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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat a rádióspektrum, a hálózati infrastruktúra és a hálózatsemlegesség területén 
jelentős hatást gyakorol a tartalomhoz való hozzáférésre, a szólás-, információs és 
sajtószabadságra, valamint általában véve a kulturális és médiapluralizmusra.

A javaslat a legutóbbi távközlési csomag tagállamokban való végrehajtása tekintetében 
elsietett, és figyelmen kívül hagyja a maga a Bizottság által létrehozott szakértői csoport 
rádiófrekvenciával kapcsolatban még megállapítandó eredményeit.

A javaslat nem kínál megoldást arra az alapvető problémára, hogy hogyan lehet megfelelő 
beruházási ösztönzők híján megbízható hálózati infrastruktúrát létrehozni. Nem elfogadható, 
hogy ezt úgy igyekeznek megoldani, hogy a műsorszórás és a vezeték nélküli gyártási 
eszközök rovására ismét beavatkoznak a rádióspektrumba, és ezáltal a tagállami hatásköröket 
uniós szintre helyezik.

A rádiófrekvenciák közjavak, és létfontosságúak a kulturális, társadalmi és gazdasági 
feladatok ellátása szempontjából. A 2009. évi távközlési felülvizsgálat során a Bizottságot 
arra kötelezték, hogy a frekvenciagazdálkodás során e szempontokat egyenlő mértékben és 
megfelelően vegye figyelembe. Ekképpen az Európai Unió frekvenciapolitikájának alapját 
mindenképpen a távközlési csomag előírásai képezik. Ez a javaslat ezt az alapelvet egyáltalán 
nem veszi figyelembe.

A rádiófrekvenciák a tagállamok legkülönfélébb közérdekeinek kielégítésére szolgálnak. 
Ezzel összefüggésben számtalan nemzeti és regionális sajátságot kell figyelembe venni. A 
tagállamoknak ezért továbbra is biztosítani kell, hogy rádiófrekvenciáikat saját maguk 
szervezhessék. A földi műsorszórás mellett ide tartozik a kulturális és a kreatív ágazat is.

A frekvenciák felhasználói által hatékonyság növeléséről és a közös felhasználói elvekről, 
valamint az újabb, meghibásodásra kevésbé hajlamos végberendezésekről folytatott 
tárgyalásokat nem szabad új jogszabályokkal akadályozni.

Az internet hatalmas lehetőséget kínál a társadalmi és gazdasági fejlődésre. Ebben a 
legfontosabb tényező a médium szabad és nyitott jellege, a jól működő és hatékony hálózat és 
a befogadó hálózati infrastruktúra, amely a lakosság összes csoportja és valamennyi piaci 
szereplő számára megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosít minden tartalomhoz, és 
lehetőséget nyújt az aktív részvételre. A hálózatsemlegesség jogi védelme alapvető feltétele e 
lehetőségek kihasználásának, és előfeltétele a sokféleség és a pluralizmus biztosításának. 
Nyitott és megkülönböztetéstől mentes jellege miatt az internet innovációs ösztönzőnek 
bizonyult a társadalmi és gazdasági fejlődés tekintetében. A hálózatsemlegesség az egyenlő 
kommunikációs lehetőségek, a kommunikációs és információs szabadság biztosítása, továbbá 
a kulturális sokféleség, illetve a vélemény- és médiapluralizmus nélkülözhetetlen előfeltétele. 
Emiatt a hálózat semlegessége és nyitottsága olyan közjó, amelyet meg kell védeni és meg 
kell őrizni, és nem szabad kizárólag a piaci erőkre bízni.

Ennek érdekében alapvető fontosságú az adatcsomagokat az egyenlő bánásmód alapvető elve 
szerint kezelni, és ezeket tilos a tartalom, a szolgáltatás, az alkalmazás, a származás vagy a 
rendeltetés miatt hátrányos megkülönböztetésben részesíteni. A tartalmak, szolgáltatások 



PE522.810v02-00 4/48 AD\1015295HU.doc

HU

vagy alkalmazások késleltetését, hátrányos megkülönböztetését vagy letiltását meg kell 
akadályozni, és ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a hálózat üzemeltetője felügyelhesse a 
tartalmat. A Bizottság javaslata szerinti felhígított hálózatsemlegesség – amely ezt az alapvető 
elvet figyelmen kívül hagyja – a hálózatsemlegesség végét és a kétszintű internet létrehozását 
jelentené.

Az internettel párhuzamosan létezhetnek speciális vagy igazgatott szolgáltatások, amennyiben 
ezek az internettől teljesen függetlenül, azt nyitottságában nem korlátozva működnek, és 
mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy a technológia mindenkori állásának megfelelő 
minőségű szolgáltatás révén kapcsolódhasson az internethez. Speciális szolgáltatásokat nem 
szabad a nyílt hálózatok továbbfejlesztésének rovására létrehozni, ezért ezek létrehozása és 
létezése vonatkozásában szigorú szabályokat kell megállapítani.

A nyílt hálózaton megjelent tartalom letiltását átfogóan el kell utasítani. A „notice-and-
takedown” (figyelmeztetés nyomán való eltávolítás) eljárás még súlyos bűncselekmények 
esetében is hatékonynak bizonyult.

A Bizottság javaslatai lehetővé teszik a tartalmi megkülönböztetést és az adatforgalom 
rangsorolását, ami ellentmond a hálózatsemlegesség általánosan elfogadott 
meghatározásának. Ennek következtében félő, hogy az elektronikus hírközlési piacon 
tapasztalható verseny csökken, ami elkerülhetetlenül negatív hatást gyakorol majd az európai 
média- és véleménypluralizmusra.

A rendelet, mint választott jogi forma tekintetében számos területen hiányzik az egyértelmű 
szövegezés.

Különösen üdvözlendő lenne, ha a Bizottság visszavonná a javaslatát és rendes konzultációs 
eljárás keretében biztosítana lehetőséget a megfelelő párbeszédre, hogy később egy új, 
kiegyensúlyozott javaslatot nyújthasson be az egységes távközlési piac létrehozása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elektronikus hírközlés hézagmentes 
egységes piacának biztosítania kell, hogy
minden uniós fogyasztó számára 

(3) Az elektronikus hírközlés hézagmentes 
egységes piacának biztosítania kell, hogy
az Unióban mindenkinek lehetősége 
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szabadon lehessen elektronikus hírközlő
hálózatokat és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokat nyújtani, hogy minden 
végfelhasználó a piacon elérhető legjobb 
ajánlatot választhassa, és hogy 
megszűnjenek a piacoknak az 
országhatárok mentén való 
szétszabdaltsága miatti akadályok. Az 
elektronikus hírközlés jelenlegi 
keretszabályozása nem kezeli 
maradéktalanul ezt a széttagoltságot: 
nemzeti, nem pedig az Unió egészére 
kiterjedő általános felhatalmazási 
rendszerek működnek, a 
frekvenciakijelölés nemzeti szinten 
történik, a különböző tagállamokban 
eltérő hozzáférési termékek állnak az 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
rendelkezésére, és az ágazatban 
alkalmazott fogyasztóvédelmi szabályok 
sem egységesek. Az uniós szabályozás sok 
esetben pusztán alapszintű, és gyakran 
eltérő módon kerül végrehajtásra a 
tagállamokban.

legyen hozzáférni az elektronikus hírközlő
hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz, és ezeket szabadon 
lehessen biztosítani, valamint hogy 
minden végfelhasználó a tisztességes 
verseny eredményeként a piacon elérhető 
legjobb ajánlatot választhassa, és hogy 
megszűnjenek a piacoknak az 
országhatárok mentén való 
szétszabdaltsága miatti akadályok.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendelet célja az elektronikus 
hírközlés egységes piacának kiteljesítése a 
következő három fő, egymással összefüggő 
területen történő fellépés révén. Először is 
az ágazatspecifikus szabályozás 
tartalmának és végrehajtásának 
egységesebbé és kiszámíthatóbbá tételéhez 
szükséges feltételeket Unió-szerte 
megteremtő egységes uniós engedély 
koncepciójára építve biztosítani kell az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló nyújtásának, illetve az 
elektronikus hírközlő hálózatok különböző 
tagállamokban történő üzemeltetésének 

(6) E rendelet célja az elektronikus 
hírközlés egységes piacának kiteljesítése a 
következő három fő, egymással összefüggő 
területen történő fellépés révén. Először is 
az ágazatspecifikus szabályozás 
tartalmának és végrehajtásának 
egységesebbé és kiszámíthatóbbá tételéhez 
szükséges feltételeket Unió-szerte 
megteremtő egységes uniós engedély 
koncepciójára építve biztosítani kell az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló nyújtásának, illetve az 
elektronikus hírközlő hálózatok különböző 
tagállamokban történő üzemeltetésének 
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szabadságát. Másodszor lehetővé kell tenni 
az eddiginél sokkal egységesebb 
feltételekkel történő hozzáférést az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló üzemeltetéséhez, illetve 
nyújtásához szükséges alapvető 
inputokhoz, nemcsak a vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés esetében, ahol mind 
az engedélyköteles, mind az 
engedélymentes frekvenciasávok 
kulcsfontosságú tényezők, hanem a 
helyhez kötött kapcsolatok tekintetében is.
Harmadszor, az üzleti feltételek 
összehangolása és a digitális szolgáltatások 
iránti állampolgári bizalom növelése 
érdekében e rendeletnek harmonizálnia kell 
a végfelhasználók, és különösen a 
fogyasztók védelmére vonatkozó 
szabályokat. Ez magában foglalja a 
megkülönböztetésmentességre, a 
szerződésben szereplő tájékoztatásra, a 
szerződés felmondására és a 
szolgáltatóváltásra, valamint az online 
tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a 
forgalomszabályozásra vonatkozó 
szabályokat, amelyek a végfelhasználók 
védelmével párhuzamosan garantálják, 
hogy az internetes ökoszisztéma továbbra 
is az innováció motorjaként működhessen.
A barangolási szolgáltatások területén 
további reformok szükségesek, amelyek 
bizalmat teremtenek a végfelhasználókban 
az iránt, hogy a kapcsolatról az Unión 
belüli utazásaik során sem kell 
lemondaniuk, és amelyek idővel az Unión 
belüli díjak és egyéb feltételek 
konvergenciájának a mozgatórugójává 
válhatnak.

szabadságát. Másodszor lehetővé kell tenni 
az eddiginél sokkal egységesebb 
feltételekkel történő hozzáférést az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló üzemeltetéséhez, illetve 
nyújtásához szükséges alapvető 
inputokhoz, nemcsak a vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés esetében, ahol mind 
az engedélyköteles, mind az 
engedélymentes frekvenciasávok 
kulcsfontosságú tényezők, hanem a 
helyhez kötött kapcsolatok tekintetében is.
Harmadszor, az üzleti feltételek 
összehangolása és a digitális szolgáltatások 
iránti állampolgári bizalom növelése 
érdekében e rendeletnek harmonizálnia kell 
a végfelhasználók, és különösen a 
fogyasztók védelmére vonatkozó 
szabályokat. Ez magában foglalja a 
megkülönböztetésmentességre, a 
szerződésben szereplő tájékoztatásra, a 
szerződés felmondására és a 
szolgáltatóváltásra, valamint a 
hálózatsemlegességre, a 
megkülönböztetésmentesség biztosítására,
az online tartalmakhoz, alkalmazásokhoz 
és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a 
forgalomszabályozásra vonatkozó 
szabályokat, amelyek a végfelhasználók 
védelmével párhuzamosan garantálják, 
hogy az internetes ökoszisztéma továbbra 
is az innováció motorjaként működhessen.
A barangolási szolgáltatások területén 
további reformok szükségesek, amelyek 
bizalmat teremtenek a végfelhasználókban 
az iránt, hogy a kapcsolatról az Unión 
belüli utazásaik során sem kell 
lemondaniuk, és amelyek idővel az Unión 
belüli díjak és egyéb feltételek 
konvergenciájának a mozgatórugójává 
válhatnak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
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17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádióspektrum közjószág,
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban.
A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-
ra valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban az Unió elmarad a világ 
más jelentős régióitól, például Észak-
Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes 
részeitől, holott e technológiák hiányában 
nem érhetők el az említett szakpolitikai 
célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
engedélyezésének és rendelkezésre 
bocsátásának az elaprózott folyamata – a 
tagállamok több mint fele az Európai
Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai program (RSPP) létrehozásáról 
szóló 243/2012/EU határozatában kitűzött 
határidőtől való eltérést kérelmez, vagy 
egyéb módon elmulasztja annak 
teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a 
jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés 
szükséges. A rádióspektrum vezeték nélkül 
széles sávú szolgáltatás céljára való 
rendelkezésre állása és hatékony 
használata feltételeinek a 676/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
alapján történő harmonizálására irányuló 
uniós intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

(17) A rádiófrekvenciák közjavak és 
rendkívül szűkös és véges erőforrások. A 
rádiófrekvenciák létfontosságúak a 
kulturális, társadalmi és gazdasági 
feladatok ellátása, az információkhoz való 
nyilvános hozzáférés, a
véleménynyilvánítás szabadsága és a
médiapluralizmus szempontjából, és 
ezeket a célokat tükrözniük kell. A 2009. 
évi távközlési felülvizsgálat során a 
Bizottságot arra kötelezték, hogy a 
frekvenciagazdálkodás során e 
szempontokat egyenlő mértékben és 
megfelelően vegye figyelembe. Ekképpen
az Európai Unió frekvenciapolitikájának 
alapját mindenképpen a távközlési 
csomag előírásai képezik. Ennek 
értelmében a jövőben is meg kell 
bizonyosodni arról, hogy a 
frekvenciapolitika kivétel nélkül e jogi 
keretek között mozog, és nem tér el a 
benne lefektetett alapelvektől. Az RSPP-
határozat 6. cikke (5) bekezdése 
értelmében a Bizottság 2015. január 1-jéig
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
küldött jelentésben értékeli, hogy
szükséges-e intézkedéseket hozni további 
frekvenciasávok harmonizálására.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az eltérő nemzeti politikák 
alkalmazása következetlenséghez vezet, és 
a belső piac széttagozódását eredményezi, 
ami akadályozza az Unió egészére 
kiterjedő szolgáltatások bevezetését és a
vezeték nélküli széles sávú hírközlés belső 
piacának kiteljesítését. Különösen az ilyen 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően 
teremt egyenlőtlen feltételeket,
akadályozza a különböző tagállamokban 
letelepedett vállalkozások közötti versenyt, 
és visszatartja a fejlettebb hálózatokba és 
technológiákba történő beruházást,
valamint az innovatív szolgáltatások 
kialakulását, megfosztva ezáltal a 
polgárokat és a vállalkozásokat a 
mindenütt elérhető, integrált, magas 
színvonalú szolgáltatásoktól, a vezeték 
nélküli széles sávú szolgáltatókat pedig a 
nagyléptékű, integráltabb működés által 
lehetővé tett fokozott 
hatékonyságnövekedéstől. Ezért a 
frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel
kapcsolatos uniós szintű fellépés mellett 
Unió-szerte javítani kell a fejlett vezeték 
nélküli széles sávú hírközlési 
szolgáltatásokkal való széles körű, 
integrált lefedettséget. Ugyanakkor a 
tagállamoknak meg kell hagyni a saját 
rádióspektrumuknak a közrend, a 
közbiztonság és a honvédelem céljából 
való megszervezésére irányuló 
intézkedések elfogadására való jogot.

(18) Az EU 2009-ben módosított 
távközlési csomagja megállapítja a 
frekvenciagazdálkodás elveit. A 
rádiófrekvenciák a tagállamok 
legkülönfélébb közérdekeinek 
kielégítésére szolgálnak. Ezzel 
összefüggésben számtalan nemzeti és 
regionális sajátságot kell figyelembe 
venni. A tagállamoknak ezért továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani, hogy 
megszervezzék és igazgassák 
rádióspektrumukat, amely a különleges 
kulturális, társadalmi és audiovizuális 
feladatok ellátásához szükséges. A földi 
műsorszórás, illetve a kulturális és a 
kreatív ágazat mellett ide tartozik a 
közrend és a közbiztonság, valamint a 
honvédelem is. A rádióspektrum-kijelölés
bizonyos szempontjaival kapcsolatos uniós 
szintű fellépésnek ezért továbbra is jóvá
kell hagynia a spektrumgazdálkodás 
dinamikus megközelítését, amely elismeri 
a tagállamok hatáskörét ezen a területen, 
és tiszteletben tartja az egyes tagállamok 
kulturális, audiovizuális és 
médiapolitikáját. A tagállamok között a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
kialakuló vita esetén a Bizottság 
koordináló, kiegészítő, az uniós 
tagállamokat támogató szerepet játszik.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Legalább a helyhez kötött, a nomád, 
illetve a mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 
magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 
rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat.
Ki kell terjednie továbbá azokra a 3. cikk 
b) pontjában és a rádióspektrum-politikai 
programról szóló, 2013. június 13-án 
elfogadott, „Az Európa előtt álló stratégiai 
kihívások a rádióspektrum vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti növekvő igény 
kielégítése terén” című véleményben 
meghatározott sávokra, amelyek a jövőben 
a vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára harmonizálásra kerülhetnek, így 
például a közeljövőben sorra kerülő 700 
MHz-es, az 1,5 GHz-es és a 3,8–4,2 GHz-
es frekvenciasávokra.

(20) A helyhez kötött, a nomád, illetve a 
mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 
magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 
rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat.
Ki kell terjednie továbbá azokra a sávokra, 
amelyek a jövőben a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára a 2002/21/EK 
irányelv szerint harmonizálásra 
kerülhetnek.

Indokolás

A további részletezés úgy is értelmezhető, mintha nem lenne szükség a 2002/21/EK 
irányelvben (keretirányelv) előírt együttdöntési eljárásra. A „koordinált rádióspektrumba” 
beépítendő sávokra vonatkozó döntés egy fontos politikai döntés és nem műszaki végrehajtási 
intézkedés.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Ami a rádióspektrum vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára való 
használatára vonatkozó jogok egyéb 
lényeges feltételeit illeti, az e rendeletben 
meghatározott szabályozási alapelvek és 
szempontok egyes tagállamok általi 
mindinkább egységes alkalmazását 
előmozdítaná egy olyan koordinációs 
mechanizmus, amely lehetővé tenné, hogy 
a Bizottság és a többi tagállam illetékes 
hatóságai előzetesen véleményezzék a 
használati jogok valamely tagállamban 
történő megadását, és hogy a Bizottság a 
tagállamok álláspontját figyelembe véve 
elejét vegye az uniós joggal 
összeegyeztethetetlennek tűnő javaslatok 
végrehajtását.

(24) Ami a rádióspektrum vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára való 
használatára vonatkozó jogok egyéb 
lényeges feltételeit illeti, az e rendeletben 
meghatározott szabályozási alapelvek és 
szempontok egyes tagállamok általi 
mindinkább egységes alkalmazását 
előmozdítaná egy olyan koordinációs 
mechanizmus, amely lehetővé tenné, hogy 
a Bizottság és a többi tagállam illetékes 
hatóságai előzetesen véleményezzék a 
használati jogok valamely tagállamban 
történő megadását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok 
fokozatos térhódításával összefüggésben a 
más hálózatokhoz való hozzáférést igénylő 
alkalmazások fejlesztését akadályozza, és 
ezáltal az innovációt is korlátozza az, hogy 
nem állnak rendelkezésre a szolgáltatások 
különböző kategóriáinak megfelelő 
internetprotokollon alapuló, garantált 
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek, amelyek a tagállamokon belül 
és a tagállamok között lehetővé tennék a 
hálózati tartományokon és 
hálózathatárokon átnyúló adatátvitelt. 
Ráadásul ez a helyzet gátat szab az IP-

törölve
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alapú hálózatok és a garantált 
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek fenntartásából és nyújtásából
adódó hatékonyság és különösen a 
fokozott biztonság, megbízhatóság, 
rugalmasság, költséghatékonyság és 
gyorsaság szélesebb körű 
kihasználásának, amely pedig a 
hálózatüzemeltetők, a szolgáltatók és a 
végfelhasználók számára előnyt jelentene. 
Ezért ezeket a termékeket ésszerű 
feltételeken alapuló, harmonizált 
megközelítés alapján szükséges 
kialakítani és rendelkezésre bocsátani, 
igény esetén lehetővé téve azt is, hogy 
érintett elektronikus hírközlési 
vállalkozások keresztbe szállítással oldják 
meg az e termékekkel való ellátást.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) E rendelet 4. és 5. cikkének a 
végfelhasználókat említő rendelkezései 
nemcsak a fogyasztókra vonatkoznak, 
hanem a végfelhasználók egyéb 
csoportjaira és elsősorban a 
mikrovállalkozásokra is. A fogyasztók 
körébe nem tartozó végfelhasználóknak 
lehetővé kell tenni, hogy egyéni kérésre, 
egyedi szerződés formájában bizonyos 
rendelkezésektől eltérő megállapodást 
köthessenek.

törölve

Indokolás

A „végfelhasználó” és a „fogyasztó” eredendően eltérő fogalmak. Az e rendelet nem 
egyértelműen meghatározott fogalmaitól való eltérés lehetősége újabb jogbizonytalanságot 
teremt.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései.

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. Az adatcsomagok 
továbbítása során az egyenlő bánásmód 
alapvető elvét és 
megkülönböztetésmentességet tartalomtól, 
szolgáltatástól, alkalmazástól, származási 
vagy rendeltetési helytől függetlenül az 
egész Unióban jogszabályok révén kell 
biztosítani, annak tartós biztosítása 
érdekében, hogy valamennyi felhasználó 
alapvetően nyilvánosan hozzáférhessen 
bármilyen tartalomhoz, szolgáltatáshoz 
vagy alkalmazáshoz az interneten, vagy 
ilyen hozzáférést nyújtani tudjon, a
hálózatsemlegesség elvével összhangban. 
A hozzáférési hálózat üzemeltetőire 
továbbítási kötelezettség vonatkozik az 
adatcsomagok vonatkozásában, ennek 
során a származási és rendeltetési helytől, 
illetve a továbbítandó tartalmaktól, 
szolgáltatásoktól és alkalmazásoktól 
függetlenül a technológia fejlettségi 
szintjének megfelelő minőségben 
nyújtanak átviteli szolgáltatásokat. Az 
internet nyitottsága és 
megkülönböztetésmentes jellege az 
innováció és a gazdasági hatékonyság, 
valamint a média szabadsága, a 
pluralizmus, a kulturális sokszínűség és a 
gazdasági hatékonyság védelmének fő 
mozgatórugója. Ezek az alapvető 
jellemzők a médiában és a kulturális 
szektorban való véleménynyilvánítás 
szabadságának és sokféleségének 
biztosítását szolgálják. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
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az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos
tartalmak, szolgáltatások vagy
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű, a 
hálózatsemlegesség elvét törvénybe iktató
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései. A 
legnagyobb gondosság elve alapján 
működő nyitott internetet nem szabad 
egyéb termékek és szolgáltatások 
kifejlesztése révén akadályozni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A végfelhasználók azon jogának, hogy 
szabadon hozzáférjenek az információkhoz 
és a jogszerű tartalmakhoz, terjesszék 
azokat, és használják a kívánt 
alkalmazásokat és szolgáltatásokat, az 
uniós szabályozás és a vele összhangban 
lévő nemzeti jogszabályok tiszteletben 
tartása szab határt. Ez a rendelet más 
uniós jogszabályok és azon belül a szerzői 
jogra vonatkozó szabályok és a 

(46) A végfelhasználók azon jogának, hogy 
szabadon hozzáférjenek az információkhoz 
és a tartalmakhoz, terjesszék azokat, és 
használják a kívánt alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat, az uniós szabályozás és a 
vele összhangban lévő nemzeti 
jogszabályok tiszteletben tartása szab 
határt.
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2000/31/EK irányelv sérelme nélkül 
meghatározza, hogy a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
milyen határokon belül korlátozhatják ezt 
a szabadságot.

Indokolás

Az uniós jogra és a tagállamok jogszabályaira való hivatkozás kielégítő. Ennek további 
részletezése félreérthető lenne.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek 
átláthatóknak, arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás 
a súlyos bűncselekmények megelőzését és 
megakadályozását foglalja magában, 
ideértve a szolgáltatóknak a 
gyermekpornográfiához való hozzáférés 
és a gyermekpornográfia terjesztése elleni 
önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati 
keresztmetszetek csak ideiglenesen vagy 

(47) A nyitott interneten a nyilvános
elektronikus hírközlési szolgáltatók nem 
törölhetnek, tilthatnak le, lassíthatnak, 
nyújthatnak gyengébb minőségben vagy 
részesíthetnek kedvezményes elbánásban 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve az e 
rendelet által egyértelműen meghatározott, 
illetve egyedi esetben indokolt számú 
ésszerű forgalomszabályozási intézkedés 
esetében. A forgalomszabályozási 
intézkedéseknek átláthatóknak, 
szükségesnek és arányosaknak kell 
lenniük. Kizárólag akkor tekinthetők 
arányosaknak,  ha a forgalom 
egyenértékű típusai tekintetében egyenlő 
bánásmódot alkalmaznak. A bizonyos 
tartalmakkal, alkalmazásokkal vagy 
szolgáltatásokkal szembeni árra 
vonatkozó bármilyen diszkrimináció, 
illetve a sebességre vagy adatmennyiségre 
vonatkozó bármilyen megkülönböztető 
feltétel alkalmazása tilos.
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kivételes körülmények között alakulnak 
ki.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) E rendelet nem érinti az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv).

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A forgalomalapú díjszabás a nyitott 
internet elvével összeegyeztethetőnek 
tekinthető, amennyiben a 
végfelhasználóknak lehetőségük van a 
szokásos adatforgalmuknak megfelelő 
díjszabás kiválasztására a választott 
lehetőség feltételeire és következményeire 
vonatkozó átlátható tájékoztatás alapján.
Ugyanakkor a díjszabásokat úgy kell 
kialakítani, hogy megkönnyítsék a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltató számára a hálózati kapacitásnak 
a várható adatforgalomhoz való igazítását.
Elengedhetetlen, hogy a végfelhasználók 
az adatforgalomra, a sebességkorlátozásra 
vagy az alkalmazandó díjszabásra 
vonatkozó megállapodás előtt teljes körű 
tájékoztatást kapjanak, forgalmukat 

(48) A forgalomalapú díjszabás a nyitott 
internet elvével összeegyeztethetőnek 
tekinthető, amennyiben a 
végfelhasználóknak lehetőségük van a 
szokásos adatforgalmuknak megfelelő 
díjszabás kiválasztására a választott 
lehetőség feltételeire és következményeire 
vonatkozó átlátható tájékoztatás alapján.
Ugyanakkor a díjszabásokat úgy kell 
kialakítani, hogy megkönnyítsék a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltató számára a hálózati kapacitásnak 
a várható adatforgalomhoz való igazítását.
Elengedhetetlen, hogy a végfelhasználók 
az adatforgalomra, a sebességkorlátozásra 
vagy az alkalmazandó díjszabásra 
vonatkozó megállapodás előtt teljes körű 
tájékoztatást kapjanak, forgalmukat 
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folyamatosan nyomon követhessék, és 
kívánság szerint egyszerűen bővíthessék a 
rendelkezésükre álló adatforgalmat.

folyamatosan nyomon követhessék, és 
kívánság szerint egyszerűen bővíthessék a 
rendelkezésükre álló adatforgalmat, 
valamint az internetes forgalomra 
vonatkozó mennyiségi korlátozásokat 
megkülönböztetéstől mentesen, a 
feladótól, a fogadótól, a típustól, a 
tartalomtól, az eszköztől, a szolgáltatástól 
vagy az alkalmazástól függetlenül, a 
hálózatsemlegesség elvével összhangban 
alkalmazzák.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A végfelhasználók részéről kereslet 
jelentkezik a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók vagy a tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szereplők által kínált, emelt 
szintű garantált szolgáltatásminőséget 
igénylő szolgáltatások és alkalmazások 
iránt. Ilyen szolgáltatás többek között az 
internetprotokoll alapú műsorterjesztés (IP-
TV), a videokonferencia és az 
egészségügyi alkalmazások némelyike.
Ezért fontos, hogy a végfelhasználók 
szabadon köthessenek az ilyen emelt szintű 
szolgáltatásminőséget igénylő speciális 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
megállapodásokat a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókkal vagy a 
tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplőkkel.

(49) A végfelhasználók részéről kereslet 
jelentkezik a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók vagy a tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szereplők által kínált, emelt 
szintű szolgáltatásminőséget igénylő 
szolgáltatások és alkalmazások iránt. Ilyen 
szolgáltatás többek között az 
internetprotokoll alapú műsorterjesztés (IP-
TV), a videokonferencia, a játékok és az 
egészségügyi alkalmazások némelyike.
Ezért fontos, hogy a végfelhasználók 
szabadon köthessenek az ilyen emelt szintű 
szolgáltatásminőséget igénylő speciális 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó
önkéntes megállapodásokat a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal 
vagy a tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplőkkel.
Amennyiben ilyen megállapodásokat 
kötnek internet-hozzáférési 
szolgáltatókkal, ennek a szolgáltatónak 
biztosítania kell, hogy az emelt szintű 
minőség nem érinti hátrányosan az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
teljesítményét, megfizethetőségét vagy 
minőségét, és nem korlátozza a 
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hálózatsemlegességet. Azonban a speciális 
szolgáltatásoknak kivételnek kell 
maradniuk, és azokat nem szabad az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
helyettesítőjeként forgalmazni vagy széles 
körben használni.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről 
igény jelentkezik a rugalmas minőségi 
paramétereken alapuló átviteli 
szolgáltatások nyújtása iránt, ideértve az 
idő szempontjából nem érzékeny 
forgalmak hátrasorolását. A speciális 
szolgáltatások nyújtásához 
nélkülözhetetlen, az új – például a gépek 
közötti (M2M) adatáramlás elvén alapuló –
szolgáltatások kifejlesztése szempontjából
pedig fontos szerepe lehet annak, hogy a 
tartalmakat, alkalmazásokat és
szolgáltatásokat nyújtó szereplők ilyen 
rugalmas szolgáltatásminőség-szintekben 
állapodhassanak meg a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal.
Ugyanakkor ezeknek a megoldásoknak 
lehetővé kell tenniük a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
számára a forgalom hatékonyabb 
kiegyensúlyozását és a hálózati szűk 
keresztmetszetek megelőzését. Ezért 
fontos, hogy a tartalmakat, 
alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó 
szereplők és a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók szabadon 
köthessenek a szolgáltatásminőség-szintet 
meghatározó speciális szolgáltatási 
megállapodásokat, feltéve hogy ezek a 
megállapodások nem vezetnek az internet-
hozzáférési szolgáltatás általános 

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről 
igény jelentkezik a minőségi 
paramétereken alapuló átviteli 
szolgáltatások nyújtása iránt. A speciális 
szolgáltatások zárt hálózatokban való
nyújtásához nélkülözhetetlen, hogy a 
tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők egyedi 
szolgáltatásminőség-szintekben 
állapodhassanak meg nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal a 
felhasználók korlátozott csoportja részére. 
A jövőben ez elősegítheti az új – például a 
gépek közötti (M2M) adatáramlás elvén 
alapuló – szolgáltatások kifejlesztését.  A 
speciális szolgáltatások nem vezethetnek a 
nyílt internet-hozzáférési szolgáltatások 
minőségének romlásához, illetve nem 
forgalmazhatók vagy használhatók az 
internetet helyettesítő szolgáltatásként 
sem. Ilyenek kizárólag akkor fogadhatók 
el, ha a gazdasági önérdeken túl is 
felmerülhet kifejezett műszaki és valós 
igény meghatározott minőségi 
szabványoknak megfelelő, a valós idejű 
rendelkezésre állás szempontjából kritikus 
fontosságú alkalmazások biztosítására. 
Ha hozzáférésihálózat-szolgáltatók 
speciális szolgáltatásokat kínálnak vagy 
forgalmaznak, akkor hálózatsemlegesség 
elvének és a (45) preambulumbekezdésnek 
megfelelően nyílt internet-hozzáférési 
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minőségének a romlásához. szolgáltatást is kötelesek nyújtani, és nem 
ronthatják ennek minőségét.  Valamennyi 
nyílt internetszolgáltatásnak a legnagyobb 
gondosság elve alapján kell működnie.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok 
lényeges szerepet játszanak abban, hogy a 
végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 
nyitott internethez való hozzáférés
szabadságával. E célból a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyomon követési 
és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell 
rendelkezniük, és gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók betartsák az 
előírásokat, és hogy olyan 
megkülönböztetésmentes, magas 
színvonalú internet-hozzáférési 
szolgáltatások álljanak rendelkezésre, 
amelyek minőségét nem rontják a speciális 
szolgáltatások. Amikor a nemzeti 
szabályozó hatóságok az internet-
hozzáférési szolgáltatások esetleges 
általános korlátozását vizsgálják, olyan 
minőségparaméterekre kell támaszkodniuk, 
mint az időbeli bekövetkezéssel és a 
megbízhatósággal összefüggő paraméterek
(késleltetés, jelhiba, csomagveszteség), a 
hálózat túlterheltségének szintjei és hatásai, 
a tényleges, illetve a hirdetésekben 
megadott sebesség, az internet-hozzáférési 
szolgáltatásoknak a speciális 
szolgáltatásokéhoz viszonyított működése, 
valamint a minőség végfelhasználók 
szerinti megítélése. A nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell hatalmazni a 
szolgáltatásminőségre vonatkozó 
minimumkövetelmények előírására, 

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok 
lényeges szerepet játszanak abban, hogy a 
végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 
nyitott internethez való hozzáférés
lehetőségével. E célból a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyomon követési 
és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell 
rendelkezniük, és gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók betartsák az 
előírásokat, és hogy olyan 
megkülönböztetésmentes, magas 
színvonalú internet-hozzáférési 
szolgáltatások álljanak rendelkezésre, 
amelyek minőségét nem rontják a speciális 
szolgáltatások. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak világos és érthető értesítési 
és jogorvoslati mechanizmusokat kell 
létrehozniuk az online tartalom, 
szolgáltatások vagy alkalmazások 
hátrányos megkülönböztetését, 
korlátozását vagy zavarását tapasztaló 
végfelhasználók számára. Amikor a 
nemzeti szabályozó hatóságok az internet-
hozzáférési szolgáltatások esetleges 
általános korlátozását vizsgálják, olyan 
minőségparaméterekre kell támaszkodniuk, 
mint az időbeli bekövetkezéssel és a 
megbízhatósággal összefüggő paraméterek
(késleltetés, jelhiba, csomagveszteség), a 
hálózat túlterheltségének szintjei és hatásai, 
a tényleges, illetve a hirdetésekben 
megadott sebesség, az internet-hozzáférési 
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amelyek általánosan vagy egyedi alapon 
alkalmazhatók a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra, amennyiben ez 
szükséges ahhoz, hogy az internet-
hozzáférési szolgáltatás minőségének 
általános korlátozása/romlása megelőzhető 
legyen.

szolgáltatásoknak a speciális 
szolgáltatásokéhoz viszonyított működése, 
valamint a minőség végfelhasználók 
szerinti megítélése. A nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell hatalmazni a 
szolgáltatásminőségre vonatkozó 
minimumkövetelmények előírására, 
amelyek általánosan vagy egyedi alapon 
alkalmazhatók a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra, amennyiben ez 
szükséges ahhoz, hogy az internet-
hozzáférési szolgáltatás minőségének 
általános korlátozása/romlása megelőzhető 
legyen.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A piaci és műszaki fejlemények 
figyelembevétele érdekében a jogi 
aktusoknak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
történő elfogadására vonatkozó hatáskört 
a Bizottságra kell ruházni a mellékletek 
elfogadása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során 
a Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumok egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelő módon történő 
eljuttatásáról az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz.

törölve

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) biztosítsák, hogy függetlenül annak 
küldőjétől, fogadójától, típusától, 
tartalmától, eszközétől, illetve az adott 
szolgáltatástól és alkalmazástól, minden 
internetes forgalom megkülönböztetés, 
korlátozás vagy beavatkozás nélkül 
azonos elbánásban részesüljön;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrum”: a műsorterjesztéstől eltérő 
elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára 
szolgáló rádióspektrum, amelynek a 
rendelkezésre állására és hatékony 
használatára irányadó feltételek Uniós 
szinten – különösen a 676/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozattal27

– harmonizálva vannak;

8. „vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrum”: a műsorterjesztéstől eltérő 
elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára 
szolgáló rádióspektrum, amelynek a 
rendelkezésre állására és hatékony 
használatára irányadó feltételek Uniós 
szinten a 2002/21/EK irányelvben 
meghatározott rendelkezésekkel és 
eljárásokkal összhangban, a 676/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozattal27

harmonizálva vannak;

__________________ __________________
27 Az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról szóló, 
2002. március 7-i 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat 
(„rádióspektrum-határozat”) (HL L 108., 
2002.4.24., 1. o.).

27 Az Európai Parlament és a Tanács 
676/2002/EK határozata (2002. március 7.) 
az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról 
(„rádióspektrum-határozat”) (HL L 108., 
2002.4.24., 1. o.).
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „legnagyobb gondosság elve”: annak 
biztosítása, hogy a kért adattovábbítást a 
beérkezés sorrendjében a lehető 
leghamarabb – tartalomtól, 
szolgáltatástól, alkalmazástól, 
származástól vagy rendeltetéstől 
függetlenül – végzik el;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „garantált szolgáltatásminőségű 
(ASQ) összekapcsolási termék”: az 
internetprotokoll-alapú (IP-alapú) 
adatcsere-központnál elérhetővé tett 
termék, amely lehetővé teszi a vevők 
számára IP-alapú adatátviteli kapcsolat 
létesítését egy összekapcsolási pont és egy 
vagy több helyhez kötött hálózat 
végződtető pont között, és a 
végfelhasználóknak nyújtott 
meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozóan meghatározott szintű, 
végpontok közötti hálózati teljesítményt 
tesz lehetővé meghatározott 
paramétereken alapuló, garantált 
szolgáltatásminőség biztosítása révén;

törölve
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „indokolt adatforgalom-
szabályozás”: az adatforgalom olyan 
szabályozása, amely a legnagyobb 
gondosság elvétől eltérve azokban az 
esetekben engedélyezhető, amikor ez 
műszakilag indokolt, illetve megfelel a 
szükségszerűség, az ésszerűség, a 
hatékonyság biztosítása, a 
megkülönböztetésmentesség és az 
átláthatóság általános elvének, valamint 
az e rendeletben meghatározott egyéb 
feltételeknek;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. „hálózatsemlegesség”: az az elv, 
miszerint függetlenül annak küldőjétől, 
fogadójától, típusától, tartalmától, 
eszközétől, illetve az adott szolgáltatástól 
és alkalmazástól, minden internetes 
forgalmat megkülönböztetés, korlátozás 
vagy beavatkozás nélkül azonos 
elbánásban kell részesíteni;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: 
nyilvánosan elérhető elektronikus 

14. „nyílt internet-hozzáférési 
szolgáltatás”: nyilvánosan elérhető 
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hírközlési szolgáltatás, amely 
internetcsatlakozást és ezáltal az 
internethez csatlakozó szinte valamennyi 
végponttal összekapcsolási lehetőséget 
biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott 
hálózati technológiára;

elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely 
internetcsatlakozást és ezáltal az 
internethez csatlakozó valamennyi 
végponttal összekapcsolási lehetőséget 
biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott 
hálózati technológiára; a tagállamok 
megfelelő minimumkövetelményeket 
határoznak meg a nyílt internet-
hozzáférési szolgáltatás minőségével 
kapcsolatban, amelyeket a technológiai 
fejlődéssel összhangban rendszeresen 
továbbfejlesztenek; a nyílt internet-
hozzáférési szolgáltatás lehetővé teszi a 
végfelhasználók számára, hogy bármely 
internetalapú alkalmazást a legnagyobb 
gondosság elve alapján futtathassanak; az 
egyetlen megengedett eltérés ettől az elvtől 
az arányos, indokolt adatforgalom-
irányítás, amennyiben ennek alkalmazási 
feltételeit egyértelműen meghatározták;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 
bármely egyéb szolgáltatás, amely 
tartalmak, alkalmazások vagy 
szolgáltatások meghatározott köréhez 
vagy együtteséhez nyújt hozzáférési 
lehetőséget, és melynek műszaki jellemzőit 
végponttól végpontig ellenőrizik, vagy 
amely meghatározott számú félnek vagy
végpontba történő adatküldést vagy 
meghatározott számú féltől vagy 
végpontból történő adatfogadást tesz 
lehetővé; és amelyet nem forgalmaznak 
vagy használnak széles körben az 
internet-hozzáférési szolgáltatás 
helyettesítőjeként;

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus – különösen IP-alapú –
hírközlési szolgáltatás vagy bármely egyéb 
szolgáltatás, amelyet kizárólag zárt 
elektronikus hírközlő hálózatokon belül 
bocsátanak rendelkezésre és működtetnek,
korlátozzák az ehhez való hozzáférést, és
amelyet nem hoznak forgalomba vagy 
használnak internetet helyettesítő 
szolgáltatásként, vagy amely működési 
szempontból nem bizonyul 
egyenértékűnek a nyílt internet 
tartalmaival, alkalmazásaival vagy
szolgáltatásaival. Speciális szolgáltatások 
kizárólag akkor fogadhatók el, ha a 
gazdasági önérdeken túl is felmerülhet 
olyan kifejezett műszaki és valós igény, 
amelynek kielégítésére valós idejű 
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rendelkezésre állás szempontjából kritikus 
fontosságú alkalmazások vagy 
meghatározott garantált minőségi 
szabványoknak eleget tevő speciális 
biztosítékokat igénylő alkalmazások 
nyújtására lehet szükség. A speciális 
szolgáltatást világosan meghatározott és 
garantált, a mindenkori szolgáltatással 
összehangolt szolgáltatásminőségi 
paraméterek jellemzik, amelyek a speciális 
szolgáltatás szolgáltatójától az előfizetői 
hurokig terjedő, megszakítás nélküli 
„teljes körű szabályozás” hatálya alá 
tartoznak. A speciális szolgáltatást nem 
szabad a szolgáltató által ellenőrzött 
végpontra korlátozni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a szakasz a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrumra vonatkozik.

(1) Ez a szakasz a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrumra vonatkozik a 
2009/140/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel és 676/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozattal 
összhangban, különösen figyelembe véve 
a 2002/21/EK irányelv 8a. és 9. cikkében 
meghatározott követelményeket.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a szakasz nem érinti a tagállamok 
jogát arra, hogy a 2002/20/EK irányelv 13. 
cikkének megfelelően a rádiófrekvencia-

(2) Ez a szakasz nem érinti a tagállamok 
jogát arra, hogy a 2002/20/EK irányelv 13. 
cikkének megfelelően a rádiófrekvencia-
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erőforrások optimális használatát biztosító 
díjakat vessenek ki, illetve hogy a 
rádióspektrumot a közrend, a közbiztonság 
és a honvédelem céljára szervezzék meg és
használják.

erőforrások optimális használatát biztosító 
díjakat vessenek ki, illetve hogy a 
rádióspektrumot a közrend, a közbiztonság 
és a honvédelem, a kulturális és nyelvi 
sokféleség, illetve a médiapluralizmus 
ösztönzésének céljára szervezzék meg az 
interneten és az interneten kívül, a 
rádiófrekvenciák valamennyi 
felhasználója érdekében.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rádióspektrum tekintetében illetékes 
nemzeti hatóságok hozzájárulnak egy 
olyan vezeték nélküli térség létrejöttéhez, 
amely jó befektetési és versenyfeltételeket 
kínál a nagysebességű, vezeték nélküli 
széles sávú kommunikáció terén, 
lehetőséget biztosít az integrált, több 
területet lefedő hálózatok és szolgáltatások 
tervezésére és nyújtására és a 
méretgazdaságosság elérésre, ezzel 
ösztönözve az innovációt, a gazdasági 
növekedést és a végfelhasználóknak hosszú 
távon nyújtott előnyöket.

(1) A közérdek védelmének a 2002/21/EK 
irányelv 9. cikkének (4) bekezdése szerint 
való biztosításának sérelme nélkül a
rádióspektrum tekintetében illetékes 
nemzeti hatóságok hozzájárulnak egy 
olyan vezeték nélküli térség létrejöttéhez, 
amely jó befektetési és versenyfeltételeket 
kínál a nagysebességű, vezeték nélküli 
széles sávú kommunikáció terén, 
lehetőséget biztosít az integrált, több 
területet lefedő hálózatok és szolgáltatások 
tervezésére és nyújtására és a 
méretgazdaságosság elérésre, ezzel 
ösztönözve az innovációt, a gazdasági 
növekedést és a végfelhasználóknak hosszú 
távon nyújtott előnyöket. Megfelelően 
figyelembe kell venni olyan 
multifunkcionális hálózatok 
létrehozásának a lehetőségét, amelyek a 
műsorszórási és mobil-technológiát 
egyetlen platformon egyesítik.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nagysebességű, vezeték nélküli, széles 
sávú hálózatokkal való széles körű területi 
lefedettségnek, valamint a kapcsolódó 
szolgáltatások nagyarányú 
penetrációjának és fogyasztásának 
biztosítása.

e) a spektrum hatékony használatának 
biztosítása a nagy sebességű, vezeték 
nélküli, széles sávú hálózatok iránti egyre 
nagyobb igény kielégítése érdekében, 
egyúttal figyelembe véve a közérdeket, 
továbbá a spektrum egészének társadalmi, 
kulturális és gazdasági értékét.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a káros interferencia 
megakadályozása, többek között a más 
felhasználókkal való interferenciával 
kapcsolatos problémák megoldására és az 
ezzel kapcsolatban felmerült költségek 
átvállalására való kötelezés lehetősége;

Indokolás

Az interferencia megakadályozása fontos szabályozási célkitűzés. Ennek megfelelően ezt az 
engedélyezési eljárások és feltételek meghatározásakor figyelembe kell venni.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) annak biztosítása, hogy a hatékony 
spektrumhasználat tekintetében 
bekövetkező bármilyen szakpolitikai 
változás esetén vegyék figyelembe a 
változás közérdekre gyakorolt hatását az 
interferenciát és a költségeket illetően.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rendelkezésre álló különböző 
rádiófrekvencia-sávok műszaki jellemzői;

a) a rendelkezésre álló különböző 
rádiófrekvencia-sávok műszaki jellemzői, 
valamint jelenlegi és tervezett 
használatuk;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a széles sávú mobilszolgáltatások 
általi használatra már kijelölt sávok 
hatékony használata;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a rádióspektrum minél hatékonyabb 
használatát, a 9. cikk (4) bekezdés b) 
pontjának megfelelően, figyelembe véve az 
adott sáv vagy sávok jellemzőit;

a) a rádióspektrum minél hatékonyabb 
használatát, a 9. cikk (4) bekezdés b) 
pontjának megfelelően, figyelembe véve az 
adott sáv vagy sávok jellemzőit, illetve a 
jelenlegi és tervezett használatot;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a frekvenciatartomány megszűnése 
esetén a meglévő felhasználók 
költségeinek figyelembevételét;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a vezeték nélküli, széles sávú 
hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrum elérhetőségére és hatékony 
használata vonatkozó műszaki feltételek 
lehetővé teszik az adott rádióspektrum 
általános felhatalmazási rendszer keretében 
történő használatát, az illetékes nemzeti 
hatóságok kerülik a további feltételek 
támasztását, és megakadályozzák, hogy az 
esetleges alternatív használat hátráltassa a 
harmonizált rendszer tényleges 
alkalmazását.

(1) Ha a vezeték nélküli, széles sávú 
hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrum elérhetőségére és hatékony 
használata vonatkozó műszaki feltételek 
lehetővé teszik az adott rádióspektrum 
általános felhatalmazási rendszer keretében 
történő használatát, az illetékes nemzeti 
hatóságok kerülik a további feltételek 
támasztását, és megakadályozzák, hogy az 
esetleges alternatív használat hátráltassa a 
harmonizált rendszer tényleges 
alkalmazását. Ez nem érinti a 2. cikk (8) 
bekezdését.

Indokolás

A 2. cikk – módosítás szerinti – (8) bekezdésére való hivatkozás nélkül nehezebb lenne az 
esetleges vagy kívánt megosztott használatot megvalósítani.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) meghatározhatja a harmonizált 
sávoknak a vezeték nélküli, széles sávú 
hírközléstől eltérő célra való használatára 
vonatkozó meglévő jogok lejáratának 
dátumát, illetve határozatlan idejű jogok 
esetében azt a dátumot, amikor a 

törölve
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használati jogot úgy kell módosítani, hogy 
lehetővé tegye a vezeték nélküli, széles 
sávú hírközlés nyújtását.

Indokolás

Ez a rendelkezés veszélyezteti valamennyi olyan jelenlegi jogtulajdonos jogbiztonságát, akik 
jóhiszeműen, a meglévő jogszabályok alapján hosszú távú befektetéseket tettek.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdés nem érinti a 
2002/21/EK irányelv 9. cikkének (3) és (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az illetékes nemzeti hatóság a 
rádióspektrum használatát általános 
felhatalmazás útján kívánja lehetővé tenni, 
vagy egyedi rádióspektrum-használati 
jogokat kíván odaítélni, vagy ha a 
2002/20/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban módosítani kívánja a
rádióspektrum használatára vonatkozó 
jogokat és kötelezettségeket, akkor az 
intézkedés tervezetét annak indoklásával 
együtt egyidejűleg a Bizottság és a többi 
tagállam rádióspektrumért felelős illetékes 
hatóságai rendelkezésére bocsátja, adott 
esetben a 2002/21/EK irányelv 6. cikkében 
említett nyilvános konzultáció lezárulta 
után, de mindenképpen már az előkészítés 
olyan szakaszában, amelyben a 
Bizottságnak és a többi tagállam illetékes 
hatóságainak elégséges, stabil információ 

(1) Ha az illetékes nemzeti hatóság a 
rádióspektrum használatát általános 
felhatalmazás útján kívánja lehetővé tenni, 
vagy egyedi rádióspektrum-használati 
jogokat kíván odaítélni, vagy ha a 
2002/20/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban módosítani kívánja a
szélessávú szolgáltatások rádióspektrum-
használatára vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket, akkor az intézkedés 
tervezetét annak indoklásával együtt 
egyidejűleg a Bizottság és a többi tagállam 
rádióspektrumért felelős illetékes hatóságai 
rendelkezésére bocsátja, adott esetben a 
2002/21/EK irányelv 6. cikkében említett 
nyilvános konzultáció lezárulta után, de 
mindenképpen már az előkészítés olyan 
szakaszában, amelyben a Bizottságnak és a 
többi tagállam illetékes hatóságainak 
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szolgáltatható minden releváns kérdésről. elégséges, stabil információ szolgáltatható 
minden releváns kérdésről.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 17. és 19. cikk, az I. 
melléklet 2. és 3. pontja, valamint a II. 
melléklet szerinti egy vagy több európai 
hozzáférési termék megvalósítására 
vonatkozó, egységes műszaki és 
módszertani szabályokat meghatározó 
végrehajtási jogi aktusokat is elfogadhat, 
az ott meghatározott szempontokkal és 
paraméterekkel összhangban. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A Bizottság a 17. cikk és az I. melléklet 
2. és 3. pontja szerinti egy vagy több 
európai hozzáférési termék 
megvalósítására vonatkozó, egységes 
műszaki és módszertani szabályokat 
meghatározó végrehajtási jogi aktusokat is 
elfogadhat, az ott meghatározott 
szempontokkal és paraméterekkel 
összhangban. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyitott internet nyújtásának és
igénybevételének szabadsága és az ésszerű

forgalomszabályozás

Nyílt internet-hozzáférés, speciális 
szolgáltatás és az adatfogalom ésszerű, 

indokolt szabályozása
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végfelhasználók szabadon 
hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk 
választott információkat és tartalmakat, 
futtathatnak alkalmazásokat és 
használhatnak szolgáltatásokat az
internet-hozzáférési szolgáltatásukon 
keresztül.

(1) A nyílt internet-hozzáférést a 2. cikk 
(14) bekezdése szerint átfogóan nyújtják, 
hogy a végfelhasználókat abba a helyzetbe 
hozzák, hogy nyílt internet-hozzáférési 
szolgáltatásukon keresztül
hozzáférhessenek az általuk választott 
információkhoz és tartalmakhoz, illetve 
azokat terjeszthessék, valamint 
választásuk szerint futtathassanak 
alkalmazásokat és használhassanak 
szolgáltatásokat és végberendezéseket 
ezen információk, tartalmak, 
alkalmazások vagy szolgáltatások 
forrásától vagy céljától függetlenül.

A hozzáférési hálózat kezelőire a 
legnagyobb gondosság elve alapján 
általános továbbítási kötelezettségek 
vonatkoznak. Az internet-hozzáférési 
szolgáltatók nem korlátozhatják, illetve 
akadályozhatják semmilyen 
végberendezés végfelhasználók által, az 
információkhoz és tartalomhoz való 
hozzáférésre és terjesztésre való, internet-
hozzáférési szolgáltatásukon keresztüli 
felhasználását. Ez nem sérti a tagállamok 
azon jogait, hogy a 2002/20/EK irányelv 
5. cikke alapján egyedi használati jogokat 
biztosítsanak. 

A végfelhasználók szabadon köthetnek az
adatmennyiségre és sebességre vonatkozó 
megállapodásokat az internet-hozzáférési
szolgáltatóival, és az ilyen, 
adatmennyiségre vonatkozó 
megállapodásnak megfelelően élhetnek az 
internetes tartalmak, alkalmazások és 
szolgáltatások nyújtóinak ajánlataival.

A végfelhasználók – a hálózatsemlegesség 
elvének megfelelő figyelembe vétele 
mellett – szabadon köthetnek 
adatmennyiségre és sebességre vonatkozó 
megállapodásokat az internet-hozzáférési
szolgáltatókkal. Az internet-hozzáférési 
szolgáltatóknak az általuk kínált 
minimálisan garantált adatmennyiséggel 
és sebességgel kell reklámozniuk 
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magukat, és nem a maximális sebességgel.

Adatmennyiségre vagy sebességre 
vonatkozó megállapodások esetén 
meghatározott tartalmakat, 
szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat nem 
szabad levonni a felhasznált 
adatmennyiségből, vagy a megállapodás 
szerinti adatmennyiség felhasználását 
követően kivenni a „lassítás” hatálya alól.

Indokolás

A nyitott, megkülönböztetéstől mentes internethez való hozzáférést jogként és nem 
szabadságként kell meghatározni, és a legnagyobb gondosság elve szerint működő, 
valamennyi szolgáltatáshoz, információhoz, tartalomhoz és alkalmazáshoz hozzáférést nyújtó 
internetet szabályként kell megállapítani.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végfelhasználók szabadon köthetnek 
továbbá emelt szintű 
szolgáltatásminőséget nyújtó, speciális 
szolgáltatásokra vonatkozó 
megállapodásokat a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal
vagy a tartalmak, az alkalmazások és az 
információs társadalomhoz tartozó 
szolgáltatások nyújtóival.

A nyilvános elektronikus hírközlési
szolgáltatók vagy a tartalmak, az 
alkalmazások és az információs 
társadalomhoz tartozó szolgáltatások
nyújtói a felhasználók egy körülhatárolt 
és feltételes hozzáféréssel rendelkező köre 
számára egy zárt elektronikus 
kommunikációs hálózaton keresztül 
nyújthatnak speciális szolgáltatásokat.
Speciális szolgáltatások nem 
forgalmazhatók és nem használhatók 
internet-helyettesítőként, illetve nem 
nyújthatnak a nyílt interneten elérhetővel 
azonos működésű tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat.

Amennyiben ilyen megállapodásokat 
kötnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatóval, ennek a szolgáltatónak a 
hálózatsemlegesség elvével összhangban 
biztosítania kell, hogy ne legyen 
korlátozva a nyílt internet-hozzáférési 
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szolgáltatások teljesítménye, 
megfizethetősége vagy minősége.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végfelhasználóknak nyújtott speciális 
szolgáltatások lehetővé tétele érdekében a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók szabadon 
köthetnek megállapodást egymással a 
kapcsolódó adatmennyiségeknek vagy 
forgalomnak speciális szolgáltatásként, 
meghatározott szolgáltatásminőség mellett 
vagy dedikált kapacitással történő 
továbbítására vonatkozóan. A speciális 
szolgáltatások nyújtása nem ronthatja
ismétlődően vagy folyamatosan az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
általános minőségét.

A speciális szolgáltatások nyújtása nem 
ronthatja az internet-hozzáférési 
szolgáltatások minőségét. Ezek a 
szolgáltatások ezenfelül nem ronthatják a 
meglévő, általánosan elismert műszaki 
szabványokat és azok továbbfejlesztését, 
továbbá nem ronthatják az internet-
hozzáférési szolgáltatások általános
teljesítményét, megfizethetőségét vagy
minőségét sem. A speciális 
szolgáltatásokat kizárólag akkor kínálják, 
ha a hálózati kapacitás megfelelő az ilyen 
szolgáltatások nyitott internet-hozzáférés 
melletti nyújtásához.

Speciális szolgáltatások kizárólag akkor 
fogadhatók el, ha a gazdasági önérdeken 
túl is felmerülhet olyan kifejezett műszaki 
és valós igény, amelynek kielégítésére 
valós idejű rendelkezésre állás 
szempontjából kritikus fontosságú 
alkalmazások vagy meghatározott 
minőségi szabványoknak eleget tevő 
speciális biztosítékokat igénylő 
alkalmazások nyújtására lehet szükség.

Kereskedelmi ajánlatoknak a 
végfelhasználók vagy tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók általi, a speciális 
szolgáltatások támogatása céljából történő 
bevezetésének önkéntes és 
megkülönböztetésmentes alapon kell sorra 
kerülnie. Ahol a hálózati kapacitás 
megoszlik az internet-hozzáférési 
szolgáltatások és a speciális szolgáltatások 
között, a szolgáltatások nyújtójának 
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világos és egyértelmű formában közzé kell 
tennie a hálózati kapacitás megosztásának 
kritériumait.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáférési hálózat azon 
üzemeltetőinek, amelyek egyúttal speciális 
szolgáltatásokat is nyújtanak vagy 
forgalmaznak, a 2. cikk (14) bekezdése 
szerint kötelesek nyílt internet-hozzáférési 
szolgáltatást is nyújtani. Az üzemeltetők 
nem részesíthetik hátrányos 
megkülönböztetésben a hálózat 
üzemeltetőjének továbbítási 
szolgáltatásaira utalt egyéb 
tartalomszolgáltatókat, továbbá kötelesek 
a továbbítást átlátható módon és 
tisztességes piaci árakon számlázni.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahhoz, hogy a nemzeti hatóságok 
értékelni tudják ezt a lehetséges jelentős 
hátrányt, az elektronikus hírközlési 
szolgáltatók vagy a tartalmak, 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtói 
kérésre pontos információkkal szolgálnak 
a nemzeti hatóságok részére a 
szolgáltatások két típusához kiosztott 
kapacitásokkal kapcsolatban.
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A vertikálisan integrált nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
semmilyen módon nem különböztethetik 
meg hátrányosan a saját 
szolgáltatásaikkal vagy az általuk 
kizárólagos megállapodások alapján 
nyújtott szolgáltatásokkal versengő 
tartalmakat, szolgáltatásokat vagy 
alkalmazásokat nyújtók által generált 
forgalmat.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 
szabadságjogok gyakorlását a 25. cikk (1), 
a 26. cikk (2) és a 27. cikk (1) és (2) 
bekezdésével összhangban nyújtott, teljes 
körű tájékoztatásnak kell elősegítenie.

(4) A végfelhasználók, valamint a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtói számára, beleértve a média- és 
kulturális iparágakat és valamennyi 
kormányzati szintet is, a 2002/22/EK 
irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével, 21. 
cikkének (3) bekezdésével és 21a. cikkével, 
továbbá e rendelet 25. cikkének (1) 
bekezdésével, 26. cikkének (2) 
bekezdésével és 27. cikkének (1) és (2) 
bekezdésével összhangban teljes körű 
tájékoztatást kell nyújtani, beleértve 
minden olyan alkalmazott ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedésről szóló 
információt is, amely érintheti az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott 
információkhoz, tartalmakhoz, 
alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést, és azok terjesztését.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Néhány korlátozott számú, ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéstől 
eltekintve az internet-hozzáférési 
szolgáltatók az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított, az adatmennyiségre vagy a 
sebességre vonatkozó korlátozásokon 
belül nem korlátozhatják az (1) 
bekezdésben biztosított szabadságjogokat 
azzal, hogy bizonyos tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, 
illetve azok meghatározott kategóriáit
letiltják, lelassítják, gyengébb minőség 
nyújtják vagy hátrányosan 
megkülönböztetik. Az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéseknek 
átláthatónak, megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és szükségesnek 
kell lenniük:

(5) Az internet-hozzáférési szolgáltatók az 
(1) bekezdés rendelkezéseit kifejezetten 
nem korlátozhatják:

– bizonyos tartalmak, alkalmazások, 
szolgáltatások vagy végberendezések, 
illetve azok meghatározott kategóriáinak 
törlése, letiltása, lelassítása, gyengébb 
minőségben nyújtása vagy hátrányos 
megkülönböztetése révén,

– bizonyos tartalmak, alkalmazások, 
szolgáltatások vagy végberendezések, 
illetve azok meghatározott kategóriáinak 
rangsorolása révén, vagy

– a végfelhasználókkal az árak 
vonatkozásában kötött olyan 
megállapodások révén, amelyek a 
bizonyos tartalmakhoz, alkalmazásokhoz, 
szolgáltatásokhoz vagy 
végberendezésekhez, illetve azok 
meghatározott kategóriáihoz való 
hozzáférést gazdaságilag vonzóbbá teszik,
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a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához, vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

azon esetek kivételével, amelyekben az 
adatforgalom-szabályozás 
vonatkozásában indokolt és ésszerű 
intézkedésekre van szükség.

Az adatforgalom-szabályozásra irányuló 
intézkedések indokoltnak és ésszerűnek 
tekintendők, amennyiben:

b) a hálózat, a hálózaton nyújtott 
szolgáltatások, valamint a végfelhasználók 
termináljai biztonságosságának és 
integritásának megőrzéséhez;

– a hálózat, a hálózaton nyújtott 
szolgáltatások, valamint a végfelhasználók 
termináljai biztonságosságának és 
integritásának megőrzéséhez szükségesek; 
vagy

c) a kéretlen üzenetek eljuttatásának 
megakadályozására azon végfelhasználók 
esetén, akik előzetesen beleegyeztek az 
ilyen korlátozó intézkedések 
alkalmazásába;

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk 
hálózati keresztmetszetek hatásainak 
minimalizálásra, feltéve, hogy a forgalom 
egyenértékű típusai tekintetében egyenlő 
bánásmódon alkalmaznak.

– a bizonyítottan ideiglenes és kivételes 
szűk hálózati keresztmetszetek hatásainak 
minimalizálására, és az ilyen szűk hálózati 
keresztmetszetek bekövetkezte esetén 
forgalomszabályozásra irányulnak, 

feltéve, hogy az intézkedések során 
valamennyi tartalmat, alkalmazást és 
szolgáltatást a „legnagyobb gondosság” 
elve alapján kezelnek.

Az ésszerű forgalomszabályozás csak 
olyan adatfeldolgozást foglalhat 
magában, amely szükséges és arányos az 
ebben a bekezdésben meghatározott célok 
eléréséhez.

Az intézkedések a szigorúan szükségesnél 
tovább nem tarthatók fenn.

Az adatforgalom-szabályozási 
intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak, szükségesnek kell lenniük, 
továbbá világos, érthető és elérhető 
jogorvoslati mechanizmusoknak kell 
vonatkozniuk rájuk:

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ésszerű forgalomszabályozás csak 
olyan adatfeldolgozást foglalhat magában, 
amely szükséges és arányos az ebben a 
bekezdésben meghatározott célok 
eléréséhez.

Az ésszerű forgalomszabályozás csak 
olyan adatfeldolgozást foglalhat magában, 
amely szükséges és arányos az ebben a 
cikkben meghatározott célok eléréséhez; 
ezért minden adatvizsgálati és 
adatelemzési technikának összhangban 
kell lennie a magánszféra és az adatok 
védelmére vonatkozó jogszabályokkal. 
Ezekkel a technikákkal csak az 
adatcsomagok fejrészét kell megvizsgálni.
Az adatcsomagok fejrészénél 
mélyrehatóbb csomagvizsgálatot nem 
végeznek.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 32. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, hogy a lehető legpontosabban 
meghatározzák az említett kivételes 
helyzetek fennállásának 23. cikk (5) 
bekezdése szerint szükséges műszaki 
kritériumait. Lehetőség szerint szigorú 
követelményeket kell támasztani a 
kivételes helyzet fennállásával szemben.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 23. cikk (új) (5a) bekezdésének 
rendelkezései nem sértik a bírósági 
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felülvizsgálatot, és azokra világos, érthető 
és hozzáférhető jogorvoslati 
mechanizmusok vonatkoznak a 
bűnüldözés privatizálásának 
megakadályozása érdekében.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
szorosan figyelemmel követik és 
biztosítják, hogy a végfelhasználók
ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és
(2) bekezdésében meghatározott 
szabadságjogokkal, és figyelemmel 
követik és biztosítják a 23. cikk (5) 
bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelést, valamint a 
megkülönböztetésmentes, a műszaki 
fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a 
speciális szolgáltatások által nem rontott 
internet-hozzáférési szolgáltatások további 
rendelkezésre állását. A többi illetékes 
nemzeti hatósággal együttműködve
figyelemmel követik a speciális
szolgáltatások kulturális sokszínűségre és 
innovációra gyakorolt hatását. A nemzeti 
szabályozó hatóságok e tevékenységükről 
és annak eredményeiről évente 
beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-
nek.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
szorosan figyelemmel követik és 
biztosítják, hogy a végfelhasználók
tényleges hasznára válhassanak a 23. cikk
(1) és (2) bekezdésének rendelkezései, és 
figyelemmel követik és biztosítják a 
műszaki fejlődést tükröző minőségben a 2. 
cikk (2) bekezdésének 14. pontja szerint
nyújtott, a speciális szolgáltatások által 
nem rontott nyílt internet-hozzáférési 
szolgáltatások további rendelkezésre 
állását. A többi illetékes nemzeti 
hatósággal együttműködve biztosítják, 
hogy a speciális szolgáltatásoknak ne 
legyen a véleménynyilvánítási és 
információs szabadságra, a szóbeli és
kulturális sokszínűségre, a média 
szabadságára és pluralizmusára, illetve az
innovációra gyakorolt negatív hatása. A 
nemzeti szabályozó hatóságok szorosan 
figyelemmel kísérik és biztosítják az 
ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedések 23. cikk (5) bekezdésének és 
a hálózatsemlegesség elvének megfelelő 
végrehajtását, teljes mértékben figyelembe 
véve a BEREC e cikk (2) bekezdésében és 
a 2002/22/EK irányelv 21. cikkének (3a) 
bekezdésében meghatározott 
iránymutatásait. Az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéseket a 
technikai fejlődésének tükrözése 
érdekében rendszeres felülvizsgálat 
tárgyát képezi. A nemzeti szabályozó 



PE522.810v02-00 40/48 AD\1015295HU.doc

HU

hatóságok e tevékenységükről és annak 
eredményeiről évente beszámolnak a 
Bizottságnak és a BEREC-nek.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók kötelesek dokumentálni és 
haladéktalanul jelenteni az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóságnak a 23. cikk 
(5) bekezdése szerint fennálló kivételes 
helyzet előfordulását, és az egyes 
esetekben meghozott valamennyi 
forgalomszabályozási intézkedést. 

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
világos és könnyen érthető értesítési és 
jogorvoslati mechanizmusokat kell 
bevezetniük az online tartalmak, 
szolgáltatások vagy alkalmazások 
szempontjából megkülönböztetést, 
korlátozást, beavatkozást, letiltást vagy 
akadályozást elszenvedett végfelhasználók 
számára.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
jogukban áll minimális követelményeket 
előírni a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók szolgáltatásminőségére 
vonatkozóan az internet-hozzáférési 
szolgáltatások szolgáltatásminőségében 
bekövetkező általános korlátozás 
megakadályozására vagy a végfelhasználók 
azon jogának védelmében, hogy 
hozzáférhessenek és terjeszthessenek 
általuk választott tartalmakat és 
információkat, futtathassanak 
alkalmazásokat és szolgáltatásokat.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
jogukban áll minimális követelményeket
vagy egyéb szabályozási intézkedéseket
előírni a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók szolgáltatásminőségére 
vonatkozóan az internet-hozzáférési 
szolgáltatások szolgáltatásminőségében 
bekövetkező korlátozás 
megakadályozására vagy a végfelhasználók 
azon jogának védelmében, hogy 
hozzáférhessenek és terjeszthessenek 
általuk választott tartalmakat és 
információkat, futtathassanak 
alkalmazásokat és szolgáltatásokat.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság bármilyen 
ilyen követelmény előírása előtt kellő 
időben eljuttatja a Bizottság számára az 
intézkedés indoklásának, a bevezetni 
kívánt követelményeknek és a tervezett 
intézkedéseknek az összefoglalását. Ezt a 
tájékoztatást a BEREC számára is 
elérhetővé kell tenni. A Bizottság a kapott 
tájékoztatás vizsgálata után észrevételeket 
vagy ajánlásokat tehet azzal kapcsolatban, 
különösen annak biztosítására, hogy a 
bevezetni kívánt követelmények ne 
befolyásolják hátrányosan a belsőpiac 
működését. A bevezetni kívánt 
követelmények a Bizottság teljes körű 
tájékoztatásától számított két hónapig nem 
fogadhatók el, kivéve, ha a Bizottság és a
nemzeti szabályozó hatóság ettől eltérően 
állapodik meg, vagy ha a Bizottság 
rövidebb vizsgálati időszak alkalmazásáról 
értesíti a nemzeti szabályozó hatóságot, 
vagy ha a Bizottság már megtette az 

A nemzeti szabályozó hatóság bármilyen 
ilyen követelmény előírása előtt kellő 
időben eljuttatja a Bizottság számára az 
intézkedés indoklásának, a bevezetni 
kívánt követelményeknek és a tervezett 
intézkedéseknek az összefoglalását. Ezt a 
tájékoztatást a BEREC számára is 
elérhetővé kell tenni. A Bizottság a kapott 
tájékoztatás vizsgálata után észrevételeket 
vagy ajánlásokat tehet azzal kapcsolatban, 
különösen annak biztosítására, hogy a 
bevezetni kívánt követelmények ne 
befolyásolják hátrányosan a belsőpiac 
működését. A nemzeti szabályozó 
hatóságok a lehető legteljesebb mértékben 
figyelembe veszik a Bizottság észrevételeit 
és ajánlásait, és az elfogadott 
követelményekről tájékoztatják a 
Bizottságot és a BEREC-et. A BEREC a 
Bizottsággal és minden érdekelttel 
szorosan együttműködve a 23. cikk és e 
cikk alapján általános iránymutatásokat 
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észrevételeit vagy ajánlásait. A nemzeti 
szabályozó hatóságok a lehető legteljesebb 
mértékben figyelembe veszik a Bizottság 
észrevételeit és ajánlásait, és az elfogadott 
követelményekről tájékoztatják a 
Bizottságot és a BEREC-et.

határoz meg és dolgoz ki az ésszerű 
forgalomszabályozás alkalmazásával 
kapcsolatban.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nemzeti szabályozó hatóságok 
megfelelő panasztételi eljárásokat 
léptetnek életbe a felhasználók, valamint a 
tartalmak, az alkalmazások és az 
információs társadalomhoz tartozó 
szolgáltatások nyújtói számára az 
internet-hozzáférési szolgáltatás 
teljesítményével kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozóan.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szolgáltató szolgáltatásainak 
minősége, a (2) bekezdésben előírt 
végrehajtási jogi aktusokkal összhangban;

d) a szolgáltató szolgáltatásainak 
minősége;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a végfelhasználó lakhelye szerinti i. a végfelhasználó lakhelye szerinti 
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tagállamban ténylegesen rendelkezésre álló 
fel- és letöltési sebesség, beleértve a
csúcsidőszakokat is;

tagállamban ténylegesen rendelkezésre álló 
fel- és letöltési sebesség, beleértve a
csúcsidőszakok idején garantált minimum 
fel- és letöltési sebesség, valamint a 
végfelhasználó számára mindenkor 
rendelkezésre álló eszközök, amelyekkel 
általánosan elismert módon a számukra 
mindenkor valós időben rendelkezésre 
álló fel- és letöltési sebességet a szerződés 
futamideje alatt felügyelni tudják;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – e pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. információ a szolgáltató által 
alkalmazott esetleges eljárásokról, melyek 
célja a forgalom mérése és irányítása a 
szűk hálózati keresztmetszetek 
kialakulásának megelőzése céljából, és 
hogy ezek az eljárások milyen hatással 
lehetnek a szolgáltatásminőségre és a 
személyes adatok védelmére;

iv. információ a szolgáltató által 
alkalmazott esetleges eljárásokról, melyek 
célja a forgalom mérése és irányítása a 
szűk hálózati keresztmetszetek 
kialakulásának megelőzése céljából, és 
hogy ezek az eljárások milyen hatással 
lehetnek a szolgáltatásminőségre és a 
személyes adatok védelmére, továbbá a 23. 
cikk (5) bekezdése szerinti valamennyi 
intézkedésre; meg kell határozni a 
végfelhasználók számára bármikor 
rendelkezésre álló olyan eszközöket is, 
amelyek segítségével általánosan 
elismerten és ésszerűen képesek arra, 
hogy megismerjék a 23. cikk (5) bekezdése 
szerint az adatforgalom mérése és 
irányítása céljából létrehozott eljárásokat 
és intézkedéseket;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megfelelő közhatóságok kérésére a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók díjmentesen közérdekű 
információkat juttatnak el a 
végfelhasználóknak, adott esetben 
ugyanolyan módon, ahogyan szokásosan 
a végfelhasználókkal kommunikálnak. 
Ilyen esetben az információkat az adott 
közhatóság standardizált formátumban 
bocsátja a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók rendelkezésére; a 
tájékoztatás többek között az alábbi 
témákra vonatkozhat:

törölve

a) az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások törvénytelen tevékenységek 
folytatására vagy káros tartalmak 
terjesztésére történő leggyakoribb 
felhasználási módjai, különösen, ha az 
sértheti mások jogait és szabadságjogait, 
ideértve az adatvédelmi jogok vagy a 
szerzői és szomszédos jogok megsértését és 
annak jogi következményeit; továbbá

b) a személyes biztonságot fenyegető 
kockázatok és a személyes adatokhoz való 
törvénytelen hozzáférés elleni védekezés 
eszközei az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások használata során.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a végfelhasználó elsődleges helyén 
ténylegesen rendelkezésre álló fel- és 
letöltési sebesség, beleértve a tényleges
sebességtartományokat, az átlagos 
sebességeket és a csúcsidőszakban 
érvényes sebességet is, ideértve a harmadik 
felek rádiós helyi hálózatain keresztüli 

b) a végfelhasználó elsődleges helyén 
ténylegesen rendelkezésre álló fel- és 
letöltési sebesség, beleértve a minimális 
garantált sebességtartományokat, az 
átlagos sebességeket és a csúcsidőszakban 
érvényes sebességet is, ideértve a harmadik 
felek rádiós helyi hálózatain keresztüli 
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hozzáférés engedélyezésének potenciális 
hatását;

hozzáférés engedélyezésének potenciális 
hatását;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-(jé)től 
kezdődően határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 17. cikk (2)
bekezdésben és 19. cikk (5) bekezdésben
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-(jé)től 
kezdődően határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 17. cikk (2)
bekezdésében, a 19. cikk (5) bekezdésében 
és a 23. cikk (5) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács
bármikor visszavonhatja a 17. cikk (2)
bekezdésben és 19. cikk (5) bekezdésben
említett felhatalmazást. 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.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
17. cikk (2) bekezdésében, a 19. cikk (5)
bekezdésében és a 23. cikk (5) 
bekezdésében 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.
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Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 17. cikk (2) bekezdésével és 19. cikk
(5) bekezdésével összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítésétől számított két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az említett időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 17. cikk (2) bekezdésével, a 19. cikk 
(5) bekezdésével és a 23. cikk (5) 
bekezdésével összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítésétől számított két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az említett időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. MELLÉKLET törölve

EURÓPAI ASQ ÖSSZEKAPCSOLÁSI 
TERMÉKEK 
MINIMUMPARAMÉTEREI

Hálózati elemek és kapcsolódó 
információk

– A helyhez kötött hálózaton nyújtandó 
összekapcsolási termék ismertetése, 
beleértve a műszaki jellemzőket és a 
releváns szabványok alkalmazását.

Hálózati funkcionalitás:

– közös, meghatározott paramétereken 
alapuló, végponttól végpontig szóló 
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szolgáltatásminőséget biztosító 
összekapcsolási megállapodás, mely 
lehetővé teszi legalább a következő 
szolgáltatástípusok nyújtását:

– beszéd- és videohívások;

– audiovizuális tartalom szórása; továbbá

– adatkritikus alkalmazások.
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