egységes távközlési 

piacra vonatkozó, 2013. szeptember 11-én közzétett javaslatában már javasolta a mobil-

előfizetés helye szerinti országban kezdeményezett és másik tagállamban végződtetett, Unión 

belüli hívások és sms-ek szabályozását. Ez a rendelkezés az említett javaslathoz tér vissza. 

 

Módosítás   1072 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

92 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 92a. cikk  

 (1) A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatók nem alkalmazhatnak az 

ugyanazon tagállamban végződtetett 

díjszabástól eltérő díjszabást a más 

tagállamban végződtetett Unión belüli 

vezetékes és mobil hírközlő 

szolgáltatásokra, kivéve, ha a szolgáltató 

bizonyítja objektíven indokolt közvetlen 

költségek fennállását. 
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 (2) A BEREC hat hónappal ezen irányelv 

hatályba lépését követően 

iránymutatásokat ad az említett objektíven 

indokolt közvetlen költségek (1) bekezdés 

szerinti elszámolására. 

 (3) Az Európai Bizottság ezen irányelv 

hatályba lépését követően egy évvel, azt 

követően pedig minden évben jelentést 

nyújt be az (1) bekezdés szerinti 

kötelezettségek alkalmazásáról, többek 

között az Unión belüli hírközlési díjak 

alakulásának vizsgálatáról. 

Or. en 

Indokolás 

This provision helps to build one pillar for a digital single market in telecoms and provides a 

simple and fair solution to expensive tariffs for international calls without having to regulate 

prices. Seeking to abolish any type of discriminatory practice, whether on access to services 

or prices for cross-border services, is very important for the creation of a true Digital Single 

Market for consumers. The prohibition of price differentiation based on the geographical 

origin and destination of a service is an adequate approach, and telecom providers should 

therefore never be allowed to have access or pricing policies based on these elements, unless 

unavoidable and significant additional costs need to be covered to offer the service. In these 

cases, the proposal foresees a wide exception where “objectively justified” additional costs 

are present. In that regard, the proposed Directive must include legal clarity as to what 

should be the general principles to determine exemptions to the non-discrimination rule and 

mandate BEREC and NRAs to develop more detailed guidelines. Furthermore, the Directive 

should call on the Commission and NRAs to closely monitor on a case-by-case basis that 

service providers are respecting the criteria when their prices are discriminatory. Operators 

often denounce the amount of revenue they theoretically will stop receiving if they cannot 

overprice cross-border services. Yet it is of equal importance to understand that the 

disappearance of these expensive charges will increase the use of cross-border telecom 

services, generate more demand and therefore more revenue for operators. 

 

Módosítás   1073 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

93 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az alapvető jogokat védő biztosítékok Az alapvető jogok 
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Or. en 

 

Módosítás   1074 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

93 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A szolgáltatások és alkalmazások 

végfelhasználók általi elektronikus 

hírközlő hálózatokon keresztül történő 

elérésére és használatára vonatkozó 

nemzeti intézkedéseknek tiszteletben kell 

tartaniuk az Európai Unió Alapjogi 

Chartája és az uniós jog általános elvei 

által szavatolt alapvető jogokat és 

szabadságokat . 

(1) A szolgáltatások és alkalmazások 

végfelhasználók általi elektronikus 

hírközlő hálózatokon keresztül történő 

elérésére és használatára vonatkozó 

nemzeti intézkedéseknek tiszteletben kell 

tartaniuk az Európai Unió Alapjogi 

Chartáját és az uniós jog általános elveit. 

Or. en 

 

Módosítás   1075 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

93 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Minden ilyen, a 

végfelhasználóknak a szolgáltatásokhoz és 

alkalmazásokhoz elektronikus hírközlő 

hálózatok igénybevételével történő 

hozzáférését vagy azok ilyen hálózatokon 

keresztüli használatát érintő intézkedést, 

amely alkalmas lehet ezen alapvető jogok 

vagy szabadságok korlátozására, csak 

abban az esetben lehet alkalmazni, ha 

azokról jogszabály rendelkezik, és ezen 

intézkedések tiszteletben tartják a szóban 

forgó jogok, illetve szabadságok 

szellemiségét, valamint megfelelőek, 

arányosak és szükségesek , továbbá az 

Európai Unió Alapjogi Chartája 52. 

(2) Minden ilyen, a 

végfelhasználóknak a szolgáltatásokhoz és 

alkalmazásokhoz elektronikus hírközlő 

hálózatok igénybevételével történő 

hozzáférését vagy azok ilyen hálózatokon 

keresztüli használatát érintő intézkedést, 

amely alkalmas lehet ezen jogok vagy 

szabadságok gyakorlásának korlátozására, 

csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha 

azokról jogszabály rendelkezik, és ezen 

intézkedések tiszteletben tartják a Charta 

által elismert szóban forgó jogokat, illetve 

szabadságokat, valamint arányosak és 

szükségesek, továbbá az Európai Unió 

Alapjogi Chartája 52. cikkének (1) 
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cikkének (1) bekezdésével és az uniós jog 

általános elveivel, többek között a 

hatékony jogi védelemmel és a tisztességes 

eljáráshoz való joggal összhangban 

ténylegesen az Unió által elismert általános 

érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak 

és szabadságjogainak védelmét szolgálják . 

Ennek megfelelően ezeket az 

intézkedéseket kizárólag az ártatlanság 

vélelme elvének és a magánélethez való 

jognak a megfelelő tiszteletben tartása 

mellett lehet meghozni. Az intézkedések 

meghozatalát megelőzően tisztességes és 

pártatlan eljárást kell biztosítani, ideértve 

az érintett személy vagy személyek 

meghallgatáshoz való jogát, kivéve kellően 

indokolt szükséghelyzetekben, amelyekben 

megfelelő feltételeket és eljárási 

intézkedéseket szükséges alkalmazni, 

összhangban az Európai Unió Alapjogi 

Chartájával . Garantálni kell a tényleges 

és megfelelő időben történő bírósági 

felülvizsgálathoz való jogot. 

bekezdésével és az uniós jog általános 

elveivel, többek között a tényleges 

jogorvoslathoz és a tisztességes 

tárgyaláshoz való joggal összhangban 

ténylegesen az Unió által elismert általános 

érdekű célkitűzéseket vagy mások jogainak 

és szabadságjogainak védelmét szolgálják. 

Ennek megfelelően ezeket az 

intézkedéseket kizárólag az ártatlanság 

vélelme elvének és a magánélethez való 

jognak a megfelelő tiszteletben tartása 

mellett lehet meghozni. Az intézkedések 

meghozatalát megelőzően tisztességes és 

pártatlan eljárást kell biztosítani, ideértve 

az érintett személy vagy személyek 

meghallgatáshoz való jogát, kivéve kellően 

indokolt szükséghelyzetekben, amelyekben 

megfelelő feltételeket és eljárási 

intézkedéseket szükséges alkalmazni, 

összhangban a Chartával. 

Or. en 

 

Módosítás   1076 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

93 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az alapvető jogokra vonatkozó 

biztosíték következetes alkalmazásának 

elősegítése érdekében a BEREC az 

érdekelt felekkel való konzultációs 

követően és a Bizottsággal és az Európai 

Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA) 

szorosan együttműködve [dátum]-ig közös 

megközelítésekre vonatkozó 

iránymutatásokat fogad el annak 

biztosítására, hogy a végfelhasználók 

általi, a szolgáltatásokhoz és 

alkalmazásokhoz elektronikus hírközlési 
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hálózatokon keresztüli hozzáférést vagy 

azok használatát érintő nemzeti 

intézkedések megfeleljenek a Charta által 

garantált alapvető jogoknak és 

szabadságoknak, valamint az uniós jog 

általános elveinek. 

Or. en 

 

Módosítás   1077 

András Gyürk 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

94 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok nem tarthatnak fenn és nem 

vezethetnek be nemzeti jogukban olyan, a 

végfelhasználók védelmével kapcsolatos 

rendelkezéseket, amelyeket az irányelv 

már ebben a címben szabályoz, és amelyek 

eltérnek az ebben a címben megállapított 

rendelkezésektől, ideértve az eltérő szintű 

– szigorúbb vagy kevésbé szigorú – 

védelmet biztosító rendelkezéseket, hacsak 

az irányelv e címe nem rendelkezik erről 

másként. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Véleményünk szerint a jelenlegi megközelítés lehetővé teszi, hogy a tagállamok az uniós 

keretet az egyedi nemzeti igényekhez és technológiai fejleményekhez igazítsák, meghatározva 

a nemzeti piacokon azonosított konkrét kereskedelmi gyakorlatokat célzó megoldásokat, és 

olyan referenciaértékeket állapítva meg, amelyek segítik az ágazati végfelhasználók 

védelmének fokozatos javítását az Unióban. A maximális harmonizáció szűkítheti a 

végfelhasználói garanciákat. A jelenlegi jogszabályok megfelelő keretet biztosítanak a 

végfelhasználók védelmére. 

 

Módosítás   1078 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Irányelvre irányuló javaslat 

94 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok nem tarthatnak fenn és nem 

vezethetnek be nemzeti jogukban olyan, a 

végfelhasználók védelmével kapcsolatos 

rendelkezéseket, amelyeket az irányelv 

már ebben a címben szabályoz, és amelyek 

eltérnek az ebben a címben megállapított 

rendelkezésektől, ideértve az eltérő szintű 

– szigorúbb vagy kevésbé szigorú – 

védelmet biztosító rendelkezéseket, hacsak 

az irányelv e címe nem rendelkezik erről 

másként. 

A tagállamok semmilyen körülmények 

között sem vezethetnek be nemzeti 

jogukban olyan, a végfelhasználók 

védelmével kapcsolatos rendelkezéseket, 

amelyek veszélyeztetik az ebben a címben 

megállapított rendelkezéseket, mivel ez a 

cím az Unióban követendő minimális 

szintű végfelhasználói védelemről 
rendelkezik. 

Or. en 

 

Módosítás   1079 

Krišjānis Kariņš 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás   1080 

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

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatások különböző szolgáltatói a 
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szerződés részeként feltüntetik az (1), (2) 

és (4) bekezdésben említett információkat. 

Or. en 

 

Módosítás   1081 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A BEREC [entry into force + 12 months]-

ig határozatot ad ki egy, a szerződés adatait 

összefoglaló dokumentummintáról, amely 

az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően 

meghatározza a tájékoztatási 

követelmények fő elemeit. Az említett fő 

elemek legalább az alábbi hiánytalan 

információkat magukban foglalják: 

A Bizottság [entry into force + 12 months]-

ig határozatot ad ki egy, a szerződés adatait 

összefoglaló dokumentummintáról, amely 

az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően 

meghatározza a tájékoztatási 

követelmények fő elemeit. Az említett fő 

elemek legalább az alábbi hiánytalan 

információkat magukban foglalják: 

Or. en 

 

Módosítás   1082 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

95 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az internet-hozzáférési 

szolgáltatások és a nyilvános, számfüggő 

személyközi kommunikációs 
szolgáltatások nyújtóinak fel kell 

ajánlaniuk a végfelhasználók számára azt a 

lehetőséget, hogy az idő vagy adatforgalom 

alapján kiszámlázott szolgáltatások 

mindegyikét figyelemmel kísérhetik és 

ellenőrizhetik. Ez azzal jár, hogy a 

díjcsomag részét képező szolgáltatások 

igénybevételének mértékével kapcsolatban 

hozzá kell férniük az aktuális adatokhoz. 

(6) Az internet-hozzáférési 

szolgáltatások és a nyilvános 

hangkommunikációs szolgáltatások 

nyújtóinak fel kell ajánlaniuk a 

végfelhasználók számára azt a lehetőséget, 

hogy az idő vagy adatforgalom alapján 

kiszámlázott szolgáltatások mindegyikét 

figyelemmel kísérhetik és ellenőrizhetik. 

Ez azzal jár, hogy a díjcsomag részét 

képező szolgáltatások igénybevételének 

mértékével kapcsolatban hozzá kell férniük 

az aktuális adatokhoz. 
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Or. en 

 

Módosítás   1083 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 

gondoskodnak arról, hogy a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő, nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások vagy pedig maga a 

nemzeti szabályozó hatóság a VIII. 

mellékletben említett információkat 

világos, átfogó és könnyen hozzáférhető 

formában tegyék közzé. A nemzeti 

szabályozó hatóságok további 

követelményeket is meghatározhatnak az 

ilyen információk közzétételi módjára 

vonatkozóan. 

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 

gondoskodnak arról, hogy a 

hangkommunikációs szolgáltatásokat 

vagy nyilvános internet-hozzáférési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások a 

VIII. mellékletben említett információkat 

világos, átfogó és könnyen hozzáférhető 

formában tegyék közzé. 

Or. en 

 

Módosítás   1084 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

96 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nemzeti szabályozó hatóságok 

gondoskodnak arról, hogy a 

végfelhasználók térítésmentesen 

hozzáférjenek legalább egy olyan független 

összehasonlító eszközhöz, amelynek 

segítségével összevethetik és értékelhetik a 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő, 

különféle nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokkal kapcsolatos árakat és 

A nemzeti szabályozó hatóságok 

gondoskodhatnak arról, hogy a 

végfelhasználók térítésmentesen 

hozzáférjenek legalább egy olyan független 

összehasonlító eszközhöz, amelynek 

segítségével összevethetik és értékelhetik a 

számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő, 

különféle nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokkal kapcsolatos árakat és 
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díjszabásokat, valamint a 

szolgáltatásnyújtás minőségét. 

díjszabásokat, valamint a 

szolgáltatásnyújtás minőségét. 

Or. en 

 

Módosítás   1085 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

98 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A végfelhasználóknak jogukban áll, 

hogy díjmentesen megszüntessék 

szerződésüket, amint a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő, nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtója által javasolt szerződési feltételek 

módosításáról értesülnek, kivéve, ha a 

javasolt változások kizárólag a 

végfelhasználók javát szolgálják, vagy ha 
elengedhetetlenek a jogszabályokban vagy 

szabályozásban bekövetkezett módosítások 

végrehajtásához. A szolgáltatóknak minden 

ilyen változtatásról legalább egy hónappal 

hamarabb értesíteniük kell a 

végfelhasználókat, és egyidejűleg arról is 

tájékoztatniuk kell őket, hogy ha nem 

fogadják el az új feltételeket, jogukban áll 

díjmentesen megszüntetni a szerződést. A 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 

erről szóló értesítés egyértelmű és érthető 

legyen, az értesítést tartós adathordozón 

rögzítsék, abban a formátumban, amelyet a 

végfelhasználó választott a szerződés 

megkötésének időpontjában. 

(3) A végfelhasználóknak jogukban áll, 

hogy díjmentesen megszüntessék 

szerződésüket, amint a számfüggetlen 

személyközi kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő, nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtója által javasolt szerződési feltételek 

módosításáról értesülnek, kivéve, ha a 

javasolt változások elengedhetetlenek a 

jogszabályokban vagy szabályozásban 

bekövetkezett módosítások 

végrehajtásához. A szolgáltatóknak minden 

ilyen változtatásról legalább egy hónappal 

hamarabb értesíteniük kell a 

végfelhasználókat, és egyidejűleg arról is 

tájékoztatniuk kell őket, hogy ha nem 

fogadják el az új feltételeket, jogukban áll 

díjmentesen megszüntetni a szerződést. A 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 

erről szóló értesítés egyértelmű és érthető 

legyen, az értesítést tartós adathordozón 

rögzítsék, abban a formátumban, amelyet a 

végfelhasználó választott a szerződés 

megkötésének időpontjában. 

Or. en 

 

Módosítás   1086 
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José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

98 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az elektronikus hírközlési 

szolgáltatás szolgáltatásminőségi 

paraméterét érintő tényleges teljesítmény 

és az elektronikus hírközlési szolgáltató 

által megadott teljesítmény közötti 

jelentős, folyamatos vagy rendszeresen 

ismétlődő eltérés – amennyiben az eltérés 

tényét a nemzeti szabályozó hatóság által 

tanúsított nyomonkövetési mechanizmus 

keretében állapították meg – hibás 

teljesítésnek minősül az uniós és a 

nemzeti jogszabályok által a fogyasztó 

számára biztosított jogorvoslati 

lehetőségek igénybevétele szempontjából. 

Or. en 

 

Módosítás   1087 

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

99 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Internet-hozzáférési szolgáltatók váltása 

esetén az érintett szolgáltatóknak a váltás 

előtt és alatt megfelelő tájékoztatásban kell 

részesíteniük a végfelhasználót, és 

gondoskodniuk kell a szolgáltatás 

folytonosságáról. A végfelhasználót átvevő 

szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a 

végfelhasználóval megállapított napon 

aktiválja a szolgáltatást. A végfelhasználót 

átadó szolgáltatónak mindaddig 

ugyanolyan feltételekkel kell nyújtania 

szolgáltatásait, amíg az átvevő szolgáltató 

A számfüggetlen személyközi 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

elektronikus hírközlési szolgáltatók váltása 

esetén az érintett szolgáltatóknak a váltás 

előtt és alatt megfelelő tájékoztatásban kell 

részesíteniük a végfelhasználót, és 

gondoskodniuk kell a szolgáltatás 

folytonosságáról. A végfelhasználót átvevő 

szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a 

végfelhasználóval megállapított napon 

aktiválja a szolgáltatást. A végfelhasználót 

átadó szolgáltatónak mindaddig 
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nem aktiválja szolgáltatásait. A 

szolgáltatóváltás miatti szolgáltatáskiesés 

időtartama nem haladhatja meg az egy 

munkanapot. 

ugyanolyan feltételekkel kell nyújtania 

szolgáltatásait, amíg az átvevő szolgáltató 

nem aktiválja szolgáltatásait. A 

szolgáltatóváltás miatti szolgáltatáskiesés 

időtartama nem haladhatja meg az egy 

munkanapot. 

Or. en 

 

Módosítás   1088 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

105 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A X. melléklet rendelkezéseivel 

összhangban a tagállamok biztosítják a 

mellékletben említett, a digitális 

televíziózáshoz használt fogyasztói 

berendezések interoperabilitását . 

A X. melléklet rendelkezéseivel 

összhangban a tagállamok biztosítják a 

mellékletben említett, a rádiózáshoz és a 

digitális televíziózáshoz használt 

fogyasztói berendezések 

interoperabilitását. 

Or. fr 

 

Módosítás   1089 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

105 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A X. melléklet rendelkezéseivel 

összhangban a tagállamok biztosítják a 

mellékletben említett, a digitális 

televíziózáshoz használt fogyasztói 

berendezések interoperabilitását . 

A X. melléklet rendelkezéseivel 

összhangban a tagállamok biztosítják a 

mellékletben említett, a rádiózáshoz és a 

digitális televíziózáshoz használt 

fogyasztói berendezések 

interoperabilitását. 

Or. fr 
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Módosítás   1090 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

106 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok meghatározott rádióműsor- 

és televízióműsor-terjesztő szolgáltatások 

továbbítására és a kapcsolódó kiegészítő – 

különösen a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók megfelelő hozzáférését 

biztosító – hozzáférhetőségi szolgáltatások 

és a csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat és elektronikus 

műsortájékoztatókat támogató adatok 

továbbítására vonatkozóan észszerű 

továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a 

joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 

számára rádió- vagy televízió-műsorok 

terjesztésére szolgáló elektronikus hírközlő 

hálózatokat üzemeltető vállalkozások 

számára abban az esetben, ha az ilyen 

hálózatok végfelhasználóinak jelentős 

hányada ezeket a hálózatokat használja a 

rádió- és televízió-műsorok vételének fő 

eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak 

abban az esetben írhatók elő, ha az egyes 

tagállamok által egyértelműen 

meghatározott közérdekű célok eléréséhez 

szükségesek, továbbá arányosak és 

átláthatók. 

A tagállamok meghatározott rádióműsor-

terjesztő szolgáltatások, audiovizuális 

médiaszolgáltatások továbbítására és a 

kapcsolódó kiegészítő – különösen a 

fogyatékossággal élő végfelhasználók 

megfelelő hozzáférését biztosító – 

hozzáférhetőségi szolgáltatások, valamint 

a csatlakoztatott televíziós szolgáltatásokat 

és az elektronikus műsortájékoztatókban 

meghatározott szolgáltatásokat támogató 

és a végfelhasználók számára az ezekhez 

való hozzáférést lehetővé tevő adatok 

továbbítására vonatkozóan észszerű 

továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a 

joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 

számára rádióműsorok és audiovizuális 

szolgáltatások terjesztésére szolgáló 

elektronikus hírközlő hálózatokat 

üzemeltető és szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások számára abban az esetben, 

ha az ilyen hálózatok és szolgáltatások 

végfelhasználóinak jelentős hányada ezeket 

a hálózatokat használja a rádióműsorok és 

audiovizuális szolgáltatások vételének fő 

eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak 

abban az esetben írhatók elő, ha az egyes 

tagállamok által egyértelműen 

meghatározott közérdekű célok eléréséhez 

szükségesek, továbbá arányosak és 

átláthatók. 

Or. fr 

 

Módosítás   1091 

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor 

Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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106 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok meghatározott rádióműsor- 

és televízióműsor-terjesztő szolgáltatások 
továbbítására és a kapcsolódó kiegészítő – 

különösen a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók megfelelő hozzáférését 

biztosító – hozzáférhetőségi szolgáltatások 

és a csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat és elektronikus 

műsortájékoztatókat támogató adatok 

továbbítására vonatkozóan észszerű 

továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő 

a joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 

számára rádió- vagy televízió-műsorok 

terjesztésére szolgáló elektronikus hírközlő 

hálózatokat üzemeltető vállalkozások 

számára abban az esetben, ha az ilyen 

hálózatok végfelhasználóinak jelentős 

hányada ezeket a hálózatokat használja a 

rádió- és televízió-műsorok vételének fő 

eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak 

abban az esetben írhatók elő, ha az egyes 

tagállamok által egyértelműen 

meghatározott közérdekű célok eléréséhez 

szükségesek, továbbá arányosak és 

átláthatók. 

A tagállamok meghatározott rádiós és 

audiovizuális médiaszolgáltatások 
továbbítására és a kapcsolódó kiegészítő – 

különösen a fogyatékossággal élő 

végfelhasználók megfelelő hozzáférését 

biztosító – hozzáférhetőségi szolgáltatások 

és a csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat és elektronikus 

műsortájékoztatókkal kapcsolatos 

meghatározott szolgáltatásokat támogató 

és az azokhoz való végfelhasználói 

hozzáférést lehetővé tevő adatok 

továbbítására vonatkozóan észszerű 

továbbítási kötelezettségeket írnak elő a 

joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság 

számára rádiós vagy audiovizuális 

médiaszolgáltatások terjesztésére szolgáló 

elektronikus hírközlő hálózatokat és 

szolgáltatásokat üzemeltető vállalkozások 

számára abban az esetben, ha jelentős 

számú végfelhasználó és szolgáltatás 

használja ezeket a hálózatokat a rádiós és 

audiovizuális médiaszolgáltatások 
vételének eszközeként. Ilyen 

kötelezettségek csak abban az esetben 

írhatók elő, ha az egyes tagállamok által 

egyértelműen meghatározott közérdekű 

célok eléréséhez szükségesek, továbbá 

arányosak és átláthatók. 

Or. en 

Indokolás 

A „televízióműsor-terjesztő szolgáltatások” kifejezést naprakésszé kell tenni, és az 

„audiovizuális médiaszolgáltatások” kifejezéssel kell felváltani, hogy a rendelkezés 

jövőbiztosabb és technológiasemlegesebb lehessen. 

 

Módosítás   1092 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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106 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Sem e cikk (1) bekezdése, sem az 

57. cikk (2) bekezdése nem érinti a 

tagállamoknak azt a jogát, hogy az e cikkel 

összhangban tett intézkedések tekintetében 

szükség szerint megfelelő díjazást 

határozzanak meg, amennyiben 

ugyanakkor biztosítják, hogy – hasonló 

körülmények mellett – az elektronikus 

hírközlő hálózatokat üzemeltető 

vállalkozások között nem alkalmaznak 

megkülönböztetést. Amennyiben díjazásról 

rendelkeznek, a tagállamok biztosítják, 

hogy ezt arányos és átlátható módon 

alkalmazzák. 

(2) Sem e cikk (1) bekezdése, sem az 

57. cikk (2) bekezdése nem érinti a 

tagállamoknak azt a jogát, hogy az e cikkel 

összhangban jogi rendelkezés útján tett 

intézkedések tekintetében szükség szerint 

megfelelő díjazást határozzanak meg, 

amennyiben ugyanakkor biztosítják, hogy 

– hasonló körülmények mellett – a 

hálózatokat üzemeltető és szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások között nem 

alkalmaznak megkülönböztetést. 

Amennyiben díjazásról rendelkeznek, a 

tagállamok biztosítják, hogy ezt arányos és 

átlátható módon alkalmazzák. 

Or. fr 

 

Módosítás   1093 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

107 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 83. cikk (2) bekezdésének 

sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 

minden, internet-hozzáférési szolgáltatást 

és/vagy nyilvános számfüggő személyközi 

kommunikációs szolgáltatást nyújtó 

vállalkozás számára előírhassák, hogy a 

VI. melléklet B. részében felsorolt további 

eszközöket részben vagy egészben – a 

műszaki és gazdasági megvalósíthatóságra 

is figyelemmel –, valamint a VI. melléklet 

A. részében felsorolt további eszközöket 

részben vagy egészben rendelkezésre 

bocsássák. 

(1) A 83. cikk (2) bekezdésének 

sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 

hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 

minden, internet-hozzáférési szolgáltatást 

és/vagy nyilvános hangkommunikációs 

szolgáltatást nyújtó vállalkozás számára 

előírhassák, hogy a VI. melléklet B. 

részében felsorolt további eszközöket 

részben vagy egészben – a műszaki és 

gazdasági megvalósíthatóságra is 

figyelemmel –, valamint a VI. melléklet A. 

részében felsorolt további eszközöket 

részben vagy egészben rendelkezésre 

bocsássák. 

Or. en 
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Módosítás   1094 

Evžen Tošenovský 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

109 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

109. cikk  törölve 

A felhatalmazás gyakorlása  

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

feltételeit ez a cikk határozza meg. 

 

(2) A Bizottságnak a 40., 60., 73., 102. és 

108. cikkben említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása határozatlan időre szól …-

tól/-től [date of entry into force of the 

basic legislative act or any other date set 

by the co-legislators] kezdődő hatállyal. 

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

a 40., 60., 73., 102. és 108. cikkben 

említett felhatalmazást bármikor 

visszavonhatja. A visszavonásról szóló 

határozat megszünteti az abban 

meghatározott felhatalmazást. A határozat 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követő napon vagy a benne 

megjelölt későbbi időpontban lép 

hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló 2016. 

április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál az egyes 

tagállamok által kijelölt szakértőkkel. 

 

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 

arról az Európai Parlamentet és a 
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Tanácsot. 

(6) A 40., 60., 73., 102. és 108. cikk 

értelmében elfogadott felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép 

hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak a jogi aktusról való 

értesítését követő [két hónapon] belül sem 

az Európai Parlament, sem a Tanács nem 

emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 

időtartam lejártát megelőzően mind az 

Európai Parlament, mind a Tanács arról 

tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 

kifogást emelni. Az Európai Parlament 

vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 

időtartam [két hónap]-pal 

meghosszabbodik. 

 

Or. en 

 

Módosítás   1095 

Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

114 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Ennek során mindenekelőtt azt 

vizsgálja meg, hogy a „nagyon nagy 

kapacitású hálózatok” definíciója 

összhangban van-e az aktuálisan a piacon 

használt leghatékonyabb technológiával 

az olyan teljesítményjellemzők 

tekintetében, mint a le- és feltöltési 

sávszélesség, az ellenálló képesség, a 

hibaparaméterek, a késleltetés és annak 

változása. Ha ezen a téren jelentős javulás 

következett be, vagy ha más 

teljesítményjellemzők bizonyultak 

fontosnak, a definíció ennek megfelelően 

módosítható. 

Or. de 
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Indokolás 

A „nagyon nagy kapacitású hálózatok” definíciója az aktuálisan a piacon használt 

legmodernebb technológián alapul. A definíció rendszeres felülvizsgálata biztosítja, hogy a 

jövőben is mindig a leghatékonyabb hálózatok kiépítését támogatják majd. 

 

Módosítás   1096 

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

114 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ezt a felülvizsgálatot a társadalmi, 

gazdasági és technológiai fejlemények 

tükrében kell végezni, figyelembe véve 

többek között a mobilitást és az adatátviteli 

sebességet a végfelhasználók többsége által 

használt, leginkább elterjedt technológiák 

fényében. A Bizottság a felülvizsgálat 

eredményéről jelentést terjeszt az Európai 

Parlament és a Tanács elé. 

(3) Ezt a felülvizsgálatot a társadalmi, 

gazdasági és technológiai fejlemények 

tükrében kell végezni, figyelembe véve 

többek között a mobilitást és az adatátviteli 

sebességet a végfelhasználók többsége által 

használt, leginkább elterjedt technológiák 

fényében. A felülvizsgálat keretében 

kiértékelésre kerül a „nagyon nagy 

kapacitású hálózat” definíciója is, abból a 

szempontból, hogy a technológiai fejlődés 

és a változó piaci körülmények mellett 

megfelel-e még a definíció az aktuális 

követelményeknek. A Bizottság a 

felülvizsgálat eredményéről jelentést 

terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 

elé. 

Or. de 

Indokolás 

Jelenleg az optikai szálakból álló kommunikációs hálózat kínálja a rendelkezésre álló legjobb 

hálózati teljesítményt a megfelelő teljesítményparaméterek vonatkozásában. Azonban a 

technológia tovább fejlődik, és az egyes tagállamokban új piaci körülmények alakulnak ki. 

Ezért lehetővé kell tenni, hogy a jövőben az aktuális definíciót módosítani lehessen. 

 

Módosítás   1097 

Morten Helveg Petersen 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 (3a) A Bizottság a 93. cikkben foglalt, 

az alapvető jogokra vonatkozó biztosíték 

alkalmazását időszakos felülvizsgálatnak 

veti alá. A felülvizsgálatot ötévente kell 

elvégezni. 

Or. en 

 

Módosítás   1098 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ebben a mellékletben található jegyzék 

kimerítően felsorolja az elektronikus 

hírközlő hálózatokra és a személyközi 

számfüggetlen kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokra (A. rész), az 

elektronikus hírközlő hálózatokra (B. rész), 

a személyközi számfüggetlen 

kommunikációs szolgáltatásoktól eltérő 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 

(C. rész) a rádiófrekvencia-használati 

jogokra (D. rész) és a számhasználati 

jogokra (E. rész) vonatkozó általános 

felhatalmazásokhoz fűzhető feltételeket. 

Az ebben a mellékletben található jegyzék 

kimerítően felsorolja az elektronikus 

hírközlő hálózatokra és a személyközi 

számfüggetlen kommunikációs 

szolgáltatásoktól eltérő elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokra (A. rész), az 

elektronikus hírközlő hálózatokra (B. rész), 

a hangkommunikációs szolgáltatásokra és 

az internet-hozzáférési szolgáltatásokra 

(C. rész) a rádiófrekvencia-használati 

jogokra (D. rész) és a számhasználati 

jogokra (E. rész) vonatkozó általános 

felhatalmazásokhoz fűzhető feltételeket. 

Or. en 

 

Módosítás   1099 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 4 pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az illetékes nemzeti hatóságok 

általi törvényes megfigyelés lehetővé tétele 

a 1 2002/58/EK irányelvvel, valamint a 

személyes adatok kezelése vonatkozásában 

az egyének védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról szóló, 1995. október 

24-i 95/46/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel54 összhangban. 

törölve 

_________________  

54 HL L 281., 1995.12.31., 31. o.  

Or. en 

 

Módosítás   1100 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 4 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az illetékes nemzeti hatóságok 

általi törvényes megfigyelés lehetővé tétele 

a 1 2002/58/EK irányelvvel, valamint a 

személyes adatok kezelése vonatkozásában 

az egyének védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról szóló, 1995. október 

24-i 95/46/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel54 összhangban. 

(4) A szolgáltató letelepedése vagy az 

általa üzemeltetett elektronikus hírközlési 

hálózat helye szerinti illetékes nemzeti 

hatóságok általi törvényes megfigyelés 

lehetővé tétele a 2002/58/EK irányelvvel, 

valamint a személyes adatok kezelése 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 

1995. október 24-i 95/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá 

a büntetőügyekben kibocsátott európai 

nyomozási határozatról szóló, 2014. 

április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelvvel összhangban. 

_________________  

54 HL L 281., 1995.12.31., 31. o.  

Or. en 
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Módosítás   1101 

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, 

Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 7 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Elektronikus hírközlő hálózatokat 

üzemeltető vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra 

alkalmazandó, az ezen irányelv 13. 

cikkében előírtaktól eltérő, hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettségek. 

(7) Elektronikus hírközlő hálózatokat 

üzemeltető vagy elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra 

alkalmazandó, az ezen irányelv 13. 

cikkében előírtaktól eltérő, hozzáférés 

biztosítására vonatkozó kötelezettségek, a 

kétségek elkerülése érdekében ideértve az 

59. cikk (2) bekezdését is. 

Or. en 

Indokolás 

A szimmetrikus kötelezettségekről szóló 59. cikk (2) bekezdésével való összekapcsolás 

érdekében. 

 

Módosítás   1102 

Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész – 6 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A használati jogok 

újraértékelésének feltételei, amennyiben 

ezek időtartama meghaladja az 

irányelvben meghatározott minimumot. 

Or. en 

 

Módosítás   1103 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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I melléklet – D rész – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Szolgáltatás nyújtására vagy 

technológiatípus használatának 

biztosítására irányuló kötelezettség, az 

ezen irányelv 49. cikke által megszabott 

kereteken belül, ideértve szükség szerint a 

lefedettséggel és a szolgáltatás minőséggel 
kapcsolatos követelményeket is. 

(1) Szolgáltatás nyújtására vagy 

technológiatípus használatának 

biztosítására irányuló kötelezettség, az 

ezen irányelv 49. cikke által megszabott 

kereteken belül, az európai polgárok közel 

100 százalékának lefedése céljából, 

továbbá szükség szerint a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatos 

követelmények. 

Or. en 

 

Módosítás   1104 

Eva Kaili 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – D rész – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Szolgáltatás nyújtására vagy 

technológiatípus használatának 

biztosítására irányuló kötelezettség, az 

ezen irányelv 49. cikke által megszabott 

kereteken belül, ideértve szükség szerint a 

lefedettséggel és a szolgáltatás minőséggel 
kapcsolatos követelményeket is. 

(1) Szolgáltatás nyújtására vagy 

technológiatípus használatának 

biztosítására irányuló kötelezettség, az 

ezen irányelv 49. cikke által megszabott 

kereteken belül, az európai polgárok közel 

100 százalékának lefedése céljából, 

továbbá szükség szerint a 

szolgáltatásminőséggel kapcsolatos 

követelmények. 

Or. en 

 

Módosítás   1105 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 rész – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elektronikus műsortájékoztatókhoz b) elektronikus műsortájékoztatókhoz 
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(EPG-k) való hozzáférés. (EPG-k) való hozzáférés, beleértve a 

végfelhasználók számára a csatlakoztatott 

televíziós szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést lehetővé tevő adatokat is. 

Or. fr 

 

Módosítás   1106 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos 

Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 rész – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elektronikus műsortájékoztatókhoz 

(EPG-k) való hozzáférés. 

b) elektronikus műsortájékoztatókhoz 

(EPG-k) való hozzáférés, ideértve a 

csatlakoztatott televíziós szolgáltatásokhoz 

való végfelhasználói hozzáférést támogató 

és lehetővé tevő adatokat 

Or. en 

Indokolás 

A II. melléklet II. részének b) pontjában „a csatlakoztatott televíziós szolgáltatásokhoz való 

végfelhasználói hozzáférést támogató és lehetővé tevő adatok” szerepeltetése a hozzáférés 

biztosításának feltételeit technológiasemlegessé és jövőbiztossá teszi. A nemzeti szabályozó 

hatóságok ilyen módon hozzáférési kötelezettségeket állapíthatnak meg a versenyt az európai 

fogyasztók kárára akadályozó gyakorlatok kezelésére (a csatlakoztatott televíziós 

szolgáltatásokat támogató adatok magukban foglalhatják az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokat, a rádió- és audioszolgáltatásokat, továbbá az interaktív 

szolgáltatásokat is, úgymint az alkalmazásokat, a játékokat és a szavazást, a videókat, a 

szöveget, a képeket és a grafikát). 

 

Módosítás   1107 

Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 rész – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 ba) c) a reklámok letiltását lehetővé 

tevő funkciókhoz való hozzáférés 

Or. fr 

 

Módosítás   1108 

Miapetra Kumpula-Natri, Jeppe Kofod, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

II melléklet – 2 a rész (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c) A tárolóban való rögzítési (caching) 

lehetőségekhez való hozzáférés. 

Or. en 

Indokolás 

A „tárolóban való rögzítési (caching) lehetőségek” egyre fontosabb szerepet játszanak a 

lekérhető audiovizuális szolgáltatások terjesztésében. Értékelnünk kell ezek fejlődését, és 

lehetővé kell tenni a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy szükség esetén hozzáférési 

kötelezettségeket állapítsanak meg. 

 

Módosítás   1109 

Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

III melléklet 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nagykereskedelmi hívásvégződtetési 

díjak meghatározásának kritériumai 

törölve 

A 73. cikk (4) bekezdésében említett, a 

vezetékes és mobil piacokon 

alkalmazandó nagykereskedelmi 

hívásvégződtetési díjak meghatározására 

szolgáló kritériumok és paraméterek: 

 

a) a nagykereskedelmi hanghívás-

végződtetési szolgáltatás esetében 

alkalmazandó többletköltség az a 
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különbség, amely az összes azonosított 

hosszú távú költség terén jelentkezik azt a 

két esetet összevetve, hogy egy szolgáltató 

szolgáltatásainak teljes skáláját nyújtja, 

illetve ugyanezen szolgáltató nem nyújt 

harmadik személyeknek 

nagykereskedelmi hanghívás-végződtetési 

szolgáltatást; 

b) csak azokat a forgalomtól függő 

költségeket kell a megfelelő hanghívás-

végződtetési többletköltséghez 

hozzárendelni, amelyek a 

nagykereskedelmi hanghívás-végződtetési 

szolgáltatás nyújtásának hiányában 

elkerülhetők lennének; 

 

c) a hálózati többletkapacitással 

kapcsolatos költségeket csak annyiban 

kell beszámítani, amennyiben a 

kapacitásbővítésre a megnövelt 

nagykereskedelmi hanghívás-végződtetési 

forgalom lebonyolításához van szükség; 

 

d) a rádióspektrumdíjak nem számíthatók 

be a mobil hívásvégződtetési 

többletköltségekbe; 

 

e) csak azokat a nagykereskedelmi 

költségeket lehet figyelembe venni, 

amelyek közvetlenül a harmadik 

személyeknek nyújtott nagykereskedelmi 

hang-hívásvégződtetési szolgáltatáshoz 

kapcsolódnak; 

 

f) minden vezetékeshálózat-üzemeltetőnek 

ugyanazokon az egységárakon kell 

hanghívás-végződtetési szolgáltatásokat 

nyújtania, mint a hatékony 

üzemeltetőnek, méretüktől függetlenül; 

 

g) a mobilhálózat-üzemeltetők esetében a 

legkisebb hatékony méret a legalább 20 

%-os piaci részesedésnek felel meg; 

 

h) az értékcsökkenéssel kapcsolatos 

megközelítésként a gazdasági amortizációt 

kell választani; valamint 

 

i) a hálózatok modellezéséhez 

előretekintő, IP-törzshálózaton alapuló 

technológiát kell választani, tekintettel a 
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lehető leghosszabb érvényességi idő alatt 

valószínűleg felhasználásra kerülő 

különféle technológiákra. Vezetékes 

hálózatok esetében a hívások kizárólag 

csomagkapcsolt hívásoknak tekintendők. 

Or. en 

 

Módosítás   1110 

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu, 

Zigmantas Balčytis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[...] törölve 

Or. en 

 

Módosítás   1111 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 alcím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A TÁRSBERUHÁZÁSI AJÁNLATOK 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI 

A TÁRSBERUHÁZÁSI FELTÉTELEK 

ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1112 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 
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Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amikor a nemzeti szabályozó hatóság a 74. 

cikk (1) bekezdése értelmében értékeli a 

társberuházási ajánlatot, a következő 

kritériumok érvényesülését kell 

ellenőriznie: 

Amikor a nemzeti szabályozó hatóság a 74. 

cikk (1) bekezdése értelmében értékeli a 

társberuházási ajánlatot, a következő 

kritériumok érvényesülését kell 

ellenőriznie, illetve azt, hogy van-e 

megfelelő elvárás ezek teljesülésére: 

Or. de 

 

Módosítás   1113 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amikor a nemzeti szabályozó hatóság a 74. 

cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében 

értékeli a társberuházási ajánlatot, a 

következő kritériumok érvényesülését kell 

ellenőriznie: 

Amikor a nemzeti szabályozó hatóság a 74. 

cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében 

értékeli a társberuházási vagy a 

nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó 

ajánlatokat, a következő kritériumok 

érvényesülését kell ellenőriznie: 

Or. en 

 

Módosítás   1114 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amikor a nemzeti szabályozó hatóság a 74. 

cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében 

értékeli a társberuházási ajánlatot, a 

következő kritériumok érvényesülését kell 

ellenőriznie: 

Amikor a nemzeti szabályozó hatóság a 74. 

cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében 

értékeli a társberuházási feltételeket, a 

következő kritériumok érvényesülését kell 

ellenőriznie: 
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Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1115 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) A társberuházási ajánlatnak 

megkülönböztetésmentes módon 

nyitottnak kell lennie bármely vállalkozás 

előtt a társberuházási ajánlat alapján 

kiépített hálózat élettartama alatt. A 

jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltató bármely vállalkozás pénzügyi 

kapacitását illetően észszerű feltételeket 

szabhat az ajánlatban, így például: a 

potenciális társberuházóknak igazolniuk 

kell, hogy képesek a részletekben történő 

finanszírozásra, amelynek alapján a 

kiépítést be lehet ütemezni, vagy stratégiai 

terv elfogadását is előirányozhatják a 

középtávú kiépítési tervek ütemezésének 

alapjául. 

a) A fontos piacon legalább három, 

egymástól független hálózat van; 

Or. de 

 

Módosítás   1116 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A társberuházási ajánlatnak b) A társberuházási ajánlatnak 
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átláthatónak kell lennie: méltányosnak, észszerűnek, 

megkülönböztetéstől mentesnek és 
átláthatónak kell lennie: 

Or. en 

 

Módosítás   1117 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A társberuházási ajánlatnak 

átláthatónak kell lennie: 

b) A társberuházási projekt nem 

részesíthet hátrányos 

megkülönböztetésben egyetlen résztvevőt 

sem; 

Or. de 

 

Módosítás   1118 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) A társberuházási ajánlatnak 

átláthatónak kell lennie: 

b) A társberuházási feltételeknek 

átláthatónak kell lennie: 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1119 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 
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Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltató honlapján elérhetőnek kell 

lennie könnyen azonosítható formában; 

törölve 

Or. de 

 

Módosítás   1120 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltató honlapján elérhetőnek kell 

lennie könnyen azonosítható formában; 

– a jelentős piaci erővel rendelkező 

szolgáltató honlapján elérhetőnek kell 

lenniük könnyen azonosítható formában; 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1121 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– valamennyi olyan potenciális 

ajánlattevő számára, aki érdeklődését 

fejezte ki, indokolatlan késedelem nélkül 

rendelkezésre kell bocsátani a részletes 

feltételeket, ideértve a társberuházási 

megállapodás jogi formáját és adott 

esetben a társberuházási eszköz 

törölve 
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irányítására vonatkozó szabályok lényegi 

elemeit; 

Or. de 

 

Módosítás   1122 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– valamennyi olyan potenciális 

ajánlattevő számára, aki érdeklődését 

fejezte ki, indokolatlan késedelem nélkül 

rendelkezésre kell bocsátani a részletes 

feltételeket, ideértve a társberuházási 

megállapodás jogi formáját és adott 

esetben a társberuházási eszköz 

irányítására vonatkozó szabályok lényegi 

elemeit; valamint 

– valamennyi olyan potenciális 

ajánlattevő számára, aki érdeklődését 

fejezte ki, indokolatlan késedelem nélkül 

rendelkezésre kell bocsátani a részletes 

feltételeket, ideértve a társberuházási vagy 

a nagykereskedelmi hozzáférésről szóló 
megállapodás jogi formáját és adott 

esetben a társberuházási eszköz 

irányítására vonatkozó szabályok lényegi 

elemeit; valamint 

Or. en 

 

Módosítás   1123 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a folyamatot, akárcsak a 

társberuházási projekt létrehozásának és 

megvalósításának ütemtervét előre le kell 

fektetni, írásban világosan el kell 

magyarázni minden potenciális 

társberuházónak, és minden jelentős 

részcélt megkülönböztetés nélkül 

valamennyi vállalkozással ismertetni kell. 

törölve 

Or. de 
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Módosítás   1124 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a folyamatot, akárcsak a 

társberuházási projekt létrehozásának és 

megvalósításának ütemtervét előre le kell 

fektetni, írásban világosan el kell 

magyarázni minden potenciális 

társberuházónak, és minden jelentős 

részcélt megkülönböztetés nélkül 

valamennyi vállalkozással ismertetni kell. 

– a folyamatot, akárcsak az új 

hálózati elemeknek a 74. cikk (1) 

bekezdése a) pontjának ii. és iii. alpontja 

szerinti létesítési modelljei ütemtervét 

előre le kell fektetni, írásban világosan el 

kell magyarázni minden potenciális 

társberuházónak és hozzáférést kérőnek, és 

minden jelentős részcélt megkülönböztetés 

nélkül valamennyi vállalkozással 

ismertetni kell. 

Or. en 

 

Módosítás   1125 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A társberuházási ajánlatnak olyan 

feltételeket kell magában foglalnia a 

társberuházók számára, amelyek hosszú 

távon a fenntartható versenynek 

kedveznek, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

c) A társberuházási projekt keretében 

megépülő hálózatok esetében egyetlen, az 

érintett piacon jelentős piaci erővel 

rendelkező ajánlattevő sem birtokolhat 

50%-nál többet a végső fogyasztók 

piacából. 

Or. de 

 

Módosítás   1126 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 
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IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A társberuházási ajánlatnak olyan 

feltételeket kell magában foglalnia a 

társberuházók számára, amelyek hosszú 

távon a fenntartható versenynek 

kedveznek, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

c) Az ajánlatnak olyan feltételeket kell 

magában foglalnia a társberuházók és a 

hozzáférést kérők számára, amelyek 

hosszú távon a fenntartható versenynek 

kedveznek, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

Or. en 

 

Módosítás   1127 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A társberuházási ajánlatnak olyan 

feltételeket kell magában foglalnia a 

társberuházók számára, amelyek hosszú 

távon a fenntartható versenynek 

kedveznek, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

c) A társberuházási feltételeknek 

olyan feltételeket kell magukban foglalnia 

a társberuházók számára, amelyek hosszú 

távon a fenntartható versenynek 

kedveznek, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1128 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Valamennyi vállalkozás számára 

tisztességes, észszerű és 

törölve 
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megkülönböztetésmentes feltételeket kell 

szabni a társberuházási megállapodásban 

való részvételük megkezdésének 

időpontjához mérten, ideértve a bizonyos 

jogok megszerzéséhez szükséges pénzügyi 

ellenértéket, az említett jogok révén a 

társberuházókat mind a kiépítési, mind a 

hasznosítási szakaszban megillető 

védelmet, amely például a társberuházás 

révén létrejött hálózat várható élettartama 

alatt elévülhetetlen használati jogok 

formáját ölti, valamint a társberuházási 

megállapodáshoz való csatlakozás, illetve 

a részvétel megszüntetésére vonatkozó 

feltételeket. A megkülönböztetésmentesség 

ebben az összefüggésben nem azt jelenti, 

hogy minden potenciális társberuházó 

számára pontosan ugyanazokat a – többek 

között pénzügyi – feltételeket kell 

megszabni, hanem annyit tesz, hogy a 

felkínált feltételek változatai ugyanazon 

tárgyilagos, átlátható, 

megkülönböztetéstől mentes és 

kiszámítható kritériumokkal 

indokolhatók, mint például a 

végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátandó vonalak száma. 

Or. de 

 

Módosítás   1129 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Valamennyi vállalkozás számára 

tisztességes, észszerű és 

megkülönböztetésmentes feltételeket kell 

szabni a társberuházási megállapodásban 

való részvételük megkezdésének 

időpontjához mérten, ideértve a bizonyos 

jogok megszerzéséhez szükséges pénzügyi 

ellenértéket, az említett jogok révén a 

– Valamennyi vállalkozás számára 

tisztességes, észszerű és 

megkülönböztetésmentes feltételeket kell 

szabni a társberuházási vagy a 

nagykereskedelmi hozzáférésről szóló 
megállapodásban való részvételük 

megkezdésének időpontjához mérten, 

ideértve a bizonyos jogok megszerzéséhez 
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társberuházókat mind a kiépítési, mind a 

hasznosítási szakaszban megillető 

védelmet, amely például a társberuházás 

révén létrejött hálózat várható élettartama 

alatt elévülhetetlen használati jogok 

formáját ölti, valamint a társberuházási 

megállapodáshoz való csatlakozás, illetve a 

részvétel megszüntetésére vonatkozó 

feltételeket. A megkülönböztetésmentesség 

ebben az összefüggésben nem azt jelenti, 

hogy minden potenciális társberuházó 

számára pontosan ugyanazokat a – többek 

között pénzügyi – feltételeket kell 

megszabni, hanem annyit tesz, hogy a 

felkínált feltételek változatai ugyanazon 

tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől 

mentes és kiszámítható kritériumokkal 

indokolhatók, mint például a 

végfelhasználók rendelkezésére bocsátandó 

vonalak száma. 

szükséges pénzügyi ellenértéket, az 

említett jogok révén a társberuházókat és a 

hozzáférést kérőket mind a kiépítési, mind 

a hasznosítási szakaszban megillető 

védelmet, amely például az újonnan 

létrejött hálózat elemeinek várható 

élettartama alatt elévülhetetlen használati 

jogok formáját ölti, valamint a 

társberuházási vagy a nagykereskedelmi 

hozzáférésről szóló megállapodáshoz való 

csatlakozás, illetve a részvétel 

megszüntetésére vonatkozó feltételeket. A 

költségmegtérülést tisztességes, észszerű 

és megkülönböztetéstől mentes feltételek 

biztosítják, amelyek figyelembe veszik az 

üzemeltető beruházásaihoz kapcsolódó 

kockázatokat. A 
megkülönböztetésmentesség ebben az 

összefüggésben nem azt jelenti, hogy 

minden potenciális társberuházó vagy 

hozzáférést kérő számára pontosan 

ugyanazokat a – többek között pénzügyi – 

feltételeket kell megszabni, hanem annyit 

tesz, hogy a felkínált feltételek változatai 

ugyanazon tárgyilagos, átlátható, 

megkülönböztetéstől mentes és 

kiszámítható kritériumokkal indokolhatók, 

mint például a végfelhasználók 

rendelkezésére bocsátandó vonalak száma. 

Or. en 

 

Módosítás   1130 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Julia Reda, Cornelia Ernst 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Valamennyi vállalkozás számára 

tisztességes, észszerű és 

megkülönböztetésmentes feltételeket kell 

szabni a társberuházási megállapodásban 

– Valamennyi vállalkozás számára 

tisztességes, észszerű és 

megkülönböztetésmentes feltételeket kell 

szabni a társberuházási megállapodásban 
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való részvételük megkezdésének 

időpontjához mérten, ideértve a bizonyos 

jogok megszerzéséhez szükséges pénzügyi 

ellenértéket, az említett jogok révén a 

társberuházókat mind a kiépítési, mind a 

hasznosítási szakaszban megillető 

védelmet, amely például a társberuházás 

révén létrejött hálózat várható élettartama 

alatt elévülhetetlen használati jogok 

formáját ölti, valamint a társberuházási 

megállapodáshoz való csatlakozás, illetve a 

részvétel megszüntetésére vonatkozó 

feltételeket. A megkülönböztetésmentesség 

ebben az összefüggésben nem azt jelenti, 

hogy minden potenciális társberuházó 

számára pontosan ugyanazokat a – többek 

között pénzügyi – feltételeket kell 

megszabni, hanem annyit tesz, hogy a 

felkínált feltételek változatai ugyanazon 

tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől 

mentes és kiszámítható kritériumokkal 

indokolhatók, mint például a 

végfelhasználók rendelkezésére bocsátandó 

vonalak száma. 

való részvételük megkezdésének 

időpontjához mérten, ideértve a bizonyos 

jogok megszerzéséhez szükséges pénzügyi 

ellenértéket, az egyes vonalakhoz való 

hozzáférést, az említett jogok révén a 

társberuházókat mind a kiépítési, mind a 

hasznosítási szakaszban megillető 

védelmet, amely például a társberuházás 

révén létrejött hálózat várható élettartama 

alatt elévülhetetlen használati jogok 

formáját ölti, valamint a társberuházási 

megállapodáshoz való csatlakozás, illetve a 

részvétel megszüntetésére vonatkozó 

feltételeket. A megkülönböztetésmentesség 

ebben az összefüggésben nem azt jelenti, 

hogy minden potenciális társberuházó 

számára pontosan ugyanazokat a – többek 

között pénzügyi – feltételeket kell 

megszabni, hanem annyit tesz, hogy a 

felkínált feltételek változatai ugyanazon 

tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől 

mentes és kiszámítható kritériumokkal 

indokolhatók, mint például a 

végfelhasználók rendelkezésére bocsátandó 

vonalak száma. 

Or. en 

Indokolás 

A társberuházási gyakorlatokra vonatkozó hatályos rendelkezések nem teszik lehetővé a 

nonprofit vagy helyi internetszolgáltatók számára a beruházásokban való részvételt, és ezt a 

lehetőséget csak a nagyobb és inkumbens szereplőkre korlátozzák. Habár a közösségi 

hálózatok és a helyi szereplők sikeresnek bizonyultak a városi és a vidéki hátrányos helyzetű 

közösségek összekapcsolásában, helyénvaló lenne ezeket a távközlési ökorendszer 

egyenértékű tagjainak tekinteni, és ezáltal tisztességes és egyenlő hozzáférést biztosítani 

számukra a társberuházási lehetőségekhez. 

 

Módosítás   1131 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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– Az ajánlatnak némi mozgásteret 

kell biztosítania az egyes társberuházók 

kötelezettségvállalásának értékét és 

ütemezését illetően, például úgy, hogy 

előre megállapodnak arról, hogy egy adott 

területen összesen hány vonalat kívánnak 

a végfelhasználók rendelkezésére 

bocsátani, esetlegesen növekvő arányban; 

ezeket olyan egységekben kell 

meghatározni, hogy a társberuházók 

kötelezettségvállalásukat fokozatosan 

tudják növelni, a kisebb társberuházók 

pedig lassanként fokozzák részvételüket, 

miközben biztosított a kezdeti 

kötelezettségvállalás megfelelő szintje. Az 

egyes társberuházók által nyújtandó 

pénzügyi ellenérték meghatározása során 

figyelembe kell venni azt is, hogy a projekt 

kezdetétől fogva aktív beruházók nagyobb 

kockázatokat vállalnak, és már hamarabb 

rendelkezésre bocsátják a tőkét. 

törölve 

Or. de 

 

Módosítás   1132 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Az ajánlatnak némi mozgásteret 

kell biztosítania az egyes társberuházók 

kötelezettségvállalásának értékét és 

ütemezését illetően, például úgy, hogy 

előre megállapodnak arról, hogy egy adott 

területen összesen hány vonalat kívánnak a 

végfelhasználók rendelkezésére bocsátani, 

esetlegesen növekvő arányban; ezeket 

olyan egységekben kell meghatározni, 

hogy a társberuházók 

kötelezettségvállalásukat fokozatosan 

tudják növelni, a kisebb társberuházók 

pedig lassanként fokozzák részvételüket, 

miközben biztosított a kezdeti 

– Az ajánlatnak némi mozgásteret 

kell biztosítania az egyes társberuházók 

vagy nagykereskedelmi hozzáférést 

nyújtók kötelezettségvállalásának értékét 

és ütemezését illetően, például úgy, hogy 

előre megállapodnak arról, hogy egy adott 

területen összesen hány vonalat kívánnak a 

végfelhasználók rendelkezésére bocsátani, 

esetlegesen növekvő arányban; a kisebb 

társberuházók vagy a hozzáférést kérők 

pedig lassanként fokozzák részvételüket, 

miközben biztosított a kezdeti 

kötelezettségvállalás megfelelő szintje. Az 

egyes társberuházók vagy hozzáférést 
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kötelezettségvállalás megfelelő szintje. Az 

egyes társberuházók által nyújtandó 

pénzügyi ellenérték meghatározása során 

figyelembe kell venni azt is, hogy a projekt 

kezdetétől fogva aktív beruházók nagyobb 

kockázatokat vállalnak, és már hamarabb 

rendelkezésre bocsátják a tőkét. 

kérők által nyújtandó pénzügyi ellenérték 

meghatározása során figyelembe kell venni 

azt is, hogy a projekt kezdetétől fogva 

aktív beruházók nagyobb kockázatokat 

vállalnak, és már hamarabb rendelkezésre 

bocsátják a tőkét. 

Or. en 

 

Módosítás   1133 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Egy időarányosan növekvő 

prémium indokoltnak tekintendő a 

későbbi projektszakaszokban tett 

kötelezettségvállalások és a 

társberuházásba csak a projekt 

megkezdése után csatlakozó új 

társberuházók tekintetében; ez tükrözné 

az egyre csökkenő kockázatokat, a 

korábbi szakaszokban pedig a 

tőkevisszatartás ellen hatna. 

törölve 

Or. de 

 

Módosítás   1134 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 3 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Egy időarányosan növekvő 

prémium indokoltnak tekintendő a későbbi 

projektszakaszokban tett 

kötelezettségvállalások és a 

társberuházásba csak a projekt 

– Egy időarányosan növekvő 

prémium indokoltnak tekintendő a későbbi 

projektszakaszokban tett 

kötelezettségvállalások és a projekt 

megkezdése után csatlakozó új 
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megkezdése után csatlakozó új 

társberuházók tekintetében; ez tükrözné az 

egyre csökkenő kockázatokat, a korábbi 

szakaszokban pedig a tőkevisszatartás ellen 

hatna. 

társberuházók vagy hozzáférést kérők 

tekintetében; ez tükrözné az egyre 

csökkenő kockázatokat, a korábbi 

szakaszokban pedig a tőkevisszatartás ellen 

hatna. 

Or. en 

 

Módosítás   1135 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 3 a francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – A – például az egész lefedettséghez 

képest alacsony kiépítési arányból fakadó 

– hasznosítási kockázatokat tükröző 

feltételeket indokoltnak kell tekinteni. 

Or. en 

 

Módosítás   1136 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 4 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A társberuházási megállapodásnak 

lehetővé kell tennie, hogy a társberuházók 

a megszerzett jogokat további 

társberuházóknak vagy olyan harmadik 

feleknek engedhessék át, akik hajlandóak 

csatlakozni az átvevő vállalkozást kötő 

társberuházási megállapodáshoz, amely 

szerint a vállalkozásnak az átadó fél által 

a társberuházási megállapodás 

értelmében vállalt minden kötelezettséget 

teljesítenie kell. 

törölve 

Or. de 
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Módosítás   1137 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 4 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A társberuházási megállapodásnak 

lehetővé kell tennie, hogy a társberuházók 

a megszerzett jogokat további 

társberuházóknak vagy olyan harmadik 

feleknek engedhessék át, akik hajlandóak 

csatlakozni az átvevő vállalkozást kötő 

társberuházási megállapodáshoz, amely 

szerint a vállalkozásnak az átadó fél által a 

társberuházási megállapodás értelmében 

vállalt minden kötelezettséget teljesítenie 

kell. 

– A társberuházási vagy a 

nagykereskedelmi hozzáférésről szóló 

megállapodásoknak lehetővé kell tenniük, 

hogy a társberuházók a megszerzett 

jogokat további társberuházóknak, 

hozzáférést kérőknek vagy olyan harmadik 

feleknek engedhessék át, akik hajlandóak 

csatlakozni az átvevő vállalkozást kötő 

társberuházási vagy nagykereskedelmi 

hozzáférésről szóló megállapodáshoz, 

amely szerint a vállalkozásnak az átadó fél 

által a társberuházási vagy a 

nagykereskedelmi hozzáférésről szóló 
megállapodás értelmében vállalt minden 

kötelezettséget teljesítenie kell. 

Or. en 

 

Módosítás   1138 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 5 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A downstream, tehát többek között 

a végfelhasználók számára történő 

szolgáltatásnyújtás céljára a 

társberuházásból létrehozott 

infrastruktúrához való hozzáférést illetően 

a társberuházóknak kölcsönös, 

tisztességes és észszerű feltételeket kell 

szabniuk egymásnak, átlátható, a 

társberuházási ajánlatban és az annak 

alapján megkötött megállapodásban 

törölve 



 

PE602.952v01-00 192/199 AM\1122811HU.docx 

HU 

egyértelműen megfogalmazott 

feltételekkel, különösen abban az esetben, 

ha a társberuházók egyenként és külön-

külön is felelősek a hálózat bizonyos 

részeinek kiépítéséért. Amennyiben 

társberuházási eszközt hoznak létre, 

annak közvetlenül vagy közvetve 

valamennyi társberuházó számára 

hozzáférést kell biztosítania a hálózathoz, 

egyenértékű inputok alapján tisztességes 

és észszerű feltételek szerint, ideértve az 

egyes társberuházók által vállalt 

kockázatok szintjét tükröző pénzügyi 

feltételeket is. 

Or. de 

 

Módosítás   1139 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – c pont – 5 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– A downstream, tehát többek között 

a végfelhasználók számára történő 

szolgáltatásnyújtás céljára a 

társberuházásból létrehozott 

infrastruktúrához való hozzáférést illetően 

a társberuházóknak kölcsönös, tisztességes 

és észszerű feltételeket kell szabniuk 

egymásnak, átlátható, a társberuházási 

ajánlatban és az annak alapján megkötött 

megállapodásban egyértelműen 

megfogalmazott feltételekkel, különösen 

abban az esetben, ha a társberuházók 

egyenként és külön-külön is felelősek a 

hálózat bizonyos részeinek kiépítéséért. 

Amennyiben társberuházási eszközt 

hoznak létre, annak közvetlenül vagy 

közvetve valamennyi társberuházó számára 

hozzáférést kell biztosítania a hálózathoz, 

egyenértékű inputok alapján tisztességes és 

észszerű feltételek szerint, ideértve az 

egyes társberuházók által vállalt 

– A downstream, tehát többek között 

a végfelhasználók számára történő 

szolgáltatásnyújtás céljára a 

társberuházásból létrehozott 

infrastruktúrához való hozzáférést illetően 

a társberuházóknak kölcsönös, tisztességes 

és észszerű feltételeket kell szabniuk 

egymásnak, átlátható, a társberuházási 

ajánlatban és az annak alapján megkötött 

megállapodásban egyértelműen 

megfogalmazott feltételekkel, különösen 

abban az esetben, ha a társberuházók 

egyenként és külön-külön is felelősek a 

hálózat bizonyos részeinek kiépítéséért. 

Amennyiben társberuházási eszközt 

hoznak létre, annak közvetlenül vagy 

közvetve valamennyi társberuházó számára 

hozzáférést kell biztosítania a hálózathoz, 

egyenértékű kimenetek alapján tisztességes 

és észszerű feltételek szerint, ideértve az 

egyes társberuházók által vállalt 
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kockázatok szintjét tükröző pénzügyi 

feltételeket is. 

kockázatok szintjét tükröző pénzügyi 

feltételeket is. 

Or. en 

 

Módosítás   1140 

Anna Záborská, Ivan Štefanec 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) A társberuházási ajánlatnak 

biztosítania kell a beruházás fenntartható, 

a jövőben jelentkező szükségleteket 

kielégítő szintjét, aminek köszönhetően a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítését nagymértékben elősegítő új 

hálózati elemek hozhatók létre. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás   1141 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) A társberuházási ajánlatnak 

biztosítania kell a beruházás fenntartható, 

a jövőben jelentkező szükségleteket 

kielégítő szintjét, aminek köszönhetően a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítését nagymértékben elősegítő új 

hálózati elemek hozhatók létre. 

d) A társberuházási projektnek nem 

célja, hogy korlátozza a versenyt a 

résztvevők között, illetve a résztvevők és az 

érintett piacon jelen lévő egyéb 

ajánlattevők között, és nincs is ilyen 

jellegű hatása. Olyan megállapodások 

vagy struktúrák tartoznak ide többek 

között, mint a piac felosztása, az 

információcsere, az árakkal kapcsolatos 

vagy a technológiai innovációkra 

vonatkozó megállapodások. 

Or. de 
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Módosítás   1142 

Kaja Kallas 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) A társberuházási ajánlatnak 

biztosítania kell a beruházás fenntartható, a 

jövőben jelentkező szükségleteket kielégítő 

szintjét, aminek köszönhetően a nagyon 

nagy kapacitású hálózatok kiépítését 

nagymértékben elősegítő új hálózati 

elemek hozhatók létre. 

d) A társberuházási feltételeknek 

biztosítaniuk kell a beruházás fenntartható, 

a jövőben jelentkező szükségleteket 

kielégítő szintjét, aminek köszönhetően a 

nagyon nagy kapacitású hálózatok 

kiépítését nagymértékben elősegítő új 

hálózati elemek hozhatók létre. 

Or. en 

Indokolás 

Az eljárási szabályzat 104. cikkének megfelelően ezt a módosítást a szöveg belső logikájával 

összefüggő nyomós okok indokolják. 

 

Módosítás   1143 

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 bekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) A társberuházási projekt nem 

gyakorol sem közvetlen, sem közvetett 

módon kizárást eredményező hatást, 

amely megakadályozná az érintett piacra 

történő belépést. 

Or. de 

Módosítás   1144 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – 11 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. (12) audiovizuális 

médiaszolgáltatások 

Or. fr 

 

Módosítás   1145 

Miapetra Kumpula-Natri, Theresa Griffin, Dan Nica, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, 

Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – 11 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. audiovizuális médiaszolgáltatások 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben megtartjuk az a megközelítést, hogy a funkcionális internet-hozzáférési 

szolgáltatásokkal támogatható szolgáltatások meghatározására jegyzéket használunk, akkor 

ebben szerepelnie kell az audiovizuális médiaszolgáltatásoknak is. A széles sávú hálózatokhoz 

való egyetemes hozzáférés alapvető szerepet játszik a közszolgáltatási 

médiaszolgáltatásokban, az internet korának inkluzív digitális társadalma érdekében. 

 

Módosítás   1146 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – 11 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. e-egészségügyi szolgáltatások 

Or. en 

 

Módosítás   1147 

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

VII melléklet – 1 alcím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 84. ÉS A 85. CIKKEL 

ÖSSZHANGBAN AZ EGYETEMES 

SZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ 

KÖLTSÉGÉNEK SZÜKSÉG SZERINT 

TÖRTÉNŐ KISZÁMÍTÁSA 

A 84., ILLETVE A 85. CIKKEL 

ÖSSZHANGBAN AZ EGYETEMES 

SZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ 

KÖLTSÉGÉNEK SZÜKSÉG SZERINT 

TÖRTÉNŐ KISZÁMÍTÁSA, ILLETVE 

KÖLTSÉGMEGTÉRÜLÉSI VAGY 

KÖLTSÉGMEGOSZTÁSI 

MECHANIZMUS KIALAKÍTÁSA 

Or. en 

Indokolás 

Meg kell tartani a tagállamok rugalmasságát az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

rendszerének finanszírozását illetően. A 85. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással való 

összhang érdekében. 

 

Módosítás   1148 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

VII melléklet – 1 a alcím (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A. RÉSZ: A NETTÓ KÖLTSÉGEK 

KISZÁMÍTÁSA 

Or. en 

Indokolás 

Meg kell tartani a tagállamok rugalmasságát az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

rendszerének finanszírozását illetően. A 85. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással való 

összhang érdekében. 

 

Módosítás   1149 

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

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 B. RÉSZ: AZ EGYETEMES 

SZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ 

KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÜLÉSE 

 Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 

nettó költségeinek megtérüléséhez vagy 

finanszírozásához arra van szükség, hogy 

az egyetemes szolgáltatási 

kötelezettségekkel terhelt kijelölt 

vállalkozások az általuk nem 

kereskedelmi feltételek szerint nyújtott 

szolgáltatásokért kompenzációban 

részesüljenek. Mivel az ilyen kompenzáció 

pénzátutalást foglal magában, a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

ilyen átutalás tárgyilagos, átlátható, 

megkülönböztetéstől mentes és arányos 

módon történjen. Ez azt jelenti, hogy az 

ilyen átutalás csak a lehető legkisebb 

torzulást okozhatja a versenyben és a 

felhasználói keresletben. 

 A 85. cikk (3) bekezdésével összhangban, 

a pénzalapra épülő megosztási 

mechanizmus keretében biztosítani kell a 

hozzájárulások beszedésének átlátható és 

semleges módszerét, amellyel elkerülhető 

a vállalkozások kiadásait és bevételeit 

egyaránt terhelő hozzájárulások kettős 

kivetésének veszélye. 

 A pénzalapot kezelő független szervezet 

felel a hozzájárulások olyan 

vállalkozásoktól történő beszedéséért, 

amelyeket az érintett tagállamban az 

egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 

nettó költségéhez történő hozzájárulás 

szempontjából hozzájárulásra kötelesként 

jelöltek meg, továbbá e szervezet felügyeli 

az esedékes összegek átutalását és/vagy az 

alapból teljesítendő kifizetésekre jogosult 

vállalkozások részére történő 

adminisztratív kifizetéseket. 
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Or. en 

Indokolás 

Meg kell tartani a tagállamok rugalmasságát az egyetemes szolgáltatási kötelezettség 

rendszerének finanszírozását illetően. A 85. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítással való 

összhang érdekében. 

Módosítás   1150 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

X melléklet – 1 alcím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A DIGITÁLIS FOGYASZTÓI 

BERENDEZÉSEK 105. CIKKBEN 

EMLÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

KÉPESSÉGE 

A módosítás a magyar nyelvi változatot 

nem érinti. 

Or. fr 

 

Módosítás   1151 

Pervenche Berès, Edouard Martin 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

X melléklet – 2 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. A rádióvétellel kapcsolatos 

együttműködési képesség 

Or. fr 

 

Módosítás   1152 

Pervenche Berès 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

X melléklet – 2 b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 2b. Az Unióban értékesítés vagy 

kölcsönzés céljából forgalomba hozott 

vagy hozzáférhetővé tett minden 

rádiókészüléknek képesnek kell lennie a 

digitális vagy analóg rádióműsorok 

vételére egy elismert európai 

szabványügyi szervezet által elfogadott 

szabványoknak megfelelően. Az Unióban 

értékesített minden olyan hordozható 

készülék esetében, amely analóg és/vagy 

digitális rádió vevőkészüléket foglal 

magában, ez a vevőkészülék kerül 

aktiválásra. 

Or. fr 

 


