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Módosítás 24
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

(Ez a módosítás vonatkozik a szöveg 
egészére.)

Or. de

Indokolás

Az Európai Unió működséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja 
szerint a belső piacon az Unió és a tagállamok megosztott hatásköre érvényesül, az Európai 
Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikke pedig kimondja, hogy az arányosság elvét is 
figyelembe kell venni. A szóban forgó intézkedések céljai tagállami szinten is megfelelően 
elérhetők. Ezért nincs szükség felülről vezérelt harmonizációra vagy európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre.

Módosítás 25
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről
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(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Indokolás

(Ez a módosítás az egész szövegben alkalmazandó, vagyis elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. de

Indokolás

Az EUSZ 5. cikkében foglalt, a szubszidiaritásra és az arányosságra vonatkozó elvek 
értelmében a javasolt szöveget irányelv formájában kellene elfogadni. A rendeleti forma 
korlátozná a nemzeti és regionális sajátosságok által szükségessé tett rugalmasságot, növelné 
a felesleges bürokráciát, és semmibe venné a tagállamokban már létező szabályozást. A 
„rendelet” szót ezért mindenütt az „irányelv” szónak kell felváltania.

Módosítás 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Indokolás

A rendelet nem veszi figyelembe a nemzeti szintű eltéréseket, ideértve a verseny szintjét érntő
különbségeket is. Az EU-nak biztosítania kell bizonyos rugalmasságot a tagállamok számára, 
hogy az intézkedéseket a nemzeti sajátosságaikhoz leginkább igazodó módon hajthassák 
végre.

Módosítás 28
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Indokolás

Horizontális módosítás, amely a “rendelet” szó “irányelv” szóval történő helyettesítésére 
irányul a szöveg teljes hosszában. A javaslat hatásának maximalizálása érdekében fontos, 
hogy a tagállamok rugalmasan, a sajátos nemzeti környezethez igazodó módon hajthassák 
végre a javasolt rendelkezéseket. Az ingatlantulajdonra, földtulajdonra és a helyi építési 
engedélyekre vonatkozó jogok nemzeti hatáskörbe tartoznak, és bárminemű intézkedés csakis 
a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett javasolható.
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Módosítás 29
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)
(Ez a módosítás vonatkozik a szöveg 
egészére.)

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az egész szövegre horizontálisan vonatkozik. Tekintettel egyes 
villamosenergia-hálózatok tulajdonosainak súlyos aggályaira, valamint 14 tagállami 
parlament negatív véleményére, melyek a kezdeményezéssel kapcsolatban a szubszidiaritás 
elvének megsértését nehezményezték, indokolt, hogy a Parlament megkérdőjelezze a rendeleti 
forma erőltetésének ésszerűségét. Egyértelmű továbbá, hogy a rendelet elsősorban 
kimondottan helyi problémákra igyekszik megoldást találni. Ugyanakkor helyi szinten úgy 
tűnik már most is tisztában vannak a további szinergikus hatások kiaknázásának 
fontosságával.

Módosítás 30
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti 
parlamentek számára való megküldését 
követően,

tekintettel a jogalkotási aktus tervezetéről a 
nemzeti parlamentek által készített 
véleményekre,
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Or. en

Indokolás

A vélemények immár ismertek, és azokat dokumentálták az IPEX-adatbázisban.

Módosítás 31
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) mivel az információs és 
kommunikációs technológiák a digitális 
társadalom alapvető elemei, és ma az 
európai éves termelékenységnövekedés 
körülbelül 20%-át, Európa GDP-jének 
4,5%-át, valamint a kutatásba és 
fejlesztésbe való magánbefektetések 25%-
át teszik ki, és ezáltal bennük rejlik annak 
lehetősége, hogy igen jelentősen 
hozzájáruljanak a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz;

Or. en

Módosítás 32
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a nagy sebességű széles 
sávú hálózatok kiépítése jelentőségének 
elismerése mellett jóváhagyták „Az 
európai digitális menetrend – európai 
növekedés digitális alapokon” című, az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett bizottsági közleményben29 (a 
továbbiakban: digitális menetrend) a 

(2) Elismerve a nagy sebességű széles sávú 
hálózatok kiépítésének jelentőségét, az 
Európai Unió és tagállamai elő akarják 
mozdítani a széles sávú infrastruktúra 
területén meghatározott ambiciózus 
célokat. „Az európai digitális menetrend –
európai növekedés digitális alapokon” 
című, az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók 



PE519.832v01-00 8/103 AM\1005010HU.doc

HU

széles sávú infrastruktúra területén 
meghatározott ambiciózus célokat: 2013-ig 
100 %-os széles sávú lefedettséget kell 
elérni és minden háztartás esetében 
30 MB/s-ra kell növekednie a hozzáférési 
sebességnek, 2020-ig pedig a háztartások 
legalább 50 %-ának 100 MB/s-nál 
gyorsabb internetkapcsolatot kell 
biztosítani.

Bizottságához intézett bizottsági 
közlemény29 (a továbbiakban: digitális 
menetrend) előírja, hogy 2020-ig
valamennyi európai polgárnak 
hozzáférést kell biztosítani a 30 MB/s-ot 
meghaladó sebességű
internetkapcsolathoz, továbbá hogy az 
európai háztartások legalább 50%-ának
előfizetéssel kell rendelkeznie a 100 MB/s-
nál gyorsabb internet-hozzáférésre. 
Figyelembe véve azonban az egyre 
gyorsabb internetkapcsolatot eredményező
gyors technológiai fejlődést és az 
elektronikus szolgáltatások iránti növekvő
igényt, az internetkapcsolatok sebességét 
illetően indokolt ambiciózusabb, a 100 
MB/s-ot meghaladó célok kitűzése, melyek 
mentén 2020-ig el kell érni, hogy a 
háztartások 50%-a 1 GB/s gyorsaságú 
internet-kapcsolattal rendelkezzen, „A
növekedésről, a mobilitásról és a 
foglalkoztatásról szóló digitális 
menetrend: Ideje magasabb sebességbe 
kapcsolni” című európai parlamenti 
állásfoglalásban29a foglaltaknak 
megfelelően.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; lásd még a digitális 
menetrend felülvizsgálatát: COM(2012) 
784 final.

29 COM (2010)245; lásd még a digitális 
menetrend felülvizsgálatát: COM(2012) 
784 final.
29a (2013/2593(RSP))

Or. en

Módosítás 33
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a nagy sebességű széles 
sávú hálózatok kiépítése jelentőségének 
elismerése mellett jóváhagyták „Az 
európai digitális menetrend – európai 

(2) Elismerve a nagy sebességű, széles 
sávú hálózatok kiépítésének jelentőségét, a 
tagállamok jóváhagyták „Az európai 
digitális menetrend – európai növekedés 
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növekedés digitális alapokon” című, az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett bizottsági közleményben29 (a 
továbbiakban: digitális menetrend) a széles 
sávú infrastruktúra területén meghatározott 
ambiciózus célokat: 2013-ig 100 %-os 
széles sávú lefedettséget kell elérni és 
minden háztartás esetében 30 MB/s-ra kell 
növekednie a hozzáférési sebességnek, 
2020-ig pedig a háztartások legalább 50 %-
ának 100 MB/s-nál gyorsabb 
internetkapcsolatot kell biztosítani.

digitális alapokon” című, az Európai 
Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a 
Régiók Bizottságához intézett bizottsági 
közleményben29 (a továbbiakban: digitális 
menetrend) a széles sávú infrastruktúra 
területén meghatározott célokat: 2013-ig 
100%-os széles sávú lefedettséget kell 
elérni és minden háztartás esetében 
30 MB/s-ra kell növekednie a hozzáférési 
sebességnek, 2020-ig pedig a háztartások 
legalább 50%-ának 100 MB/s-nál gyorsabb 
internetkapcsolatot kell biztosítani. 
Ugyanakkor rámutat, hogy figyelembe 
véve az egyre gyorsabb 
internetkapcsolatot eredményező gyors 
technológiai fejlődést, indokolt az a 
törekvés, hogy az összes uniós 
háztartásban 100 MB/s-nál gyorsabb 
internetkapcsolat legyen, és „A 
növekedésről, a mobilitásról és a 
foglalkoztatásról szóló digitális 
menetrend: Ideje magasabb sebességbe 
kapcsolni” című európai parlamenti 
állásfoglalásban foglaltaknak 
megfelelően 2020-ig el kell érni, hogy a 
háztartások 50%-a 1 GB/s gyorsaságú 
internet-kapcsolattal rendelkezzen.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; lásd még a digitális 
menetrend felülvizsgálatát: COM(2012) 
784 final.

29 COM (2010)245; lásd még a digitális 
menetrend felülvizsgálatát: COM(2012) 
784 final.

Or. en

Módosítás 34
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a nagy sebességű széles 
sávú hálózatok kiépítése jelentőségének 
elismerése mellett jóváhagyták „Az 

(2) Mivel a nagy sebességű, széles sávú 
hálózatok kiépítése kulcsfontosságú a 
tagállamok számára ahhoz, hogy 
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európai digitális menetrend – európai 
növekedés digitális alapokon” című, az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett bizottsági közleményben29 (a 
továbbiakban: digitális menetrend) a széles 
sávú infrastruktúra területén meghatározott 
ambiciózus célokat: 2013-ig 100 %-os 
széles sávú lefedettséget kell elérni és 
minden háztartás esetében 30 MB/s-ra kell 
növekednie a hozzáférési sebességnek, 
2020-ig pedig a háztartások legalább 50 %-
ának 100 MB/s-nál gyorsabb 
internetkapcsolatot kell biztosítani.

teljesítsék „Az európai digitális menetrend 
– európai növekedés digitális alapokon” 
című, az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók 
Bizottságához intézett bizottsági 
közleményben (a továbbiakban: digitális 
menetrend) a széles sávú infrastruktúra 
területén meghatározott alábbi célok 
tekintetében vállalt kötelezettségeiket: 
2013-ig 100%-os széles sávú lefedettséget 
kell elérni és minden háztartás esetében 
30 MB/s-ra kell növekednie a hozzáférési 
sebességnek, 2020-ig pedig a háztartások 
legalább 50%-ának 100 MB/s-nál gyorsabb 
internetkapcsolatot kell biztosítani. 
Hangsúlyozza azonban, hogy e célokat 
abszolút minimumnak kell tekinteni, és 
hogy az Uniónak ennél magasabb 
elvárásokat kell támasztania magával 
szemben a széles sávú infrastruktúra 
területén.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; lásd még a digitális 
menetrend felülvizsgálatát: COM(2012) 
784 final.

29 COM (2010)245; lásd még a digitális 
menetrend felülvizsgálatát: COM(2012) 
784 final.

Or. en

Módosítás 35
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mivel becslések szerint 2020-ra 50 
milliárd eszköz kapcsolódik az internethez 
és a globális adatforgalom várhatóan 15-
szörösére nő 2017 végéig; ha Európa 
nagyobb növekedésre, versenyképességre 
és teljesítőképességre törekszik, akkor a 
szélessávú adatátvitel exponenciális 
növekedése ambiciózus politikákat tesz 
szükségessé uniós és tagállami szinten, a 
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vezetékes és a mobilhálózatok 
kapacitásának növelése tekintetében 
egyaránt.

Or. en

Módosítás 36
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A digitális menetrend azt is 
megállapította, hogy a szakpolitikáknak 
csökkenteniük kell a széles sávú 
technológiák rendszerbe állításának 
költségeit az Unió egész területén, ideértve 
a megfelelő tervezést és koordinációt, 
illetve az adminisztratív terhek mérséklését 
is.

(3) A digitális menetrend azt is 
megállapította, hogy a szakpolitikáknak 
csökkenteniük kell a széles sávú 
technológiák rendszerbe állításának 
költségeit az Unió egész területén, ideértve 
a megfelelő tervezést és koordinációt, a 
meglévő hírközlési infrastruktúra –
beleértve a korszerű műsorszóró 
technológiai infrasturktúrát – ágazatokon 
átívelő konvergens használatát, a jobb 
szabályozást, illetve az adminisztratív 
terhek mérséklését is.

Or. de

Módosítás 37
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok kiépítéséval járó 
költségek csökkentése hozzájárulna a 
közszféra teljes körű digitalizálásához is, 
amely a közigazgatások költségeinek 
mérséklésén és a polgároknak nyújtott 
szolgáltatások hatékonyságának 
javulásán túl egyfajta digitális 
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emelőhatást fejtene ki a gazdaság 
valamennyi ágazata felé.

Or. en

Módosítás 38
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nagy sebességű vezetékes és vezeték 
nélküli elektronikus hírközlő hálózatok 
Unión belüli kiépítése jelentős 
beruházásokat igényel, amelyek jelentős 
hányadát az építés költségei teszik ki.

(5) A nagy sebességű vezetékes és vezeték 
nélküli elektronikus hírközlő hálózatok 
Unión belüli kiépítése jelentős 
beruházásokat igényel, amelyek jelentős 
hányadát az építés költségei teszik ki. A 
költségigényes építési munkák (egy 
részének) elhagyása hozzájárulhat a 
széles sávú szolgáltatások hatékony 
nyújtásához.

Or. de

Módosítás 39
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A meglévő infrastruktúra hatékonyabb 
használatát, valamint az új infrastruktúra 
kiépítése során felmerülő költségek és 
akadályok csökkentését célzó 
intézkedéseknek érdemben kell 
hozzájárulniuk a nagy sebességű hírközlő 
hálózatok mielőbbi széles körű 
kiépítésének biztosításához.

(7) A meglévő infrastruktúra hatékonyabb 
használatát, valamint az új infrastruktúra 
kiépítése során felmerülő költségek és 
akadályok csökkentését célzó 
intézkedéseknek érdemben kell 
hozzájárulniuk a nagy sebességű hírközlő
hálózatok mielőbbi széles körű
kiépítésének biztosításához, anélkül, hogy 
kedvezőtlen irányban befolyásolnák a 
meglévő állami infrastruktúra 
biztonságát, védelmét és zökkenőmentes 
működését.



AM\1005010HU.doc 13/103 PE519.832v01-00

HU

Or. en

Módosítás 40
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendeletnek az a célja, hogy az Unió 
egész területén alkalmazandó minimális 
jogokat és kötelezettségeket biztosítson a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítésének és az ágazatközi 
koordinációnak az elősegítése érdekében. 
Az egyenlő versenyfeltételek minimális 
szintjének biztosítása mellett ez – a 
szubszidiaritás elvével összhangban – nem 
sértheti a részletesebb rendelkezéseket és 
feltételeket eredményező, nemzeti és helyi 
szinten létező bevált módszereket és 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
említett jogokat és kötelezettségeket 
kiegészítő intézkedéseket sem.

(9) A szubszidiaritás és az arányosság 
elvének tiszteletben tartása mellett ezen 
irányelv célja, hogy az Unió egész 
területén alkalmazandó minimális jogokat 
és kötelezettségeket rögzítsen a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésének megkönnyítése és az 
ágazatközi koordináció elősegítése 
érdekében. Az egyenlő versenyfeltételek 
minimális szintjének biztosítása mellett ez 
– a szubszidiaritás elvével összhangban –
nem sértheti a részletesebb rendelkezéseket 
és feltételeket eredményező, nemzeti és 
helyi szinten létező bevált módszereket és 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
említett jogokat és kötelezettségeket 
kiegészítő intézkedéseket sem.

Or. en

Módosítás 41
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendeletnek az a célja, hogy az Unió 
egész területén alkalmazandó minimális 
jogokat és kötelezettségeket biztosítson a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítésének és az ágazatközi 
koordinációnak az elősegítése érdekében. 
Az egyenlő versenyfeltételek minimális 

(9) E rendeletnek az a célja, hogy az Unió 
egész területén alkalmazandó minimális 
jogokat és kötelezettségeket biztosítson a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítésének és az ágazatközi 
koordinációnak az elősegítése érdekében. 
Az egyenlő versenyfeltételek minimális 
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szintjének biztosítása mellett ez – a 
szubszidiaritás elvével összhangban – nem 
sértheti a részletesebb rendelkezéseket és 
feltételeket eredményező, nemzeti és helyi 
szinten létező bevált módszereket és 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
említett jogokat és kötelezettségeket 
kiegészítő intézkedéseket sem.

szintjének biztosítása mellett ez – a 
szubszidiaritás elvével összhangban – nem 
sértheti a részletesebb rendelkezéseket és 
feltételeket eredményező, nemzeti és helyi 
szinten létező bevált módszereket és 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
említett jogokat és kötelezettségeket 
kiegészítő intézkedéseket sem. További cél 
a nyitottság és a tényleges verseny 
előmozdítása a hálózati szolgáltatások 
területén.

Or. sv

Módosítás 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendeletnek az a célja, hogy az Unió 
egész területén alkalmazandó minimális 
jogokat és kötelezettségeket biztosítson a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítésének és az ágazatközi 
koordinációnak az elősegítése érdekében. 
Az egyenlő versenyfeltételek minimális 
szintjének biztosítása mellett ez – a 
szubszidiaritás elvével összhangban – nem 
sértheti a részletesebb rendelkezéseket és 
feltételeket eredményező, nemzeti és helyi 
szinten létező bevált módszereket és 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
említett jogokat és kötelezettségeket 
kiegészítő intézkedéseket sem.

(9) Ezen irányelv célja, hogy az Unió 
egész területén alkalmazandó minimális 
jogokat és kötelezettségeket rögzítsen a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő
hálózatok kiépítésének megkönnyítése és 
az ágazatközi koordináció elősegítése 
érdekében. Az egyenlő versenyfeltételek 
minimális szintjének biztosítása mellett ez 
– a szubszidiaritás elvével összhangban –
nem sértheti a részletesebb rendelkezéseket 
és feltételeket eredményező, nemzeti és 
helyi szinten létező bevált módszereket és 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
említett jogokat és kötelezettségeket 
kiegészítő intézkedéseket sem.

Or. en

Módosítás 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés



AM\1005010HU.doc 15/103 PE519.832v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A lex specialis elv fényében 
amennyiben az uniós jognak megfelelően 
több egyedi szabályozási intézkedés 
alkalmazandó, ezeknek elsőbbséget kell 
élvezniük az e rendeletben foglalt 
minimális jogokkal és kötelezettségekkel 
szemben. Ennélfogva ez a rendelet nem 
sértheti az uniós jogot és különösen az 
egyedi szabályozási intézkedéseket, 
ideértve az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó uniós szabályozási keretnek (az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló, 2002. 
március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek [„Keretirányelv”]32, 
az elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 
2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek [„Engedélyezési irányelv”]33, 
az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
kapcsolódó eszközökhöz való 
hozzáférésről, valamint azok 
összekapcsolásáról 2002. március 7-i 
2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek [„Hozzáférési irányelv”]34, az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 
2002. március 7-i 2002/22/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek 
[„Egyetemes szolgáltatási irányelv”]35, 
valamint az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások piacain belüli versenyről 
szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK 
bizottsági irányelvnek36) megfelelően a 
jelentős piaci erővel rendelkező 
vállalkozások számára előírt bármely 
különleges korrekciós intézkedést.

(10) A lex specialis elv fényében ahol az 
uniós jognak megfelelő, célzottabb
szabályozási intézkedések vannak 
érvényben, ezeknek elsőbbséget kell 
élvezniük a jelen irányelvben foglalt 
minimális jogokkal és kötelezettségekkel 
szemben. Ennélfogva ez az irányelv nem 
sértheti az uniós jogot és különösen az 
egyedi szabályozási intézkedéseket, 
ideértve az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó uniós szabályozási keretnek (az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló, 2002. 
március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek [„Keretirányelv”]32, 
az elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 
2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek [„Engedélyezési irányelv”]33, 
az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
kapcsolódó eszközökhöz való 
hozzáférésről, valamint azok 
összekapcsolásáról 2002. március 7-i 
2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek [„Hozzáférési irányelv”]34, az 
egyetemes szolgáltatásról, valamint az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 
2002. március 7-i 2002/22/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek 
[„Egyetemes szolgáltatási irányelv”]35, 
valamint az elektronikus hírközlő
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások piacain belüli versenyről 
szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK 
bizottsági irányelvnek36) megfelelően a 
jelentős piaci erővel rendelkező
vállalkozások számára előírt bármely 
különleges korrekciós intézkedést.

__________________ __________________
32 HL L 108., 2002.4.24., 33. o. 32 HL L 108., 2002.4.24., 33. o.
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33 HL L 108., 2002.4.24., 21. o. 33 HL L 108., 2002.4.24., 21. o.
34 HL L 108., 2002.4.24., 7. o. 34 HL L 108., 2002.4.24., 7. o.
35 HL L 108., 2002.4.24., 51. o. 35 HL L 108., 2002.4.24., 51. o.
36 HL L 249., 2002.9.17., 21. o. 36 HL L 249., 2002.9.17., 21. o.

Or. en

Módosítás 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái –
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 
infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezen 
túlmenően az ágazatközi szinergiák az 
elektronikus hírközlő hálózatok miatt
jelentősen csökkenthetik az építési munkák 
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
költségeket, például a szennyezés, az 
ártalmak és a forgalomtorlódás költségeit. 
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira, hanem az elektronikus 
hírközlő hálózati elemek – például a 
villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a 
szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái –
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 
infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezért fel 
kell mérni a lehetséges ágazatközi 
szinergiákat a tekintetben, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépülésének köszönhetően jelentősen 
csökkenteni tudják-e az építési munkák 
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
károkat, például a szennyezést, a 
kellemetlenségeket és a forgalomtorlódást. 
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira kell alkalmazni, hanem az 
elektronikus hírközlő hálózati elemek –
például a villamosenergia-, a gáz- és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
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használatára jogosult személyekre is. használatára jogosult személyekre is.

Or. de

Indokolás

Műszaki, jogi és egészségügyi okokból nem sorolható ide valamennyi fizikai infrastruktúra.

Módosítás 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái –
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 
infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezen 
túlmenően az ágazatközi szinergiák az 
elektronikus hírközlő hálózatok miatt
jelentősen csökkenthetik az építési munkák 
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
költségeket, például a szennyezés, az 
ártalmak és a forgalomtorlódás költségeit. 
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira, hanem az elektronikus 
hírközlő hálózati elemek – például a 
villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a 
szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
használatára jogosult személyekre is.

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a célra 
alkalmas, meglévő fizikai infrastruktúrák –
többek között más közüzemi vállalkozások 
infrastruktúrái – elektronikus hírközlő
hálózatok kiépítéséhez történő
újrafelhasználása, különösen az olyan 
területeken, ahol nem áll rendelkezésre 
megfelelő elektronikus hírközlő hálózat, 
vagy ahol egy új fizikai infrastruktúra 
kiépítése esetleg gazdaságilag 
megvalósíthatatlan. Ezen túlmenően az 
ágazatközi szinergiák az elektronikus 
hírközlő hálózatok kiépülésének 
köszönhetően jelentősen csökkenthetik az 
építési munkák szükségességét, és 
ennélfogva az azokhoz kapcsolódó 
társadalmi és környezeti károkat, például a 
szennyezést, a kellemetlenségeket és a 
forgalomtorlódást. Ezt a rendeletet ezért 
nemcsak az elektronikus hírközlő
hálózatok szolgáltatóira kell alkalmazni, 
hanem az elektronikus hírközlő hálózati 
elemek – például a villamosenergia-, a gáz-
, a víz-, a szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
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használatára jogosult személyekre is.

Or. de

Módosítás 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái –
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 
infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezen 
túlmenően az ágazatközi szinergiák az 
elektronikus hírközlő hálózatok miatt
jelentősen csökkenthetik az építési munkák 
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
költségeket, például a szennyezés, az 
ártalmak és a forgalomtorlódás költségeit. 
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira, hanem az elektronikus 
hírközlő hálózati elemek – például a 
villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a 
szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
használatára jogosult személyekre is.

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái –
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 
infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezen 
túlmenően az ágazatközi szinergiák az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépülésének köszönhetően jelentősen 
csökkenthetik az építési munkák 
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
károkat, például a szennyezést, a 
kellemetlenségeket és a forgalomtorlódást. 
Ezt az irányelvet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira kell alkalmazni, hanem az 
elektronikus hírközlő hálózati elemek –
például a villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a 
szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
használatára jogosult személyekre is.

Or. en
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Módosítás 47
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái –
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 
infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezen 
túlmenően az ágazatközi szinergiák az 
elektronikus hírközlő hálózatok miatt 
jelentősen csökkenthetik az építési munkák 
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
költségeket, például a szennyezés, az 
ártalmak és a forgalomtorlódás költségeit.
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira, hanem az elektronikus 
hírközlő hálózati elemek – például a 
villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a 
szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
használatára jogosult személyekre is.

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái –
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 
infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezen 
túlmenően az ágazatközi szinergiák az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépülésének köszönhetően jelentősen 
csökkenthetik az építési munkák
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
károkat, például a szennyezést, a 
kellemetlenségeket és a forgalomtorlódást. 
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira kell alkalmazni, hanem az 
elektronikus hírközlő hálózati elemek –
például a villamosenergia-, a gáz- és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
használatára jogosult személyekre is.

Or. de

Indokolás

A vízszállító infrasktruktúrák (ideértve a szennyvízelvezető és csatornaműveket, valamint 
ártalmatlanítókat) használatába való beavatkozás adott esetben közegészségügyi 
kockázatokkal járhat, ezért ezeket a területeket ki kell hagyni e rendelkezések hatóköréből. A 
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fűtési hálózatokat úgyszintén ki kell hagyni, mivel a belépési és kilépési pontokon nem 
biztosítható a nagy sebességű hálózatok elemei esetében feltétlenül szükséges vízhatlanítás.

Módosítás 48
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái –
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 
infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezen 
túlmenően az ágazatközi szinergiák az 
elektronikus hírközlő hálózatok miatt 
jelentősen csökkenthetik az építési munkák 
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
költségeket, például a szennyezés, az 
ártalmak és a forgalomtorlódás költségeit. 
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira, hanem az elektronikus 
hírközlő hálózati elemek – például a 
villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a 
szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
használatára jogosult személyekre is.

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái –
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 
infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezen 
túlmenően az ágazatközi szinergiák az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépülésének köszönhetően jelentősen 
csökkenthetik az építési munkák
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
károkat, például a szennyezést, a 
kellemetlenségeket és a forgalomtorlódást. 
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira kell alkalmazni, hanem az 
elektronikus hírközlő hálózati elemek –
például a villamosenergia-, a gáz-, a fűtési 
és a közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
használatára jogosult személyekre is.

Or. en
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Módosítás 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
alkalmazkodási költségek mellett –
gyakran igen sokféle elektronikus hírközlő 
hálózati elemet fogadhatnak, többek között 
a legalább 30 MB/s sebességű széles sávú 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 
a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, tényleges 
használatától, illetve tulajdonosától 
függetlenül elvileg elektronikus hírközlési 
kábelek, berendezések vagy elektronikus 
hírközlő hálózatok bármely más elemének 
fogadására használható. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat annak érdekében, 
hogy ezzel egyidejűleg hozzá lehessen 
járulni a digitális menetrend céljainak 
teljesítéséhez.

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
adaptációs költségek mellett – gyakran 
igen sokféle elektronikus hírközlő hálózati 
elemet fogadhatnak, többek között a 
legalább 30 MB/s sebességű széles sávú 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 
a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, elvileg elektronikus 
hírközlési kábelek, berendezések vagy 
elektronikus hírközlő hálózatok bármely 
más elemének fogadására használható, 
feltéve, hogy az adott fizikai 
infrastruktúra felhasználása műszaki 
vagy egészségügyi okokból nem kizárt, és 
a tulajdonosi és használói jogok nem 
sérülnek.

Or. de

Módosítás 50
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
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létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
alkalmazkodási költségek mellett –
gyakran igen sokféle elektronikus hírközlő 
hálózati elemet fogadhatnak, többek között 
a legalább 30 MB/s sebességű széles sávú 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 
a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, tényleges 
használatától, illetve tulajdonosától 
függetlenül elvileg elektronikus hírközlési 
kábelek, berendezések vagy elektronikus 
hírközlő hálózatok bármely más elemének 
fogadására használható. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat annak érdekében, hogy 
ezzel egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
adaptációs költségek mellett – gyakran 
igen sokféle elektronikus hírközlő hálózati 
elemet fogadhatnak, többek között a 
legalább 30 MB/s sebességű széles sávú 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 
a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, elvileg elektronikus 
hírközlési kábelek, berendezések vagy 
elektronikus hírközlő hálózatok bármely
más elemének fogadására használható, 
amennyiben biztonsági kockázatok nem 
állnak fenn, és az ilyen irányú 
felhasználás nem összeegyeztethetetlen az 
adott infrastruktúra tulajdonosainak 
jövőbeli üzleti érdekeivel. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat annak érdekében, hogy 
ezzel egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 51
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
alkalmazkodási költségek mellett –
gyakran igen sokféle elektronikus hírközlő 
hálózati elemet fogadhatnak, többek között 
a legalább 30 MB/s sebességű széles sávú 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
adaptációs költségek mellett – gyakran 
igen sokféle elektronikus hírközlő hálózati 
elemet fogadhatnak, többek között a 
legalább 30 MB/s sebességű széles sávú 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 
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a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, tényleges 
használatától, illetve tulajdonosától 
függetlenül elvileg elektronikus hírközlési 
kábelek, berendezések vagy elektronikus 
hírközlő hálózatok bármely más elemének 
fogadására használható. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat annak érdekében, hogy 
ezzel egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, tényleges 
használatától, illetve tulajdonosától 
függetlenül elvileg elektronikus hírközlési 
kábelek, berendezések vagy elektronikus 
hírközlő hálózatok bármely más elemének 
fogadására használható. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat – ideértve az összes 
rendelkezésre álló technológia 
integrálását – annak érdekében, hogy ezzel 
egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

Or. de

Módosítás 52
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
alkalmazkodási költségek mellett –
gyakran igen sokféle elektronikus hírközlő 
hálózati elemet fogadhatnak, többek között 
a legalább 30 MB/s sebességű széles sávú 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 
a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, tényleges 
használatától, illetve tulajdonosától 
függetlenül elvileg elektronikus hírközlési 
kábelek, berendezések vagy elektronikus 
hírközlő hálózatok bármely más elemének 
fogadására használható. A fő szolgáltatás 

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
adaptációs költségek mellett – gyakran 
igen sokféle elektronikus hírközlő hálózati 
elemet fogadhatnak, többek között a 
100 MB/s, 1 GB/s sebességű vagy ennél 
gyorsabb széles sávú szolgáltatásra 
alkalmas elemeket. Ezért az a fizikai 
infrastruktúra, amelyet kizárólag valamely 
hálózat más elemeinek fogadására szántak, 
de amely maga nem válik hálózati elemmé, 
tényleges használatától, illetve 
tulajdonosától függetlenül elvileg 
elektronikus hírközlési kábelek, 
berendezések vagy elektronikus hírközlő
hálózatok bármely más elemének 
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nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat annak érdekében, hogy 
ezzel egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

fogadására használható. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat annak érdekében, hogy 
ezzel egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 53
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
alkalmazkodási költségek mellett –
gyakran igen sokféle elektronikus hírközlő 
hálózati elemet fogadhatnak, többek között 
a legalább 30 MB/s sebességű széles sávú 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 
a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, tényleges 
használatától, illetve tulajdonosától 
függetlenül elvileg elektronikus hírközlési 
kábelek, berendezések vagy elektronikus 
hírközlő hálózatok bármely más elemének 
fogadására használható. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat annak érdekében, hogy 
ezzel egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
adaptációs költségek mellett gyakran igen 
sokféle elektronikus hírközlő hálózati 
elemet fogadhatnak. Ezért az a fizikai 
infrastruktúra, amelyet kizárólag valamely 
hálózat más elemeinek fogadására szántak, 
de amely maga nem válik hálózati elemmé, 
tényleges használatától, illetve 
tulajdonosától függetlenül elvileg 
elektronikus hírközlési kábelek,
berendezések vagy elektronikus hírközlő
hálózatok bármely más elemének 
fogadására használható. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat annak érdekében, hogy 
ezzel egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

Or. en
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Módosítás 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Bár ez a rendelet nem sértheti a 
hálózatok biztonságának és integritásának 
garantálásához, valamint a 
hálózatüzemeltető által nyújtott fő 
szolgáltatás integritásának biztosításához 
szükséges egyedi biztosítékokat, a nemzeti 
jogszabályok azon általános szabályai, 
amelyek a hálózatüzemeltetők számára 
megtiltják az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatóinak a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
megakadályozhatják e hozzáférés piacának 
létrehozását, ezért azokat hatályon kívül 
kell helyezni. Az ebben a rendeletben
foglalt intézkedések ugyanakkor nem 
sérthetik a tagállamok azon lehetőségét, 
hogy az infrastruktúrák közüzemi 
vállalkozások általi működtetését vonzóbbá 
tegyék azzal, hogy – az alkalmazandó 
uniós jogszabályoknak megfelelően – a fő 
tevékenységükre vagy tevékenységeikre 
vonatkozó végfelhasználói díjszabás 
kiszámítási alapja esetében az e 
szolgáltatásból származó bevételeket 
figyelmen kívül hagyják.

(13) Bár ez az irányelv nem sértheti a 
hálózatok biztonságának és integritásának 
garantálásához, valamint a 
hálózatüzemeltető által nyújtott fő
szolgáltatás integritásának biztosításához 
szükséges egyedi biztosítékokat, a nemzeti 
jogszabályok azon általános szabályai, 
amelyek a hálózatüzemeltetők számára 
megtiltják az elektronikus hírközlő
hálózatok szolgáltatóinak a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
megakadályozhatják e hozzáférés piacának 
létrehozását, ezért azokat hatályon kívül 
kell helyezni. A jelen irányelvben foglalt 
intézkedések ugyanakkor nem sérthetik a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy az 
infrastruktúrák közüzemi vállalkozások 
általi működtetését vonzóbbá tegyék azzal, 
hogy – az alkalmazandó uniós 
jogszabályoknak megfelelően – a fő
tevékenységükre vagy tevékenységeikre 
vonatkozó végfelhasználói díjszabás 
kiszámítási alapja esetében az e 
szolgáltatásból származó bevételeket 
figyelmen kívül hagyják.

Or. en

Módosítás 55
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Bár ez a rendelet nem sértheti a (13) Bár ez a rendelet nem sértheti a 
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hálózatok biztonságának és integritásának 
garantálásához, valamint a 
hálózatüzemeltető által nyújtott fő 
szolgáltatás integritásának biztosításához 
szükséges egyedi biztosítékokat, a nemzeti 
jogszabályok azon általános szabályai, 
amelyek a hálózatüzemeltetők számára 
megtiltják az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatóinak a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
megakadályozhatják e hozzáférés piacának 
létrehozását, ezért azokat hatályon kívül 
kell helyezni. Az ebben a rendeletben 
foglalt intézkedések ugyanakkor nem 
sérthetik a tagállamok azon lehetőségét, 
hogy az infrastruktúrák közüzemi 
vállalkozások általi működtetését vonzóbbá 
tegyék azzal, hogy – az alkalmazandó 
uniós jogszabályoknak megfelelően – a fő 
tevékenységükre vagy tevékenységeikre 
vonatkozó végfelhasználói díjszabás 
kiszámítási alapja esetében az e 
szolgáltatásból származó bevételeket 
figyelmen kívül hagyják.

hálózatok biztonságának, védelmének és 
integritásának garantálásához, valamint a 
hálózatüzemeltető által nyújtott fő
szolgáltatás integritásának biztosításához 
szükséges egyedi biztosítékokat, a nemzeti 
jogszabályok azon általános szabályai, 
amelyek a hálózatüzemeltetők számára 
megtiltják az elektronikus hírközlő
hálózatok szolgáltatóinak a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
megakadályozhatják e hozzáférés piacának 
létrehozását, ezért azokat hatályon kívül 
kell helyezni. Az ebben a rendeletben 
foglalt intézkedések ugyanakkor nem 
sérthetik a tagállamok azon lehetőségét, 
hogy az infrastruktúrák közüzemi 
vállalkozások általi működtetését vonzóbbá 
tegyék azzal, hogy – az alkalmazandó 
uniós jogszabályoknak megfelelően – a fő
tevékenységükre vagy tevékenységeikre 
vonatkozó végfelhasználói díjszabás 
kiszámítási alapja esetében az e 
szolgáltatásból származó bevételeket 
figyelmen kívül hagyják.

Or. en

Módosítás 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hálózatüzemeltető konkrét fizikai 
infrastruktúrákhoz való hozzáférést 
objektív okok miatt megtagadhatja. 
Előfordulhat különösen az, hogy egy 
fizikai infrastruktúra – a hozzáférési 
kérelem tárgyát képező infrastruktúrákra 
vonatkozó egyedi körülmények miatt –
műszakilag alkalmatlan, ideértendő a 
helyhiány is. Hasonlóképpen, egyedi 
körülmények között az infrastruktúra 
megosztása veszélyeztetheti a hálózat 
integritását vagy biztonságát, illetve az 

(14) A hálózatüzemeltető konkrét fizikai 
infrastruktúrákhoz való hozzáférést 
objektív okok miatt megtagadhatja. 
Előfordulhat például, hogy egy fizikai 
infrastruktúra a hozzáférési kérelem tárgyát 
képező infrastruktúrákkal kapcsolatos
egyedi körülmények – köztük helyhiány –
miatt műszakilag alkalmatlan. 
Hasonlóképpen, egyedi körülmények 
között az infrastruktúra megosztása 
veszélyeztetheti a hálózat integritását vagy 
biztonságát, illetve az ugyanazon 
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ugyanazon infrastruktúrán elsődlegesen 
biztosított szolgáltatások nyújtását. 
Ezenkívül, ha a hálózatüzemeltető már 
biztosít olyan nagykereskedelmi fizikai 
hálózathoz való hozzáférést, amely 
megfelelne a hozzáférés igénylője 
szükségleteinek, a mögöttes fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférés 
kedvezőtlen gazdasági hatást gyakorolhat 
üzleti modelljére és beruházási ösztönzőire, 
ugyanakkor a hálózati elemek 
hatékonyságcsökkentő párhuzamosságával 
járhat. A fizikai infrastruktúrához való 
hozzáférés tekintetében az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó uniós szabályozási 
keret alapján előírt – például a jelentős 
piaci erővel rendelkező vállalkozásokat 
terhelő – kötelezettségek esetében erre már 
olyan egyedi szabályozási kötelezettségek 
vonatkoznának, amelyeket ez a rendelet
már nem érinthet.

infrastruktúrán elsődlegesen biztosított 
szolgáltatások nyújtását. Ezenkívül, ha a 
hálózatüzemeltető már biztosít olyan 
nagykereskedelmi fizikai hálózathoz való 
hozzáférést, amely megfelelne a hozzáférés 
igénylője szükségleteinek, a mögöttes 
fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
kedvezőtlen gazdasági hatást gyakorolhat 
üzleti modelljére és beruházási ösztönzőire, 
ugyanakkor a hálózati elemek 
hatékonyságcsökkentő párhuzamosságával 
járhat. A fizikai infrastruktúrához való 
hozzáférés tekintetében az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó uniós szabályozási 
keret alapján előírt – például a jelentős 
piaci erővel rendelkező vállalkozásokat 
terhelő – kötelezettségek esetében erre már 
olyan egyedi szabályozási kötelezettségek 
vonatkoznának, amelyeket ez az irányelv
már nem érinthet.

Or. en

Módosítás 57
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amikor az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatói meghatározott 
területen hozzáférést kérnek, a 
hálózatüzemeltetőknek ajánlatot kell 
rendelkezésre bocsátaniuk létesítményeik 
tisztességes feltételek – többek között 
méltányos árak – melletti megosztott 
használatáról, kivéve ha objektív okok 
alapján a hozzáférést megtagadják. A 
hozzáférés megadásának feltételeit a 
körülményektől függően több tényező 
befolyásolhatja, például a következők: 
bármely karbantartási és alkalmazkodási 
költség; a hálózat biztonságára és 
integritására kifejtett kedvezőtlen hatások 

(15) Amikor az elektronikus hírközlő
hálózatok szolgáltatói meghatározott 
területen hozzáférést kérnek, a 
hálózatüzemeltetőknek ajánlatot kell 
tenniük létesítményeik tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
melletti megosztott használatára, kivéve,
ha objektív okok alapján a hozzáférést 
megtagadják. A hozzáférés megadásának 
feltételeit a körülményektől függően több 
tényező befolyásolhatja, például a 
következők: bármely karbantartási és 
adaptációs többletköltség; a fő szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos kapacitásra és 
teljesítényre gyakorolt hatás; a hálózat 
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korlátozása érdekében elfogadandó 
bármely megelőző célú biztosíték; 
káresetekre kialakított bármely egyedi 
felelősségvállalási megállapodás; az 
infrastruktúra kiépítésére nyújtott bármely 
állami támogatás igénybevétele, ideértve a 
támogatáshoz kapcsolódó, illetve az uniós 
jogszabályoknak megfelelően a nemzeti 
jogszabályok alapján biztosított feltételeket 
is; a környezet, a közegészség, a 
közbiztonság védelmét célzó, illetve város-
vagy vidéktervezési célkitűzések 
teljesítését célzó nemzeti rendelkezésekből 
fakadó bármely korlátozás.

biztonságát, védelmét és integritását érintő
kedvezőtlen hatások korlátozása érdekében 
elfogadandó bármely megelőző célú 
biztosíték; káresetekre kialakított bármely 
egyedi felelősségvállalási megállapodás; az 
infrastruktúra kiépítésére nyújtott bármely 
állami támogatás igénybevétele, ideértve a 
támogatáshoz kapcsolódó, illetve az uniós 
jogszabályoknak megfelelően a nemzeti 
jogszabályok alapján biztosított feltételeket 
is; a közszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítését szolgáló infrastrukturális 
kapacitás kiépítésére vagy biztosítására 
irányuló képesség; a környezet, a 
közegészség, a közbiztonság védelmét 
célzó, illetve város- vagy vidéktervezési 
célkitűzések teljesítését célzó nemzeti 
rendelkezésekből fakadó bármely 
korlátozás. A bármely hálózaton a jövőben 
felmerülő munkálatok során –
függetlenül attól, hogy ki kezdeményezte a 
munkálatokat – az elektronikus hírközlő
hálózatok elemeinek jelenlétéből fakadó 
többletköltségek a szóban forgó hírközlő
hálózati elemek tulajdonosának minősülő
vállalkozásra terhelhetők.

Or. en

Indokolás

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted. The Regulation should also take 
future costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks 
into consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Módosítás 58
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Amennyiben a műszaki és 
kereskedelmi feltételekre irányuló 
kereskedelmi tárgyalás során nem jön 
létre megállapodás, indokolatlan 
elutasítás vagy ésszerűtlen feltételek 
előírásának elkerülése érdekében a felek 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy számukra megoldást előíró nemzeti 
vitarendezési testülethez fordulhassanak. 
A hozzáférés megadásához kapcsolódó 
árak meghatározásakor a vitarendezési
testületnek figyelembe kell vennie a fizikai 
infrastruktúrán végrehajtott beruházásokat. 
Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetőinek fizikai infrastruktúrájához 
való hozzáférés egyedi esetében az 
infrastruktúrán végrehajtott beruházások 
közvetlenül hozzájárulhatnak az európai 
digitális menetrend célkitűzéseihez, a 
szolgáltatási lánc alacsonyabb szintjein 
folyó (downstream) versenyt pedig a 
„potyázás” befolyásolhatja. Ennélfogva a 
hozzáférési kötelezettségnek a beruházás 
megtérülésére vonatkozó bármely időbeli 
ütemezés, a hozzáférés downstream 
versenyre gyakorolt bármely hatása, a 
hozzáférés kérelmezésekor a hálózati 
eszközök bármely értékcsökkenése, a
különösen a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati szolgáltatások 
nyújtásához használt, nem sokkal 
korábban kiépített fizikai infrastruktúrán 
végrehajtott beruházást alátámasztó 
bármely üzleti eset, valamint a hozzáférés 
igénylője számára biztosított bármely 
közös kiépítési lehetőség alapján 
figyelembe kell vennie e beruházások 
gazdasági életképességét.

(16) Amennyiben a kereskedelmi tárgyalás 
során a műszaki és kereskedelmi 
feltételekről nem sikerül megállapodni, a 
felek számára lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az üzletkötéstől való elzárkózás
vagy ésszerűtlen feltételek előírásának 
elkerülése érdekében nemzeti szintű
vitarendező testülethez folyamodhassanak 
egy mindkettejükre nézve kötelező
megoldásért. A hozzáférési díjak
meghatározásakor a vitarendező
testületnek figyelembe kell vennie a fizikai 
infrastruktúrán végrehajtott beruházásokat, 
az állami támogatások esetleges 
elszivárgását, valamint a szóban forgó 
infrastrukturális ágazatban érintett 
bármely gazdasági szabályozó véleményét. 
Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetőinek fizikai infrastruktúrájához 
való hozzáférés egyedi esetében az 
infrastruktúrán végrehajtott beruházások 
közvetlenül hozzájárulhatnak az európai 
digitális menetrend célkitűzéseihez, a 
szolgáltatási lánc alacsonyabb szintjein 
folyó (downstream) versenyt pedig a 
„potyázás” befolyásolhatja. Ennélfogva a 
hozzáférési kötelezettségnek figyelembe 
kell vennie e beruházások gazdasági 
életképességét a megtérülésre vonatkozó 
bármely időbeli ütemezés alapján. A 
vitarendező testületeknek figyelembe kell 
vennie továbbá a hozzáférés által a fő
szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos 
kapacitásra és teljesítényre gyakorolt 
hatást, a downstream versenyre gyakorolt 
bármely hatást, a hozzáférés 
kérelmezésekor a hálózati eszközök 
bármely értékcsökkenését, bármely üzleti 
érvet, amely alátámasztja a nem sokkal 
korábban kiépített – különösen nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózati 
szolgáltatások nyújtásához használt –
fizikai infrastruktúrán végrehajtott 
beruházás ésszerűségét, valamint a 
hozzáférés igénylője számára biztosított 
bármely közös kiépítési lehetőséget.
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Or. en

Indokolás

A kapacitásra és teljesítényre gyakorolt hatásokat is szerepeltetni kell a hozzáférési 
kötelezettség tekintetében figyelembe veendő tényezők sorában.

Módosítás 59
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Amennyiben a műszaki és 
kereskedelmi feltételekre irányuló 
kereskedelmi tárgyalás során nem jön 
létre megállapodás, indokolatlan 
elutasítás vagy ésszerűtlen feltételek 
előírásának elkerülése érdekében a felek 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy számukra megoldást előíró nemzeti 
vitarendezési testülethez fordulhassanak. 
A hozzáférés megadásához kapcsolódó 
árak meghatározásakor a vitarendezési
testületnek figyelembe kell vennie a fizikai 
infrastruktúrán végrehajtott beruházásokat. 
Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetőinek fizikai infrastruktúrájához 
való hozzáférés egyedi esetében az 
infrastruktúrán végrehajtott beruházások 
közvetlenül hozzájárulhatnak az európai 
digitális menetrend célkitűzéseihez, a 
szolgáltatási lánc alacsonyabb szintjein 
folyó (downstream) versenyt pedig a 
„potyázás” befolyásolhatja. Ennélfogva a 
hozzáférési kötelezettségnek a beruházás 
megtérülésére vonatkozó bármely időbeli 
ütemezés, a hozzáférés downstream 
versenyre gyakorolt bármely hatása, a 
hozzáférés kérelmezésekor a hálózati 
eszközök bármely értékcsökkenése, a 
különösen a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati szolgáltatások 
nyújtásához használt, nem sokkal korábban 
kiépített fizikai infrastruktúrán végrehajtott 
beruházást alátámasztó bármely üzleti eset, 

(16) Amennyiben a kereskedelmi tárgyalás 
során a műszaki és kereskedelmi 
feltételekről nem sikerül megállapodni, a 
felek számára lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az üzletkötéstől való elzárkózás
vagy ésszerűtlen feltételek előírásának 
elkerülése érdekében nemzeti szintű
vitarendező testülethez folyamodhassanak 
egy mindkettejükre nézve kötelező
megoldásért. A hozzáférési díjak
meghatározásakor a vitarendező
testületnek figyelembe kell vennie a fizikai 
infrastruktúrán végrehajtott beruházásokat
és minden további költséget, amely a 
hozzáférés lehetővé tétele kapcsán 
felmerül. Az elektronikus hírközlő
hálózatok üzemeltetőinek fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférés egyedi 
esetében az infrastruktúrán végrehajtott 
beruházások közvetlenül hozzájárulhatnak 
az európai digitális menetrend 
célkitűzéseihez, a szolgáltatási lánc 
alacsonyabb szintjein folyó (downstream) 
versenyt pedig a „potyázás” 
befolyásolhatja. Ennélfogva a hozzáférési 
kötelezettségnek a beruházás megtérülésére 
vonatkozó bármely időbeli ütemezés, a 
hozzáférés downstream versenyre 
gyakorolt bármely hatása, a hozzáférés 
kérelmezésekor a hálózati eszközök 
bármely értékcsökkenése, a különösen a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő
hálózati szolgáltatások nyújtásához 
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valamint a hozzáférés igénylője számára 
biztosított bármely közös kiépítési 
lehetőség alapján figyelembe kell vennie e 
beruházások gazdasági életképességét.

használt, nem sokkal korábban kiépített 
fizikai infrastruktúrán végrehajtott 
beruházást alátámasztó bármely üzleti eset, 
valamint a hozzáférés igénylője számára 
biztosított bármely közös kiépítési 
lehetőség alapján figyelembe kell vennie e 
beruházások gazdasági életképességét.

Or. de

Indokolás

Az infrastruktura felmérése rendkívül költséges lehet, és e költségeket nem szabadna a 
hálózattulajdonosokra hárítani.

Módosítás 60
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Amennyiben a műszaki és 
kereskedelmi feltételekre irányuló 
kereskedelmi tárgyalás során nem jön 
létre megállapodás, indokolatlan 
elutasítás vagy ésszerűtlen feltételek 
előírásának elkerülése érdekében a felek 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy számukra megoldást előíró nemzeti 
vitarendezési testülethez fordulhassanak. 
A hozzáférés megadásához kapcsolódó 
árak meghatározásakor a vitarendezési
testületnek figyelembe kell vennie a fizikai 
infrastruktúrán végrehajtott beruházásokat. 
Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetőinek fizikai infrastruktúrájához 
való hozzáférés egyedi esetében az 
infrastruktúrán végrehajtott beruházások 
közvetlenül hozzájárulhatnak az európai 
digitális menetrend célkitűzéseihez, a 
szolgáltatási lánc alacsonyabb szintjein 
folyó (downstream) versenyt pedig a 
„potyázás” befolyásolhatja. Ennélfogva a 
hozzáférési kötelezettségnek a beruházás 
megtérülésére vonatkozó bármely időbeli 

(16) Amennyiben a kereskedelmi tárgyalás 
során a műszaki és kereskedelmi 
feltételekről nem sikerül megállapodni, a 
felek számára lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az üzletkötéstől való elzárkózás
vagy ésszerűtlen feltételek előírásának 
elkerülése érdekében nemzeti szintű
vitarendező testülethez folyamodhassanak 
egy mindkettejükre nézve kötelező
megoldásért. A hozzáférési díjak
meghatározásakor a vitarendező
testületnek figyelembe kell vennie a fizikai 
infrastruktúrán végrehajtott beruházásokat
és minden további költséget, amely a 
hozzáférés lehetővé tétele kapcsán 
felmerül. Az elektronikus hírközlő
hálózatok üzemeltetőinek fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférés egyedi 
esetében az infrastruktúrán végrehajtott 
beruházások közvetlenül hozzájárulhatnak 
az európai digitális menetrend 
célkitűzéseihez, a szolgáltatási lánc 
alacsonyabb szintjein folyó (downstream) 
versenyt pedig a „potyázás” 
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ütemezés, a hozzáférés downstream 
versenyre gyakorolt bármely hatása, a 
hozzáférés kérelmezésekor a hálózati 
eszközök bármely értékcsökkenése, a 
különösen a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati szolgáltatások 
nyújtásához használt, nem sokkal korábban 
kiépített fizikai infrastruktúrán végrehajtott 
beruházást alátámasztó bármely üzleti eset, 
valamint a hozzáférés igénylője számára 
biztosított bármely közös kiépítési 
lehetőség alapján figyelembe kell vennie e 
beruházások gazdasági életképességét.

befolyásolhatja. Ennélfogva a hozzáférési 
kötelezettségnek a beruházás megtérülésére 
vonatkozó bármely időbeli ütemezés, a 
hozzáférés downstream versenyre 
gyakorolt bármely hatása, a hozzáférés 
kérelmezésekor a hálózati eszközök 
bármely értékcsökkenése, a különösen a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő
hálózati szolgáltatások nyújtásához 
használt, nem sokkal korábban kiépített 
fizikai infrastruktúrán végrehajtott 
beruházást alátámasztó bármely üzleti eset, 
valamint a hozzáférés igénylője számára 
biztosított bármely közös kiépítési 
lehetőség alapján figyelembe kell vennie e 
beruházások gazdasági életképességét.

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a díjak megállapításakor nemcsak a végrehajtott 
beruházásokat, hanem a fizikai infrastruktúra megosztott használatának lehetővé tétele 
kapcsán felmerülő költségeket is figyelembe kell venni.

Módosítás 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Bár ez a rendelet nem ír elő új 
feltérképezési kötelezettséget a tagállamok 
számára, rendelkezik arról, hogy a 
közigazgatási szervek által már 
összegyűjtött és a nemzeti 
kezdeményezések alapján, valamint az 
uniós jogszabályok (például az Európai 
Közösségen belüli térinformációs 
infrastruktúra [INSPIRE] kialakításáról 
szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv37) 
értelmében elektronikus formában 
rendelkezésre álló minimális információkat 
például hiperhivatkozás segítségével az 

(18) Bár ez az irányelv nem ír elő új 
feltérképezési kötelezettséget a tagállamok 
számára, rendelkezik arról, hogy a 
közigazgatási szervek által már 
összegyűjtött és a nemzeti 
kezdeményezések alapján, valamint az 
uniós jogszabályok (például az Európai 
Közösségen belüli térinformációs 
infrastruktúra [INSPIRE] kialakításáról 
szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv37) 
értelmében elektronikus formában 
rendelkezésre álló minimális információkat 
például hiperhivatkozás segítségével az 
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egyablakos információs pont 
rendelkezésére kell bocsátani ahhoz, hogy 
az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói összehangolt módon 
hozzáférhessenek a fizikai infrastruktúrára 
vonatkozó információkhoz, és egyúttal 
biztosított legyen az érintett információk 
biztonságos kezelése és integritása. Ez az 
információszolgáltatás nem sértheti a 
közszféra információinak további 
felhasználásáról szóló, 2003. november 17-
i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv38 szerint a közszféra 
információinak további felhasználására 
már alkalmazandó átláthatósági 
követelményeket. Amennyiben a közszféra 
nem biztosít megfelelő ismereteket egy 
adott területen található vagy bizonyos 
típusú, meglévő fizikai infrastruktúrákról, a 
hálózatüzemeltetők – kérésre – kötelesek 
az információkat az egyablakos 
információs pont rendelkezésére bocsátani.

egyablakos információs pont 
rendelkezésére kell bocsátani ahhoz, hogy 
az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói összehangolt módon 
hozzáférhessenek a fizikai infrastruktúrára 
vonatkozó információkhoz, és egyúttal 
biztosított legyen az érintett információk 
biztonságos kezelése és integritása. Ez az 
információszolgáltatás nem sértheti a 
közszféra információinak további 
felhasználásáról szóló, 2003. november 17-
i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv38 szerint a közszféra 
információinak további felhasználására 
már alkalmazandó átláthatósági 
követelményeket. Amennyiben a közszféra 
nem biztosít megfelelő ismereteket egy 
adott területen található vagy bizonyos 
típusú, meglévő fizikai infrastruktúrákról, a 
hálózatüzemeltetők – kérésre – kötelesek 
az információkat az egyablakos 
információs pont rendelkezésére bocsátani.

__________________ __________________
37 HL L 108., 2007.4.25., 1. o. 37 HL L 108., 2007.4.25., 1. o.
38 HL L 345., 2003.12.31., 90. o. 38 HL L 345., 2003.12.31., 90. o.

Or. en

Módosítás 62
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A digitális menetrend céljainak 
teljesítése szükségessé teszi, hogy az 
infrastruktúra kiépítése a 
végfelhasználókhoz helyileg közel 
történjen, ugyanakkor az érvényesített 
általános érdek miatti bármely tulajdonjog-
korlátozás tekintetében maradéktalanul 
tiszteletben tartsa az arányosság elvét. Elő 
kell segíteni, hogy a végfelhasználó 
szintjéig létezzenek nagy sebességű 

(26) A digitális menetrend céljainak 
teljesítése szükségessé teszi, hogy az 
infrastruktúra kiépítése a 
végfelhasználókhoz helyileg közel 
történjen, ugyanakkor az érvényesített 
általános érdek miatti bármely tulajdonjog-
korlátozás tekintetében maradéktalanul 
tiszteletben tartsa az arányosság elvét. Elő
kell segíteni, hogy a nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok a 
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elektronikus hírközlő hálózatok, 
ugyanakkor – különösen a nagy sebességű 
technológia fogadására alkalmas, épületen 
belüli fizikai infrastruktúrával – biztosítani 
kell a technológiasemlegességet. 
Tekintettel arra, hogy az épület felépítése 
során a mini-alépítmények biztosításának 
csak elenyésző többletköltsége van, míg az 
épületek nagy sebességű infrastruktúrával 
való utólagos felszerelése a nagy sebességű 
hálózat kiépítési költségének jelentős 
részét kiteheti, valamennyi új vagy 
jelentősen felújított épületet fel kell
szerelni olyan fizikai infrastruktúrával, 
amely lehetővé teszi a végfelhasználók 
nagy sebességű hálózatokra 
csatlakoztatását. A nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése 
érdekében ezenfelül a többlakásos új 
épületeket, valamint a jelentősen felújított 
többlakásos épületeket fel kell szerelni 
olyan hozzáférési vagy koncentrációs 
ponttal, amelyen keresztül a szolgáltató 
hozzáférhet az épületen belüli hálózathoz. 
A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy az 
épületfejlesztőknek elő kellene 
irányozniuk, hogy minden lakásból 
biztosítsanak üres alépítményeket az 
épületen belül vagy azon kívül elhelyezett 
koncentrációs pontig. Egyes esetekben, 
például elszigetelt területeken 
kivitelezendő egylakásos új épületek vagy
jelentős felújítások esetében a nagy 
sebességű összeköttetés lehetősége 
objektív indokok alapján túlságosan távoli 
lehet ahhoz, hogy igazolja a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
házon belüli fizikai infrastruktúra 
kiépítésének és/vagy a koncentrációs 
pontnak a többletköltségét.

végfelhasználókig elérjenek, ugyanakkor –
különösen a nagy sebességű technológia 
fogadására alkalmas, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrával – biztosítani kell a 
technológiasemlegességet. Tekintettel arra, 
hogy az épület felépítése során a mini-
alépítmények biztosításának csak 
elenyésző többletköltsége van, míg az 
épületek nagy sebességű infrastruktúrával
való utólagos felszerelése a nagy sebességű
hálózat kiépítési költségének jelentős 
részét kiteheti, valamennyi új vagy 
jelentősen felújított épületet fel lehetne
szerelni olyan fizikai infrastruktúrával, 
amely lehetővé teszi a végfelhasználók 
nagy sebességű hálózatokra 
csatlakoztatását. A nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése 
érdekében ezenfelül a többlakásos új 
épületeket, valamint a jelentősen felújított 
többlakásos épületeket fel lehetne szerelni 
olyan hozzáférési vagy koncentrációs 
ponttal, amelyen keresztül a szolgáltató 
hozzáférhet az épületen belüli hálózathoz. 
A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy az 
épületfejlesztőknek elő kellene 
irányozniuk, hogy minden lakásból 
biztosítsanak üres alépítményeket az 
épületen belül vagy azon kívül elhelyezett 
koncentrációs pontig. Egyes esetekben, 
például elszigetelt területeken 
kivitelezendő egylakásos új épületek vagy 
jelentős felújítások esetében a nagy 
sebességű összeköttetés lehetősége 
objektív indokok alapján túlságosan távoli 
lehet ahhoz, hogy igazolja a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
házon belüli fizikai infrastruktúra 
kiépítésének és/vagy a koncentrációs 
pontnak a többletköltségét.

Or. en

Módosítás 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az elektronikus hírközlés uniós 
keretszabályozása értelmében a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára kijelölt 
feladatok sérelme nélkül az illetékes szerv 
tagállam általi külön kijelölése hiányában a 
következetes vitarendezés biztosítása 
érdekében az e rendeletben előírt ilyen 
feladatköröket – a rendelkezésre álló 
szaktudás, valamint a függetlenség és a 
pártatlanság garanciájának 
figyelembevétele mellett – a 2002/21/EK 
irányelv 20. cikkében előírt feladatokat 
ellátó hatóságok hatáskörébe indokolt 
utalni. A szubszidiaritás elvével 
összhangban azonban ez a rendelet nem 
sértheti a tagállamok lehetőségét arra, hogy 
– a hatás- és jogkörök megosztásának 
nemzeti alkotmányos rendszerével és az e 
rendeletben foglalt követelményekkel 
összhangban – az e rendeletben előírt 
szabályozási feladatokat az ellátásukra 
alkalmasabb hatóságokhoz utalják.

(29) Az elektronikus hírközlés uniós 
keretszabályozása értelmében a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára kijelölt 
feladatok sérelme nélkül az illetékes szerv 
tagállam általi külön kijelölése hiányában a 
következetes vitarendezés biztosítása 
érdekében a jelen irányelvben előírt ilyen 
feladatköröket – a rendelkezésre álló 
szaktudás, valamint a függetlenség és a 
pártatlanság garanciájának 
figyelembevétele mellett – a 2002/21/EK 
irányelv 20. cikkében előírt feladatokat 
ellátó hatóságok hatáskörébe indokolt 
utalni. A szubszidiaritás elvével 
összhangban azonban ez a rendelet nem 
sértheti a tagállamok lehetőségét arra, hogy 
– a hatás- és jogkörök megosztásának 
nemzeti alkotmányos rendszerével és az e 
rendeletben foglalt követelményekkel 
összhangban – a jelen irányelvben előírt 
szabályozási feladatokat az ellátásukra 
alkalmasabb hatóságokhoz utalják.

Or. en

Módosítás 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az e rendelet szerinti információs 
pontok hatékonyságának biztosítása 
érdekében azok a tagállamok, amelyek a 
2002/21/EK irányelv 20. cikkében előírt 
feladatokat ellátó nemzeti szabályozó 
hatóságoktól eltérő testületek kijelölése 
mellett döntenek, kötelesek megfelelő 
erőforrásokat biztosítani, továbbá 
gondoskodni arról, hogy ezeken az 

(31) A jelen irányelv szerinti információs 
pontok hatékonyságának biztosítása 
érdekében azok a tagállamok, amelyek a 
2002/21/EK irányelv 20. cikkében előírt 
feladatokat ellátó nemzeti szabályozó 
hatóságoktól eltérő testületek kijelölése 
mellett döntenek, kötelesek megfelelő
erőforrásokat biztosítani, továbbá 
gondoskodni arról, hogy ezeken az 
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információs pontokon egy adott területre 
vonatkozóan a releváns információk 
optimális aggregációs szinten álljanak 
rendelkezésre, oly módon, hogy az 
ugyanott végzett más feladatokkal (például 
kataszteri nyilvántartás) fennálló szinergiák 
hatékonyan kihasználhatók legyenek. E 
tekintetben a tagállamok – a meglévő 
struktúrák kihasználása és a 
végfelhasználói előnyök maximalizálása 
érdekében – mérlegelhetik a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK irányelv (a szolgáltatási 
irányelv) 6. cikke szerinti egyablakos 
ügyintézési pontokkal kialakítható 
szinergiákat és az ebből adódó 
méretgazdaságossági előnyöket.

információs pontokon egy adott területre 
vonatkozóan a releváns információk 
optimális aggregációs szinten álljanak 
rendelkezésre, oly módon, hogy az 
ugyanott végzett más feladatokkal (például 
kataszteri nyilvántartás) fennálló szinergiák 
hatékonyan kihasználhatók legyenek. E 
tekintetben a tagállamok – a meglévő
struktúrák kihasználása és a 
végfelhasználói előnyök maximalizálása 
érdekében – mérlegelhetik a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK irányelv (a szolgáltatási 
irányelv) 6. cikke szerinti egyablakos 
ügyintézési pontokkal kialakítható 
szinergiákat és az ebből adódó 
méretgazdaságossági előnyöket.

Or. en

Módosítás 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és figyelembe veszi 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen a 
magánélet tiszteletben tartásához és az 
üzleti titkok védelméhez való jogot, a 
vállalkozás szabadságát, a tulajdonhoz való 
jogot és a hatékony jogorvoslathoz való 
jogot. Ezt a rendeletet a tagállamoknak e 
jogokkal és elvekkel összhangban kell 
alkalmazniuk,

(33) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és figyelembe veszi 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert elveket, nevezetesen a 
magánélet tiszteletben tartásához és az 
üzleti titkok védelméhez való jogot, a 
vállalkozás szabadságát, a tulajdonhoz való 
jogot és a hatékony jogorvoslathoz való 
jogot. Ezt az irányelvet a tagállamoknak e 
jogokkal és elvekkel összhangban kell 
alkalmazniuk,

Or. en

Módosítás 66
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet célja a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésének elősegítése és ösztönzése, 
ennek érdekében pedig a meglévő 
infrastruktúra közös használatának 
előmozdítása és az új fizikai 
infrastruktúra hatékonyabb kiépítéséhez 
szükséges feltételek megteremtése oly 
módon, hogy a szóban forgó hálózatok 
kiterjesztése kisebb költségek mellett 
legyen megvalósítható.

(1) E rendelet célja a nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésének és kibővítésének elősegítése 
és ösztönzése, ennek érdekében pedig a 
meglévő és a jövőben kiépülő fizikai
infrastruktúra biztonságos, közös 
használatának előmozdítása, törekedve az 
erőforrások hatékony felhasználására 
annak érdekében, hogy a szóban forgó 
hálózatok kiterjesztése kisebb költségek 
mellett legyen megvalósítható.

Or. ro

Módosítás 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet célja a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésének elősegítése és ösztönzése, 
ennek érdekében pedig a meglévő 
infrastruktúra közös használatának 
előmozdítása és az új fizikai infrastruktúra 
hatékonyabb kiépítéséhez szükséges 
feltételek megteremtése oly módon, hogy a 
szóban forgó hálózatok kiterjesztése kisebb 
költségek mellett legyen megvalósítható.

(1) Ezen irányelv célja a nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésének elősegítése és ösztönzése, 
ennek érdekében pedig a meglévő fizikai
infrastruktúra közös használatának 
előmozdítása és az új fizikai infrastruktúra 
hatékonyabb kiépítéséhez szükséges 
feltételek megteremtése oly módon, hogy a 
szóban forgó hálózatok kiterjesztése kisebb 
költségek mellett legyen megvalósítható.

Or. en

Módosítás 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet a 2. cikkben található
fogalommeghatározásoknak megfelelően
valamennyi építési munkára és fizikai 
infrastruktúrára alkalmazni kell.

(2) Ezt az irányelvet a 2. cikkben foglalt
fogalommeghatározások értelmében vett
valamennyi építési munkára és fizikai 
infrastruktúrára alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a rendelet nem sérti a tagállamok 
jogát arra, hogy az uniós joggal 
összhangban olyan intézkedéseket 
tartsanak fenn vagy vezessenek be, 
amelyek az e rendeletben foglaltaknál 
részletesebb rendelkezéseket tartalmaznak.

(3) Ez az irányelv nem sérti a tagállamok 
jogát arra, hogy az uniós joggal 
összhangban olyan intézkedéseket 
tartsanak fenn vagy vezessenek be, 
amelyek a jelen irányelvben foglaltaknál 
részletesebb rendelkezéseket tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ez a rendelet nem sérti a 2002/21/EK 
irányelvet, a 2002/20/EK irányelvet, a 
2002/19/EK irányelvet, a 2002/22/EK 
irányelvet és a 2002/77/EK irányelvet.

(4) Ez az irányelv nem sérti a 2002/21/EK 
irányelvet, a 2002/20/EK irányelvet, a 
2002/19/EK irányelvet, a 2002/22/EK 
irányelvet és a 2002/77/EK irányelvet.

Or. en
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Módosítás 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a 2002/21/EK 
irányelvben, a 2002/20/EK irányelvben, a 
2002/19/EK irányelvben, a 2002/22/EK 
irányelvben és a 2002/77/EK irányelvben 
megállapított fogalommeghatározásokat 
kell alkalmazni.

Ezen irányelv alkalmazásában a 
2002/21/EK, a 2002/20/EK, a 2002/19/EK, 
a 2002/22/EK és a 2002/77/EK irányelvben 
szereplő fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 72
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „hálózatüzemeltető” elektronikus 
hírközlő hálózat szolgáltatója, valamint a 
következő szolgáltatások nyújtására szánt 
fizikai infrastruktúrát biztosító vállalkozás: 
gáz, villamos energia (ezen belül 
közvilágítás), fűtés, víz előállítása, 
szállítása vagy elosztása (ideértve a 
szennyvízelvezetést vagy -tisztítást is); 
közlekedési szolgáltatások (ezen belül 
vasúti, közúti, kikötői és repülőtéri
szolgáltatások is);

1. „hálózatüzemeltető” elektronikus 
hírközlő hálózat szolgáltatója, valamint a 
következő szolgáltatások nyújtására szánt 
fizikai infrastruktúrát biztosító vállalkozás: 
gáz, villamos energia (ezen belül 
közvilágítás), fűtés előállítása, szállítása 
vagy elosztása; közlekedési szolgáltatások 
(ezen belül vasúti, közúti szolgáltatások 
is);

Or. en

Indokolás

Ha a tágabb biztonsági és társadalmi vonatkozásokkal bíró kritikus infrastruktúrák 
kivételével szűkítjük az irányelv hatókörét, azzal lehetővé tesszük, hogy az az üvegszálas 
hálózat kiépítéséhez szükséges infrastruktúrákra összpontosítson.
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Módosítás 73
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „hálózatüzemeltető” elektronikus 
hírközlő hálózat szolgáltatója, valamint a 
következő szolgáltatások nyújtására szánt 
fizikai infrastruktúrát biztosító vállalkozás: 
gáz, villamos energia (ezen belül 
közvilágítás), fűtés, víz előállítása, 
szállítása vagy elosztása (ideértve a 
szennyvízelvezetést vagy -tisztítást is); 
közlekedési szolgáltatások (ezen belül 
vasúti, közúti, kikötői és repülőtéri 
szolgáltatások is);

1. „hálózatüzemeltető” elektronikus 
hírközlő hálózat szolgáltatója, valamint a 
következő szolgáltatások nyújtására szánt 
fizikai infrastruktúrát biztosító vállalkozás: 
gáz vagy villamos energia (ezen belül 
közvilágítás) előállítása, szállítása vagy 
elosztása; vagy közlekedési szolgáltatások 
(ezen belül vasúti, közúti, kikötői és 
repülőtéri szolgáltatások is);

Or. de

Indokolás

A vízszállító infrasktruktúrák (ideértve a szennyvízelvezető és csatornaműveket, valamint 
ártalmatlanítókat) használatába való beavatkozás adott esetben közegészségügyi 
kockázatokkal járhat, ezért ezeket a területeket ki kell hagyni e rendelkezések hatóköréből. A 
fűtési hálózatokat úgyszintén ki kell hagyni, mivel a belépési és kilépési pontokon nem 
biztosítható a nagy sebességű hálózatok elemei esetében feltétlenül szükséges vízhatlanítás.

Módosítás 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „hálózatüzemeltető” elektronikus 
hírközlő hálózat szolgáltatója, valamint a 
következő szolgáltatások nyújtására szánt 
fizikai infrastruktúrát biztosító vállalkozás: 
gáz, villamos energia (ezen belül 
közvilágítás), fűtés, víz előállítása, 
szállítása vagy elosztása (ideértve a 
szennyvízelvezetést vagy -tisztítást is); 
közlekedési szolgáltatások (ezen belül 

1. „hálózatüzemeltető” elektronikus 
hírközlő hálózat szolgáltatója, valamint a 
következő szolgáltatások nyújtására szánt 
fizikai infrastruktúrát biztosító vállalkozás: 
gáz vagy villamos energia (ezen belül 
közvilágítás) előállítása, szállítása vagy 
elosztása; vagy közlekedési szolgáltatások 
(ezen belül vasúti, közúti, kikötői és 
repülőtéri szolgáltatások is);
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vasúti, közúti, kikötői és repülőtéri 
szolgáltatások is);

Or. de

Indokolás

Műszaki, jogi és egészségügyi okokból nem sorolható ide valamennyi fizikai infrastruktúra.

Módosítás 75
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „fizikai infrastruktúra”: egy hálózat 
bármely nem aktív eleme, például 
csővezetékek, tartóoszlopok, alépítmények, 
ellenőrzőkamrák, ellenőrzőaknák, 
szekrények, épületek vagy épületek 
bejáratai, antennaszerkezetek, tornyok és 
oszlopok, valamint az azokhoz kapcsolódó 
létesítmények;

2. „fizikai infrastruktúra”: egy hálózat 
bármely nem aktív eleme, például 
csővezetékek, tartóoszlopok, alépítmények, 
ellenőrzőkamrák, ellenőrzőaknák, 
szekrények, épületek vagy épületek 
bejáratai, antennaszerkezetek, tornyok és 
oszlopok, valamint az azokhoz kapcsolódó 
létesítmények, kivéve a víz szállítására 
használt csővezetékeket (ideértve a 
szennyvízelvezető vagy -tisztító és 
vízelvezető csatornarendszereket) és a 
fűtésre használt csővezetékeket;

Or. de

Indokolás

A vízszállító infrasktruktúrák (ideértve a szennyvízelvezető és csatornaműveket, valamint 
víztisztítókat) használatába való beavatkozás adott esetben közegészségügyi kockázatokkal 
járhat, ezért ezeket a területeket ki kell hagyni e rendelkezések hatóköréből. A fűtési 
hálózatokat úgyszintén ki kell hagyni, mivel a belépési és kilépési pontokon nem biztosítható a 
nagy sebességű hálózatok elemei esetében feltétlenül szükséges vízhatlanítás.

Módosítás 76
Giles Chichester

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

2a. „közüzemi szolgáltató”: olyan 
vállalkozás, amely a gáz, villamos energia 
(ezen belül közvilágítás), fűtés, víz 
előállítására, szállítására vagy elosztására 
(kivéve az emberi fogyasztásra szánt 
ivóvizet, de ideértve a szennyvízelvezetést 
vagy -tisztítást és a vízelvezetési rendszert 
is) szolgáló, illetve közlekedési 
szolgáltatások (ezen belül vasúti, közúti, 
kikötői és repülőtéri szolgáltatások) 
nyújtására alkalmas fizikai 
infrastruktúrát biztosít;

Or. en

Indokolás

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Módosítás 77
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózat”: legalább 30 Mb/s sebességű 
széles sávú hozzáférési szolgáltatások 
nyújtására képes elektronikus hírközlő 
hálózat;

3. „nagy sebességű elektronikus hírközlő
hálózat”: lehetőség szerint 100 Mb/s és 1 
GB/s vagy annál nagyobb sebességű széles 
sávú hozzáférési szolgáltatások nyújtására 
képes elektronikus hírközlő hálózat;

Or. en
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Módosítás 78
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózat”: legalább 30 Mb/s sebességű 
széles sávú hozzáférési szolgáltatások 
nyújtására képes elektronikus hírközlő 
hálózat;

3. „nagy sebességű elektronikus hírközlő
hálózat”: lehetőség szerint 100 Mb/s és 1 
GB/s vagy annál nagyobb sebességű széles 
sávú hozzáférési szolgáltatások nyújtására 
képes elektronikus hírközlő hálózat;

Or. en

Módosítás 79
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „nyílt hálózatok”: olyan hálózatok, 
melynek tulajdonosai elkülönülnek a 
szolgáltatóktól, és amelyen keresztül a 
szolgáltatók megkülönböztetéstől mentes 
feltételek alapján férnek hozzá a 
kiskereskedelmi ügyfelekhez.

Or. sv

Módosítás 80
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati elemek kiépítésére való 
tekintettel hozzáférést biztosítson fizikai 

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati elemek kiépítése céljából
hozzáférést biztosítson fizikai 
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infrastruktúrájához. infrastruktúrájához, és viszonossági alapon 
az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői is jogosultak arra, hogy egyéb 
hálózatok kiépítése céljából hozzáférést 
biztosítsanak a saját fizikai 
infrastruktúrájukhoz.

Or. en

Indokolás

The proposed regulation opens up various networks to electronic communications network 
provider, with the aim of facilitating the deployment of broadband communication networks. 
This amendment aims at introducing more reciprocity in the text, also giving the possible for 
other network operators to take advantage of the construction works started by a 
telecommunication operator. This amendment is in line with the recital 11, which reads 
“[…]this Regulation should be applicable not only to electronic communications network 
providers but to any owner or holder of rights to use extensive and ubiquitous physical 
infrastructures […]”.

Módosítás 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati elemek kiépítésére való 
tekintettel hozzáférést biztosítson fizikai 
infrastruktúrájához.

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy nagy sebességű elektronikus
hírközlő hálózati elemek kiépítése céljából
hozzáférést biztosítson fizikai 
infrastruktúrájához, feltéve, hogy e 
kiépítéshez a tulajdonosok és az illetékes 
hatóságok jóváhagyásukat adják.

Or. de

Indokolás

Nem minden üzemeltetőre igaz, hogy tulajdonosa is az általa használt hálózatnak. Mind az 
üzemeltető, mind a tulajdonos jogosult beleszólni a hírközlő hálózatok esetleges integrálására 
irányuló tervekbe.
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Módosítás 82
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati elemek kiépítésére való 
tekintettel hozzáférést biztosítson fizikai 
infrastruktúrájához.

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati elemek kiépítése céljából
hozzáférést biztosítson fizikai 
infrastruktúrájához, a hálózat 
biztonságának és védelmének szavatolása 
mellett.

Or. ro

Módosítás 83
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket.

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket. A 
hálózatüzemeltetők azon kötelezettsége, 
hogy méltányos feltételek mellett eleget 
kell tenniük a hozzáférésre irányuló 
ésszerű kérelmeknek, nem érinti azon 
kötelezettségüket, hogy tiszteletben tartsák 
a kormányzati finanszírozással vagy 
biztosítékokkal végrehajtott 
infrastrukturális beruházások állami 
támogatására vonatkozó uniós 
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szabályokat.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlő hálózatok kiépítését tervező, más infrastruktúrákhoz való hozzáférést 
kereső vállalkozások nem jogosultak semmilyen, egyéb célokra szánt állami támogatás 
igénybevételére. Ez tisztességtelen volna, az állami források rossz felhasználását jelentené, és 
ellentétes volna az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal is, hiszen az állami 
támogatásban részesülő társaságokat e szabályok jogilag kötelezik arra, hogy e forrásokból 
nem nyújthatnak támogatást semmilyen harmadik fél által végzett tevékenységhez.

Módosítás 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket.

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles megvizsgálni a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő
hálózatok elemeinek kiépítése céljából 
hozzá benyújtott, a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
irányuló ésszerű kérelmeket, és javaslatot 
kell tennie az említett infrastruktúra 
megosztott használatának feltételeire 
vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

Az ésszerű kérelmek teljesítésére vonatkozó kötelezettség előírása indokolatlanul korlátozná 
az infrastuktúratulajdonosok jogait.

Módosítás 85
Kathleen Van Brempt
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket.

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket, feltéve, 
hogy ennek kapcsán nem merülhetnek fel 
problémák a hálózat biztonsága és 
védelme terén.

Or. nl

Módosítás 86
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket. 

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket, 
amennyiben ehhez megfelelő hálózati 
kapacitás áll rendelkezésére. 

Or. ro
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Módosítás 87
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket.

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
közüzemi szolgáltató köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a 3. cikk a közüzemi hálózati infrastruktúrához való hozzáférés 
biztosítására összpontosítson. A távközlési infrastruktúrához való hozzáférést az elektronikus 
hírközlésről szóló 2009/140/EK keretirányelv már szabályozza.

Módosítás 88
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelkezés nem érinti a föld- és 
ingatlantulajdonosok azon jogát, hogy 
meghatározzák eszközeik igazgatásának 
és kezelésének módját. 

Or. en

Módosítás 89
Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáférés megtagadásának minden 
esetben objektív kritériumokon kell 
alapulnia, amelyek különösen a 
következőkhöz kapcsolódhatnak:

(3) A hozzáférés megtagadásának minden 
esetben olyan objektív kritériumokon kell 
alapulnia, mint

Or. en

Módosítás 90
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a biztonsággal és a közegészséggel 
kapcsolatos aggályok;

Or. en

Indokolás

Pl. a gáz- és ivóvíz-infrastruktúra biztonsági és közegészségügyi okokból nem alkalmas a 
célra.

Módosítás 91
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a kritikus nemzeti infrastruktúra 
védelme;

Or. en
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Indokolás

Pl. repülőterek és vasútvonalak.

Módosítás 92
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett elemek 
fogadására rendelkezésre álló hely;

b) az a) pontban említett elemek 
fogadásához rendelkezésre álló hálózati 
kapacitás;

Or. ro

Módosítás 93
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett elemek 
fogadására rendelkezésre álló hely;

b) az a) pontban említett elemek 
fogadására az adott pillanatban és a 
jövőben rendelkezésre álló hely;

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek fogadásához rendelkezésre álló hely 
felmérésekor a hálózatüzemeltetőknek lehetővé kell tenni, hogy jövőbeli igényeiket is 
figyelembe vegyék.

Módosítás 94
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bármely, már kiépített hálózat integritása 
és biztonsága;

c) bármely, már kiépített hálózat 
integritása, biztonsága és védelme;

Or. en

Módosítás 95
Norbert Glante, Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett elektronikus hírközlési 
szolgáltatások súlyos interferenciájának 
kockázata az ugyanazon fizikai 
infrastruktúrán nyújtott egyéb 
szolgáltatásokkal;

d) a tervezett elektronikus hírközlési 
szolgáltatások egyértelmű
interferenciájának kockázata az ugyanazon 
fizikai infrastruktúrán nyújtott egyéb 
szolgáltatásokkal;

Or. de

Indokolás

A megfogalmazás nem elég egyértelmű.

Módosítás 96
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nagykereskedelmi fizikai hálózati 
infrastruktúrához a hálózatüzemeltető által 
biztosított, nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására alkalmas 
alternatív eszközök rendelkezésre állása.

e) a nagykereskedelmi fizikai hálózati 
infrastruktúrához a hálózatüzemeltető által
biztosított, nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására alkalmas 
alternatív eszközök rendelkezésre állása 
vagy a közzétett kiépítési tervek szerinti 
jövőbeli rendelkezésre állása.

Or. en
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Indokolás

A szövegben figyelembe kell venni a tervezett alternatív eszközöket, amennyiben ezek ésszerű
időn belül elkészülnek.

Módosítás 97
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nagykereskedelmi fizikai hálózati 
infrastruktúrához a hálózatüzemeltető által 
biztosított, nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására alkalmas 
alternatív eszközök rendelkezésre állása.

e) a nagykereskedelmi fizikai hálózati 
infrastruktúrához a közüzemi szolgáltató
által biztosított, nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására alkalmas alternatív 
eszközök rendelkezésre állása.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a 3. cikk a közüzemi hálózati infrastruktúrához való hozzáférés 
biztosítására összpontosítson. A távközlési infrastruktúrához való hozzáférést az elektronikus 
hírközlésről szóló 2009/140/EK keretirányelv már szabályozza.

Módosítás 98
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az eredetileg másfajta infrastruktúrák 
üzemeltetésére irányuló képzésben 
részesült munkavállalók fizikai 
biztonságát érintő jelentős kockázatok;

Or. en

Indokolás

Ha villamos rendszerekre vonatkozó biztonsági eljárások terén tapasztalatlan 
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munkavállalóknak kell villamosenergia-szolgáltatási rendszerekhez tartozó elemeket és 
berendezéseket kezelniük, az növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A villamos 
hálózatokon végzett munka különleges képzést és készségeket igényel, különleges szabályok és 
kódok ismeretét követeli meg, sajátos egészségügyi előírások vonatkoznak rá, és annak során 
szigorú biztonsági és környezetvédelmi követelményeket kell betartani. Egyes berendezések 
esetében a hálózatüzemeltető dönthet úgy, hogy a hálózatán való munkavégzés harmadik fél 
számára való engedélyezése túl veszélyes.

Módosítás 99
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a rendelkezésre álló terület arányos 
használata annak érdekében, hogy a 
fizikai infrastruktúrát birtokló 
hálózatüzemeltető területet tarthasson 
fenn jövőbeli beruházásai számára.

Or. en

Módosítás 100
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a fizikai hálózati infrastruktúrához 
való nagykereskedelmi hozzáférés 
alternatív eszközeinek rendelkezésre 
állása, amennyiben léteznek az Európai 
Vasúti Forgalomirányítási Rendszer 
kialakítására vonatkozó nemzeti tervek.

Or. en

Indokolás

A javaslattervezetben figyelembe kell venni, hogy léteznek-e az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer kialakítására vonatkozó nemzeti tervek.



PE519.832v01-00 54/103 AM\1005010HU.doc

HU

Módosítás 101
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) olyan körülmények, melyek fennállása 
esetén a földalatti közlekedési hálózathoz 
való hozzáférés engedélyezése gátolhatja a 
hosszú távú beruházást és 
korszerűsítéseket, és/vagy amelyek 
aránytalan mértékű gazdasági 
következményekkel járó közlekedési 
zavarokat eredményezhetnek.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a földalatti közlekedési rendszerrel rendelkező városok egyértelmű joggal 
rendelkezzenek annak eldöntéséhez, hogy a hozzáférés megvalósítható- e vagy sem. A 3. cikk 
szövegének tartalmaznia kell egy olyan előírást, amely lehetővé teszi a városok mindennapi 
életében központi szerepet betöltő infrastruktúrák esetében a hozzáférés megtagadását, 
amennyiben a hozzáférés zavarokat okozhat és negatív gazdasági következményekkel járhat.

Módosítás 102
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ee) kizárólagos szerződéses megállapodás 
van a hálózatüzemeltetők és ügyfeleik 
között;

Or. en

Indokolás

Ki kell egészíteni a hálózatüzemeltetők és ügyfeleik között létrejött szerződéses 
megállapodással, amennyiben az kizárólagosság céljából köttetett. Adatfeldolgozó központok 
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például gyakran kérnek kizárólagosságot biztonsági okokból.

Módosítás 103
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hálózatüzemeltető a megtagadás indokait 
az írásbeli hozzáférési kérelemtől számított
egy hónapon belül köteles közölni.

A hálózatüzemeltető a megtagadás indokait 
az írásbeli hozzáférési kérelemtől számított
hat hónapon belül köteles közölni.

Or. de

Módosítás 104
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hálózatüzemeltető a megtagadás indokait 
az írásbeli hozzáférési kérelemtől számított 
egy hónapon belül köteles közölni.

A hálózatüzemeltető a megtagadás indokait 
az írásbeli hozzáférési kérelemtől számított 
három hónapon belül köteles közölni.

Or. en

Módosítás 105
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hálózatüzemeltető a megtagadás 
indokait az írásbeli hozzáférési kérelemtől 
számított egy hónapon belül köteles 
közölni.

A közüzemi szolgáltató a megtagadás 
indokait az írásbeli hozzáférési kérelemtől 
számított egy hónapon belül köteles 
közölni.
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Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a 3. cikk a közüzemi hálózati infrastruktúrához való hozzáférés 
biztosítására összpontosítson. A távközlési infrastruktúrához való hozzáférést az elektronikus 
hírközlésről szóló 2009/140/EK keretirányelv már szabályozza.

Módosítás 106
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett nemzeti 
vitarendezési testület az arányosság 
elvének maradéktalan figyelembevétele 
mellett a lehető legrövidebb határidőn 
belül, de minden esetben négy hónapon 
belül a (4) bekezdés alapján 
kezdeményezett vitarendezésről – többek
között a tisztességes feltételek, illetve adott 
esetben a méltányos árak meghatározásáról 
– szóló, kötelező erejű határozatot ad ki, 
nem sértve egyik fél azon lehetőségét sem, 
hogy az ügyet bíróság elé utalja. A 
vitarendezési testület által megállapított 
árnak figyelembe kell vennie a kérelmezett 
hozzáférésnek azon hálózatüzemeltető 
beruházásait alátámasztó üzleti tervére 
gyakorolt hatását, amelyhez a hozzáférési 
kérelmet intézik, különösen a nagy 
sebességű elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására használt, 
közelmúltban kiépített fizikai infrastruktúra 
esetében.

(5) A (4) bekezdésben említett nemzeti 
vitarendezési testület az arányosság 
elvének maradéktalan figyelembevétele 
mellett a lehető legrövidebb határidőn 
belül, de minden esetben négy hónapon 
belül a (4) bekezdés alapján 
kezdeményezett vitarendezésről – többek 
között a tisztességes feltételek, illetve adott 
esetben a méltányos árak meghatározásáról 
– szóló, kötelező erejű határozatot ad ki, 
nem sértve egyik fél azon lehetőségét sem, 
hogy az ügyet bíróság elé utalja. A 
vitarendező testület, állami támogatásra 
vonatkozó jogszabály, nemzeti 
infrastruktúra teljesítményére vonatkozó 
kimutatás, tagállami infrastruktúra-
finanszírozási megállapodás vagy 
közszolgáltatási szerződés által 
megállapított árnak figyelembe kell vennie 
a kérelmezett hozzáférésnek azon 
hálózatüzemeltető beruházásait 
alátámasztó üzleti tervére gyakorolt 
hatását, amelyhez a hozzáférési kérelmet 
intézik, különösen a nagy sebességű
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására használt, közelmúltban kiépített 
fizikai infrastruktúra esetében. A nemzeti 
vitarendező testület határozataiban 
figyelembe veszi e beruházások gazdasági 
életképességét a megtérülésre vonatkozó 
bármely időbeli ütemezés, a hozzáférés 
kapacitásra és teljesítményre gyakorolt 
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hatása, a downstream versenyre gyakorolt 
bármely hatás, a hozzáférés 
kérelmezésekor a hálózati eszközök 
bármely értékcsökkenése, valamint a 
hozzáférés igénylője számára biztosított 
bármely közös kiépítési lehetőség alapján.

Or. en

Indokolás

A javaslat célja, hogy tükrözze a 16. preambulumbekezdésben foglalt szöveget: a vitarendező
testületnek határozataiban figyelembe kell vennie azokat a különböző szempontokat, amelyek 
hatással lehetnek a tisztességes feltételek, illetve méltányos árak meghatározására.

Módosítás 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett nemzeti 
vitarendezési testület az arányosság 
elvének maradéktalan figyelembevétele 
mellett a lehető legrövidebb határidőn 
belül, de minden esetben négy hónapon 
belül a (4) bekezdés alapján 
kezdeményezett vitarendezésről – többek 
között a tisztességes feltételek, illetve adott 
esetben a méltányos árak 
meghatározásáról – szóló, kötelező erejű
határozatot ad ki, nem sértve egyik fél azon 
lehetőségét sem, hogy az ügyet bíróság elé 
utalja. A vitarendezési testület által 
megállapított árnak figyelembe kell vennie 
a kérelmezett hozzáférésnek azon 
hálózatüzemeltető beruházásait 
alátámasztó üzleti tervére gyakorolt 
hatását, amelyhez a hozzáférési kérelmet 
intézik, különösen a nagy sebességű 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására használt, közelmúltban kiépített 
fizikai infrastruktúra esetében.

(5) A (4) bekezdésben említett nemzeti 
vitarendező testület az arányosság elvének 
maradéktalan figyelembevétele mellett a 
lehető legrövidebb határidőn belül, de 
minden esetben négy hónapon belül a (4) 
bekezdés alapján kezdeményezett 
vitarendezésről – többek között a 
tisztességes feltételekre, illetve adott 
esetben a méltányos árakra vonatkozó 
javaslatról – szóló határozatot ad ki, nem 
sértve egyik fél azon lehetőségét sem, hogy 
az ügyet bíróság elé utalja. A vitarendező
testület által megállapított árnak 
figyelembe kell vennie a kérelmezett 
hozzáférésnek azon hálózatüzemeltető
beruházásait alátámasztó üzleti tervére 
gyakorolt hatását, amelyhez a hozzáférési 
kérelmet intézik, különösen a nagy 
sebességű elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására használt, 
közelmúltban kiépített fizikai infrastruktúra 
esetében.

Or. de
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Módosítás 108
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett nemzeti 
vitarendezési testület az arányosság 
elvének maradéktalan figyelembevétele 
mellett a lehető legrövidebb határidőn 
belül, de minden esetben négy hónapon 
belül a (4) bekezdés alapján 
kezdeményezett vitarendezésről – többek 
között a tisztességes feltételek, illetve adott 
esetben a méltányos árak meghatározásáról 
– szóló, kötelező erejű határozatot ad ki, 
nem sértve egyik fél azon lehetőségét sem, 
hogy az ügyet bíróság elé utalja. A 
vitarendezési testület által megállapított 
árnak figyelembe kell vennie a kérelmezett 
hozzáférésnek azon hálózatüzemeltető
beruházásait alátámasztó üzleti tervére 
gyakorolt hatását, amelyhez a hozzáférési 
kérelmet intézik, különösen a nagy 
sebességű elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására használt, 
közelmúltban kiépített fizikai infrastruktúra 
esetében.

(5) A (4) bekezdésben említett nemzeti 
vitarendező testület az arányosság elvének 
maradéktalan figyelembevétele mellett a 
lehető legrövidebb határidőn belül, de 
minden esetben négy hónapon belül a (4) 
bekezdés alapján kezdeményezett 
vitarendezésről – többek között a 
tisztességes feltételek, illetve adott esetben 
a méltányos árak meghatározásáról – szóló, 
kötelező erejű határozatot ad ki, nem sértve 
egyik fél azon lehetőségét sem, hogy az 
ügyet bíróság elé utalja. A vitarendező
testület által megállapított árnak 
figyelembe kell vennie a kérelmezett 
hozzáférésnek azon közüzemi szolgáltató
beruházásait alátámasztó üzleti tervére 
gyakorolt hatását, amelyhez a hozzáférési 
kérelmet intézik, különösen a nagy 
sebességű elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására használt, 
közelmúltban kiépített fizikai infrastruktúra 
esetében.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a 3. cikk a közüzemi hálózati infrastruktúrához való hozzáférés 
biztosítására összpontosítson. A távközlési infrastruktúrához való hozzáférést az elektronikus 
hírközlésről szóló 2009/140/EK keretirányelv már szabályozza.

Módosítás 109
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben olyan feladatokat kell 
ellátni, amelyek az infrastruktúra 
megosztott használatával kapcsolatosak, 
ezeket csak a hálózatüzemeltető vagy a 
hálózatüzemeltető által szerződésben 
megbízott fél végezheti el.

Or. nl

Módosítás 110
Norbert Glante, Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az infrastruktúra megosztott 
használatával kapcsolatos intézkedéseket 
csak az illetékes hálózatüzemeltető vagy az 
ő nevében eljáró megbízott hajthatja 
végre. 

Or. de

Indokolás

Ez az egyetlen módja annak, hogy az üzemeltető garantálni tudja a hálózat működését.

Módosítás 111
Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 3. cikk (2) bekezdésétől a 3. cikk (5) 
bekezdéséig terjedő részek nem 
vonatkoznak az emberek által nem 
vizsgálható szennyvízelvezető
csővezetékekre.
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Or. en

Módosítás 112
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető 
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz:

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
összes vállalkozás – a jövőbeli jobb 
telekommunikációs szolgáltatások 
kialakítását célzó indokolt kérelemre –
jogosult egyablakos információs ponton 
keresztül hozzáférni bármely 
hálózatüzemeltető meglévő fizikai 
infrastruktúrájára vonatkozó, alábbi 
minimális információkhoz:

Or. en

Módosítás 113
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető 
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz:

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz, amennyiben ez nincs 
hatással a hálózat biztonságára, 
integritására és védelmére:
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Or. en

Indokolás

A biztonság és védelem szempontjait figyelembe kell venni az egyablakos információs ponton 
keresztül történő tájékoztatásnál. A „biztonság” szóval ki kell egészíteni.

Módosítás 114
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető 
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz:

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező és 
nagy sebességű hírközlő hálózatok 
kiépítésére kidolgozott tervvel rendelkező
sszes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz:

Or. ro

Módosítás 115
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető 
meglévő fizikai infrastruktúrájára 

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
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vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz:

vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz, amennyiben azok 
digitális formában hozzáférhetők:

Or. nl

Módosítás 116
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető 
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz:

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
összes vállalkozás – az egyes földrajzi 
területekre benyújtott kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz:

Or. en

Módosítás 117
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult
egyablakos információs ponton keresztül
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető 
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz:



AM\1005010HU.doc 63/103 PE519.832v01-00

HU

információkhoz:

Or. en

Indokolás

Az egyablakos információs pont szükségtelen többletköltségekkel és bürokráciával jár, és 
megkettőzné a helyi szinten már jól bevált rendszereket.

Módosítás 118
Norbert Glante

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az infrastruktúra mérete, típusa és 
aktuális felhasználása;

b) az infrastruktúra típusa és aktuális 
felhasználása;

Or. de

Indokolás

A hálózat közös használója számára széles sávú hálózat kiépítéséhez nem lényeges ez az 
információ, ezért nem kell nyilvánosságra hozni.

Módosítás 119
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelemben pontosan meg kell határozni 
azt a területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint.

A kérelemben pontosan meg kell határozni 
azt a területet, amelyet a nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint, és így a vállalkozás csak a 
meghatározott földrajzi terület adataihoz 
kap hozzáférést.

Or. nl
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Módosítás 120
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáférést kérelmező vállalkozásnak 
pontosan meg kell határoznia azt a 
területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. ro

Módosítás 121
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáférést kérő vállalkozás köteles 
bizalmasan kezelni bármely, e rendelet 
alkalmazásában megszerzett információt.

Or. ro

Módosítás 122
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában haladéktalanul meg kell adni. A 
minimális információkhoz való hozzáférést 
az egyablakos információs pont kizárólag 

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában haladéktalanul meg kell adni. A 
minimális információkhoz való hozzáférést 
az egyablakos információs pont kizárólag 
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akkor korlátozhatja, ha az a hálózatok 
biztonságára és integritására, illetve 
működési és üzleti titkokra tekintettel 
szükségesnek minősül.

akkor korlátozhatja, ha az a hálózatok 
biztonságára és integritására, illetve 
működési és üzleti titkokra tekintettel 
szükségesnek minősül. A nemzetbiztonság 
védelme, illetve a hálózat bizonyos 
elemeinek vagy területeinek védelme és 
integritása érdekében a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy bizonyos 
területeket mentesítenek a minimális 
információk elektronikus formában 
történő rendelkezésre bocsátásának 
kötelezettsége alól. Ezen esetekben a 
minimális információkhoz való hozzáférés 
a hálózatüzemeltető irodáiban elvégzett 
vizsgálatokra korlátozódhat. Bármely 
ilyen intézkedésről értesíteni kell a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

For reasons of high economical and or societal importance, certain parts of the physical 
infrastructure of a network can be identified as critical infrastructures for a Member State. 
From this importance accorded to these infrastructures, results their relative attractiveness 
for acts of terror or sabotage. By creating the possibility for these critical parts of a network 
to exclude them from the obligation of giving access to the minimum information in electronic 
form, and limiting it to an examination of the minimum information in the offices of the 
network operator, the risk of an unwanted diffusion of the document will be reduced tangibly.

Módosítás 123
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában haladéktalanul meg kell adni. A 
minimális információkhoz való 
hozzáférést az egyablakos információs 
pont kizárólag akkor korlátozhatja, ha az 
a hálózatok biztonságára és integritására, 

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában kell megadni, a bizalmas 
adatkezelés garantálása mellett, és azzal a 
kikötéssel, hogy azok felhasználása 
szigorúan az adatközlésre korlátozódik. Az 
illetékes hálózatüzemeltetőt értesítik az 
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illetve működési és üzleti titkokra 
tekintettel szükségesnek minősül.

ilyen jellegű adatközlésről.

Or. fr

Indokolás

A szóban forgó területre vonatkozó adatkinyerés számítógépes munkát igényel, így a 
„haladéktalan” hozzáférés nem biztosítható.

Módosítás 124
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában haladéktalanul meg kell adni. A 
minimális információkhoz való hozzáférést 
az egyablakos információs pont kizárólag 
akkor korlátozhatja, ha az a hálózatok 
biztonságára és integritására, illetve 
működési és üzleti titkokra tekintettel 
szükségesnek minősül.

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában haladéktalanul meg kell adni. A 
minimális információkhoz való hozzáférést 
az egyablakos információs pont akkor 
korlátozhatja, ha az a hálózatok 
biztonságára és integritására, illetve 
működési és üzleti titkokra tekintettel 
szükségesnek minősül, és amikor az a 
nemzeti jogszabályok szerinti alapvető
állami és egyéni érdekek védelme 
érdekében szükségesnek minősül. 

Or. en

Módosítás 125
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
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arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában haladéktalanul meg kell adni. A 
minimális információkhoz való hozzáférést 
az egyablakos információs pont kizárólag 
akkor korlátozhatja, ha az a hálózatok 
biztonságára és integritására, illetve 
működési és üzleti titkokra tekintettel 
szükségesnek minősül.

arányos, megkülönböztetésmentes és teljes
mértékben átlátható feltételek mellett, 
elektronikus formában haladéktalanul meg 
kell adni. A minimális információkhoz 
való hozzáférést az egyablakos információs 
pont kizárólag akkor korlátozhatja, ha az a 
hálózatok biztonságára és integritására, 
illetve működési és üzleti titkokra 
tekintettel szükségesnek minősül.

Or. en

Módosítás 126
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyablakos információs pont 
gondoskodik arról, hogy a minimális 
információkhoz való, e bekezdés szerinti 
hozzáférés legkésőbb [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be a pontos dátumot: e 
rendelet hatálybalépése + 12 hónap]-ig 
hozzáférhető legyen.

Az egyablakos információs pont 
gondoskodik arról, hogy a minimális 
információkhoz való, e bekezdés szerinti 
hozzáférés legkésőbb [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be a pontos dátumot: e 
rendelet hatálybalépése + 12 hónap]-ig 
hozzáférhető legyen. Az információt, 
illetve bármely új információt olyan 
eljárások szerint kell hozzáférhetővé tenni 
és frissíteni, amelyek garantálják azok 
bizalmas kezelését és azt, hogy 
felhasználásuk szigorúan az adatközlés 
céljára korlátozódjon.

Or. fr

Indokolás

A szóban forgó területre vonatkozó rendelkezésre álló információk minőségének hosszú távú 
biztosításához elengedhetetlenül fontos egy titoktartási megállapodás aláírása annak 
érdekében, hogy ne maradjanak helytelen vagy elavult információk a rendszerben.

Módosítás 127
Gunnar Hökmark
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a meglévő infrastruktúra 
nagy sebességű elektronikus hírközlő
hálózatok kiépítésére műszakilag 
alkalmatlannak minősül, a tagállamok 
mentességet nyújthatnak az (1) 
bekezdésben meghatározott 
kötelezettségek alól. Ezen intézkedésről 
értesítik a Bizottságot, kellő indokolással, 
lehetőséget biztosítva az érdekelt felek 
számára az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételek megtételére.

Or. en

Módosítás 128
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamely hálózatüzemeltető fizikai 
infrastruktúrájára vonatkozóan az (1) 
bekezdésben említett minimális 
információkat – a feladatai miatt –
elektronikus formában tároló közigazgatási
szerveknek azokat [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be a pontos dátumot: e rendelet 
hatálybalépése + 6 hónap]-ig elektronikus 
úton az egyablakos információs pont 
rendelkezésére kell bocsátania. Ezen 
információknak a közigazgatási szervhez 
beérkezett bármely frissítését és a
közigazgatási szervhez beérkezett, az (1) 
bekezdésben említett bármely új minimális 
információt a beérkezéstől számított egy 
hónapon belül az egyablakos információs 
pont rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A 9. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott rendelkezések sérelme 
nélkül, valamely hálózatüzemeltető fizikai 
infrastruktúrájára vonatkozóan az (1) 
bekezdésben említett minimális 
információkat – a feladatai miatt –
elektronikus formában tároló valamennyi
közigazgatási szervnek azokat 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a pontos 
dátumot: e rendelet hatálybalépése + 6 
hónap]-ig elektronikus úton az egyablakos 
információs pont rendelkezésére kell 
bocsátania. Ezen információknak a 
közigazgatási szervhez beérkezett bármely 
frissítését és a közigazgatási szervhez 
beérkezett, az (1) bekezdésben említett 
bármely új minimális információt a
beérkezéstől számított egy hónapon belül 
az egyablakos információs pont 
rendelkezésére kell bocsátani. Az 
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információt, illetve bármely új 
információt olyan eljárások szerint kell 
hozzáférhetővé tenni és frissíteni, amelyek 
garantálják azok bizalmas kezelését és azt, 
hogy felhasználásuk szigorúan az 
adatközlés céljára korlátozódjon. Az 
illetékes hálózatüzemeltetőt értesítik az 
ilyen jellegű adatközlés.

Or. fr

Indokolás

Bizonyos esetekben a közigazgatási szerv tölti be az egyablakos információs pont szerepét, 
ezért a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott időszak nem alkalmazandó.  A szóban forgó 
területre vonatkozó, rendelkezésre álló információk minőségének hosszú távú biztosítása 
érdekében az információk továbbítása vagy frissítése aláírt titoktartási megállapodás alapján 
történhet, ezzel megakadályozva, hogy helytelen vagy elavult információk maradjanak a 
rendszerben.

Módosítás 129
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamely hálózatüzemeltető fizikai 
infrastruktúrájára vonatkozóan az (1) 
bekezdésben említett minimális 
információkat – a feladatai miatt –
elektronikus formában tároló közigazgatási 
szerveknek azokat [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be a pontos dátumot: e rendelet 
hatálybalépése + 6 hónap]-ig elektronikus 
úton az egyablakos információs pont 
rendelkezésére kell bocsátania. Ezen 
információknak a közigazgatási szervhez 
beérkezett bármely frissítését és a 
közigazgatási szervhez beérkezett, az (1) 
bekezdésben említett bármely új minimális 
információt a beérkezéstől számított egy 
hónapon belül az egyablakos információs 
pont rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Valamely hálózatüzemeltető fizikai 
infrastruktúrájára vonatkozóan az (1) 
bekezdésben említett minimális 
információkat – a feladatai miatt –
elektronikus formában tároló közigazgatási 
szerveknek azokat [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be a pontos dátumot: e rendelet 
hatálybalépése + 6 hónap]-ig elektronikus 
úton az egyablakos információs pont 
rendelkezésére kell bocsátania. Ezen 
információknak a közigazgatási szervhez 
beérkezett bármely frissítését és a 
közigazgatási szervhez beérkezett, az (1) 
bekezdésben említett bármely új minimális 
információt a beérkezéstől számított egy 
hónapon belül rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en
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Indokolás

Az egyablakos információs pont szükségtelen többletköltségekkel és bürokráciával jár, és 
megkettőzné a helyi szinten már jól bevált rendszereket.

Módosítás 130
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a közigazgatási szervek az 
(1) bekezdésben említett minimális 
információkat nem a (2) bekezdéssel 
összhangban tárolják, az egyablakos 
információs pont kifejezett kérelmére a 
hálózatüzemeltetők a kérelemtől számított 
egy hónapon belül elektronikus formában 
rendelkezésre bocsátják a fizikai 
infrastruktúrájukra vonatkozó, (1) 
bekezdésben említett minimális 
információkat. A hálózatüzemeltető a 
fizikai hálózat minimális információkat 
megváltoztató aktuális módosításától 
számított egy hónapon belül a benyújtott 
minimális információk bármely frissítését 
az egyablakos információs pont 
rendelkezésére bocsátja.

(3) Amennyiben a közigazgatási szervek az 
(1) bekezdésben említett minimális 
információkat nem a (2) bekezdéssel 
összhangban tárolják, az egyablakos 
információs pont kifejezett írásbeli
kérelmére a hálózatüzemeltetők a 
kérelemtől számított egy hónapon belül 
elektronikus formában rendelkezésre 
bocsátják a fizikai infrastruktúrájukra 
vonatkozó, (1) bekezdésben említett 
minimális információkat az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozás által 
telepítendő nagy sebességű hálózat 
területére vonatkozóan. A 
hálózatüzemeltető a fizikai hálózat 
minimális információkat megváltoztató 
aktuális módosításától számított egy éven
belül a benyújtott minimális információk 
bármely frissítését az egyablakos 
információs pont rendelkezésére bocsátja.
Az ezen információk rendelkezésre 
bocsátására vagy frissítésére vonatkozó 
eljárások biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetőt ne terheljék az e 
műveletekhez kapcsolódó költségek.

Or. fr

Indokolás

A hálózatüzemeltető méretétől függően ezen információ mennyisége – amennyiben nem 
korlátozódik egy nagy sebességű hálózat telepítési területére – igen jelentős lehet, és az ilyen 
nagy mennyiségű információ kinyerése és megfelelő formában történő megjelenítése 
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aránytalan mértékű költségekkel járhat.  Az adott területre vonatkozó adatok kinyerése és 
megfelelő formában történő megjelenítése számítógépes munkát igényel, ezért nem kérhető
„egy hónapon belül”. Az egy év reálisabb határidő.

Módosítás 131
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fizikai hálózatok biztonságára és 
integritására, illetve működési és üzleti 
titkokra tekintettel hozott korlátozások 
mellett az egyablakos információs pont –
kérésre vagy weboldalán keresztül – egy 
meghatározott terület vonatkozásában 
hozzáférést biztosíthat 
magánszemélyeknek a minimális 
információkhoz. Míg az információs pont 
eldöntheti, hogy magánszemélyeknek 
ügyintézési díj felszámolásával vagy 
anélkül ad hozzáférést, egy kérelmezett 
terület ingatlan- vagy földtulajdonosa 
vagy az adott területtel szomszédos 
ingatlan tulajdonosai számára a 
hozzáférés ingyenes.

Or. en

Indokolás

A hálózatok elhelyezkedésére vonatkozó információ közvetlen hatással van az ingatlan 
értékére. A lakásárak vagy az új lakóházak építése függhet a nagy sebességű hálózatokhoz 
való hozzáféréstől, illetve, hogy azok telepítve vannak-e az ingatlanon vagy annak közelében. 
Ez az információ megakadályozhatja azt is, hogy a vonalakat ásás közben véletelnül elvágják. 
Ezért az erre vonatkozó információkat – legalábbis korlátozott formában – az 
ingatlantulajdonosok rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 132
Gaston Franco

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

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett minimális információk az 
egyablakos információs ponton keresztül 
nem állnak rendelkezésre, a 
hálózatüzemeltetők az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérelmére hozzáférést 
biztosítanak az említett információkhoz. A 
kérelemben pontosan meg kell határozni 
azt a területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint. Az információkhoz való 
hozzáférést az írásbeli kérelemtől számított 
egy hónapon belül arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
megadni.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett minimális információk az 
egyablakos információs ponton keresztül 
nem állnak rendelkezésre, a 
hálózatüzemeltetők az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérelmére hozzáférést 
biztosítanak az említett információkhoz. A 
kérelemben pontosan meg kell határozni 
azt a területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint. Az információkhoz való 
hozzáférést az írásbeli kérelemtől számított 
egy hónapon belül arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
megadni. Az ezen információk 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
eljárások biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetőt ne terheljék az e 
művelethez kapcsolódó költségek.

Or. fr

Módosítás 133
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett minimális információk az 
egyablakos információs ponton keresztül 
nem állnak rendelkezésre, a 
hálózatüzemeltetők az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérelmére hozzáférést 
biztosítanak az említett információkhoz. A 
kérelemben pontosan meg kell határozni 

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett minimális információk az 
egyablakos információs ponton keresztül 
nem állnak rendelkezésre, a 
hálózatüzemeltetők az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozás 
kifejezett írásbeli – a tagállam hivatalos 
szabályozója által jóváhagyott – kérelmére 
hozzáférést biztosítanak az említett 
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azt a területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint. Az információkhoz való 
hozzáférést az írásbeli kérelemtől számított 
egy hónapon belül arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
megadni.

információkhoz. A hozzáférést kérelmező
vállalkozásnak a kérelem összes költségét 
viselnie kell és a kérelemnek pontosan 
meg kell határoznia azt a területet, amelyet 
a nagy sebességű elektronikus hírközlő
hálózatok elemeinek kiépítése érint. Az 
információkhoz való hozzáférést az írásbeli 
kérelemtől számított egy hónapon belül 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, és az (1) 
bekezdés szerinti korlátozások sérelme 
nélkül kell megadni.

Or. nl

Módosítás 134
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett minimális információk az 
egyablakos információs ponton keresztül 
nem állnak rendelkezésre, a 
hálózatüzemeltetők az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérelmére hozzáférést 
biztosítanak az említett információkhoz. A 
kérelemben pontosan meg kell határozni 
azt a területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint. Az információkhoz való 
hozzáférést az írásbeli kérelemtől számított 
egy hónapon belül arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
megadni.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett minimális információk az 
egyablakos információs ponton keresztül 
nem állnak rendelkezésre, a 
hálózatüzemeltetők az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérelmére hozzáférést 
biztosítanak az említett információkhoz. A 
kérelemben pontosan meg kell határozni 
azt a területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint. Az információkhoz való 
hozzáférést az írásbeli kérelemtől számított 
hat hónapon belül arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
megadni.

Or. de
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Módosítás 135
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kifejezett írásbeli kérelmére a 
hálózatüzemeltetők eleget tesznek a fizikai 
infrastruktúrájuk konkrét elemeire irányuló 
helyszíni vizsgálat iránti ésszerű 
kérelmeknek. A kérelemben pontosan meg 
kell határozni a hálózat azon elemeit, 
amelyeket a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítése 
érint. A meghatározott hálózati elemek 
helyszíni vizsgálatát arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
elvégezni.

(5) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
vállalkozás kifejezett írásbeli – a tagállam 
hivatalos szabályozója által jóváhagyott –
kérelmére a hálózatüzemeltetők eleget 
tesznek a fizikai infrastruktúrájuk konkrét 
elemeire irányuló helyszíni vizsgálat iránti 
ésszerű kérelmeknek. A kérelemben 
pontosan meg kell határozni a hálózat azon 
elemeit, amelyeket a nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint. A kérelemmel kapcsolatos 
összes költség a kérelmezőt terheli. A 
meghatározott hálózati elemek helyszíni 
vizsgálatát arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
elvégezni.

Or. nl

Módosítás 136
Norbert Glante, Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kifejezett írásbeli kérelmére a 
hálózatüzemeltetők eleget tesznek a fizikai 
infrastruktúrájuk konkrét elemeire irányuló 
helyszíni vizsgálat iránti ésszerű 
kérelmeknek. A kérelemben pontosan meg 
kell határozni a hálózat azon elemeit, 
amelyeket a nagy sebességű elektronikus 

(5) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kifejezett írásbeli kérelmére a 
hálózatüzemeltetők eleget tesznek a fizikai 
infrastruktúrájuk konkrét elemeire irányuló 
helyszíni vizsgálat iránti ésszerű 
kérelmeknek. A kérelemben pontosan meg 
kell határozni a hálózat azon elemeit, 
amelyeket a nagy sebességű elektronikus 
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hírközlő hálózatok elemeinek kiépítése 
érint. A meghatározott hálózati elemek 
helyszíni vizsgálatát arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
elvégezni.

hírközlő hálózatok elemeinek kiépítése 
érint. A meghatározott hálózati elemek 
helyszíni vizsgálatát arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
elvégezni. A helyszíni vizsgálatok 
megszervezésének és végrehajtásának 
összes költsége a kérelmező felet terheli.

Or. de

Indokolás

Az infrastruktúra felmérése rendkívül költséges lehet, és e költségeket nem szabadna a 
hálózattulajdonosokra hárítani.

Módosítás 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kifejezett írásbeli kérelmére 
bármely hálózatüzemeltető rendelkezésre 
bocsátja az azon fizikai infrastruktúra 
kapcsán folyamatban lévő vagy tervezett 
építési munkákra vonatkozó alábbi 
minimális információkat, amelyekkel 
kapcsolatban engedély kiadására került 
sor, engedélyezési eljárás van 
folyamatban vagy tervezik, hogy az 
elkövetkezendő hat hónapban első 
alkalommal nyújtanak be engedély iránti 
kérelmet az illetékes hatóságokhoz:

törölve

a) a munkák földrajzi helye és típusa;
b) az érintett hálózati elemek;
c) a munkák megkezdésének tervezett 
időpontja, valamint azok időtartama;
d) ügyintézési pont.
Az elektronikus hírközlő hálózatok 
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szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kérelmében pontosan meg kell 
határozni azt a területet, amelyet a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érint. Az írásbeli 
kérelemtől számított két héten belül a 
hálózatüzemeltetők arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül 
átadják a kérelmezett információkat. 

Or. de

Indokolás

Tagállami szinten már léteznek az engedélyek kiadására vonatkozó átfogó szabályok.

Módosítás 138
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kifejezett írásbeli kérelmére
bármely hálózatüzemeltető rendelkezésre 
bocsátja az azon fizikai infrastruktúra 
kapcsán folyamatban lévő vagy tervezett 
építési munkákra vonatkozó alábbi 
minimális információkat, amelyekkel 
kapcsolatban engedély kiadására került sor, 
engedélyezési eljárás van folyamatban 
vagy tervezik, hogy az elkövetkezendő hat 
hónapban első alkalommal nyújtanak be 
engedély iránti kérelmet az illetékes 
hatóságokhoz:

Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező és 
nagy sebességű hírközlő hálózatok 
kiépítésére kidolgozott tervvel rendelkező
összes vállalkozás – írásbeli kérelem és 
telepítési terv alapján – bármely
hálózatüzemeltetőtől kérheti azon fizikai 
infrastruktúra kapcsán folyamatban lévő
vagy tervezett építési munkákra vonatkozó 
alábbi minimális információk 
rendelkezésére bocsátását, amelyekkel 
kapcsolatban engedély kiadására került sor, 
engedélyezési eljárás van folyamatban 
vagy tervezik, hogy az elkövetkezendő hat 
hónapban első alkalommal nyújtanak be 
engedély iránti kérelmet az illetékes 
hatóságokhoz:

Or. ro

Módosítás 139
Gaston Franco
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kérelmében pontosan meg kell 
határozni azt a területet, amelyet a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érint. Az írásbeli 
kérelemtől számított két héten belül a 
hálózatüzemeltetők arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül 
átadják a kérelmezett információkat.

Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kérelmében pontosan meg kell 
határozni azt a területet, amelyet a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érint. Az írásbeli 
kérelemtől számított egy hónapon belül a 
hálózatüzemeltetők arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül 
átadják a kérelmezett információkat. Az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
vállalkozás a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb a kért információ 
kézhezvételétől számított hat héten belül 
értesíti a hálózatüzemeltetőt a nagy 
sebességű elektronikus hírközlési hálózat 
adott területen történő kiépítésére 
irányuló szándékáról.

Or. fr

Indokolás

Az adott területre vonatkozó adatok kinyerése és megfelelő formában történő megjelenítése 
számítógépes munkát igényel. Az egy hónapos határidő arányban áll a kitűzött céllal, mert 
lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy megfontolja, érdekében áll-e egy elektronikus 
hírközlő hálózat telepítése, miközben védi a hálózatüzemeltetőt is, akit szintén kötnek a saját 
korlátai a munka kivitelezésével kapcsolatban.

Módosítás 140
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok kiépítésére műszakilag 

(10) Ha az információ kulcsfontosságú 
nemzeti infrastruktúrákat érint, amelyek 
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alkalmatlannak minősülő meglévő fizikai 
infrastruktúrák esetében a tagállamok 
rendelkezhetnek az (1)–(5) bekezdésben 
foglalt kötelezettségek alóli 
mentességekről. Ezeket az intézkedéseket
kötelesek kellően megindokolni ebben a 
tekintetben. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot.

esetében a hozzáférés engedélyezése 
sérülékeny pontokat tárhat fel, vagy nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésére műszakilag alkalmatlannak 
minősülő meglévő fizikai infrastruktúrák 
esetében a tagállamok rendelkezhetnek az 
(1)–(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek 
alóli mentességekről. Ezeket az 
intézkedéseket kötelesek kellően 
megindokolni ebben a tekintetben. Az 
érdekelt felek számára lehetőséget kell 
biztosítani az intézkedéstervezetekkel 
kapcsolatos észrevételek ésszerű időn 
belüli megtételére. Bármely ilyen 
intézkedésről értesíteni kell a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Például a kábelek elhelyezkedésére vonatkozó információkhoz való hozzáférés széles körű
engedélyezése kedvezőtlenül befolyásolná a rézlopások visszaszorítására irányuló folyamatos 
küzdelmet.

Módosítás 141
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az (1), (2), (3), (4), (5) és (6) 
bekezdésben felsorolt esetekben a 
hozzáférést kérelmező vállalatnak 
korlátoznia kell az adatokhoz hozzáférő
személyek számát, garantálnia kell az 
adatok bizalmas kezelését és azokat nem 
adhatja tovább harmadik félnek.

Or. en

Indokolás

A kulcsfontosságú infrastruktúrákra – például a villamos hálózatokra – vonatkozó adatok 
rendelkezésre bocsátását szigorú ellenőrzésnek kell alávetni. Az elektronikus hírközlő hálózat 
üzemeltetője rendelkezésére bocsátott információnak bizalmasnak kell lennie, nem ruházható 
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át harmadik félnek, és kizárólag az építési munkák jobb tervezése vagy koordinálása céljából 
használhatók fel.

Módosítás 142
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy – nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítésére 
tekintettel – elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatására engedéllyel 
rendelkező vállalkozásokkal építési 
munkák összehangolására irányuló 
megállapodásokról tárgyaljon.

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy – nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítésére 
tekintettel – elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatására engedéllyel 
rendelkező vállalkozásokkal építési 
munkák összehangolására irányuló 
megállapodásokról tárgyaljon. E 
megállapodások kifejezetten kitérnek 
azokra a feltételekre, amelyek fennállása 
esetén az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
vállalkozások többletköltségeket 
vállalhatnak.  

Or. fr

Indokolás

A pénzügyi feltételek – a műszaki és jogi feltételek mellett – részei a kiépítési munkák 
koordinálására vonatkozó megállapodásoknak.

Módosítás 143
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy – nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítésére 
tekintettel – elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatására engedéllyel 

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy – nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítésére, 
valamint saját hálózatának fejlesztésére
tekintettel – elektronikus hírközlő
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rendelkező vállalkozásokkal építési 
munkák összehangolására irányuló 
megállapodásokról tárgyaljon.

hálózatok szolgáltatására engedéllyel 
rendelkező vállalkozásokkal építési 
munkák összehangolására irányuló 
megállapodásokról tárgyaljon.

Or. en

Indokolás

Noha a rendelet célja a szélessávú hálózatok kiépítésének gyorsítása, a szövegnek törekednie 
kellene a nagyobb fokú kölcsönösségre. A hálózatüzemeltetőknek is lehetőséget kell adni az 
elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatására engedéllyel rendelkező vállalkozások által 
tervezett építési munkákból fakadó előnyök kihasználására.

Módosítás 144
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A részben vagy teljes egészében 
közpénzből finanszírozott építési munkákat 
végző vállalkozások kötelesek teljesíteni az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások bármely olyan ésszerű 
kérelmét, amely nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítésére tekintettel, átlátható és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
kötendő, építési munkák összehangolására 
irányuló megállapodásra vonatkozik, 
feltéve hogy ez nem jár többletköltséggel 
az eredetileg tervezett építési munkák 
szempontjából, és hogy az összehangolás 
iránti kérelem mielőbb, de minden esetben 
legkésőbb a végleges projekt illetékes 
hatóságokhoz engedélyezésre történő 
benyújtása előtt legalább egy hónappal 
iktatásra kerüljön.

(2) A részben vagy teljes egészében 
közpénzből finanszírozott építési munkákat 
végző vállalkozások kötelesek teljesíteni az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások bármely olyan ésszerű 
kérelmét, amely nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítésére tekintettel, átlátható és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
kötendő, építési munkák összehangolására 
irányuló megállapodásra vonatkozik, 
feltéve hogy ez nem jár többletköltséggel 
az eredetileg tervezett építési munkák 
szempontjából, és hogy az összehangolás 
iránti kérelem mielőbb, de minden esetben 
legkésőbb a végleges projekt illetékes 
hatóságokhoz engedélyezésre történő 
benyújtása előtt legalább egy hónappal 
iktatásra kerüljön. Az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak 
is megfelelő mértékben hozzá kell 
járulniuk a munka költségeinek 
fedezéséhez. Amennyiben többletköltségek 
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merülnek fel, azokat is a kérelmet 
benyújtó vállalkozásnak kell állnia.

Or. nl

Módosítás 145
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A részben vagy teljes egészében 
közpénzből finanszírozott építési munkákat 
végző vállalkozások kötelesek teljesíteni
az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások bármely olyan ésszerű 
kérelmét, amely nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítésére tekintettel, átlátható és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett
kötendő, építési munkák 
összehangolására irányuló 
megállapodásra vonatkozik, feltéve hogy 
ez nem jár többletköltséggel az eredetileg 
tervezett építési munkák szempontjából, és 
hogy az összehangolás iránti kérelem 
mielőbb, de minden esetben legkésőbb a 
végleges projekt illetékes hatóságokhoz 
engedélyezésre történő benyújtása előtt 
legalább egy hónappal iktatásra kerüljön.

(2) A részben vagy teljes egészében 
közpénzből finanszírozott építési munkákat 
végző vállalkozások biztosítják a közüzemi 
vállalkozások – köztük az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozások –
közötti együttműködést. Az 
együttműködési megállapodás átlátható és 
megkülönböztetésmentes feltételek alapján
kötendő, és nem járhat többletköltséggel 
az eredetileg tervezett építési munkák 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 146
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az építési munkálatokat ellátó 
vállalkozások és az elektronikus hírközlő
hálózatok szolgáltatására engedéllyel 
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rendelkező vállalkozások minden 
eszközzel törekednek arra, hogy az építési 
munkálatokat összehangolják az 
energiaelosztó rendszerek üzemeltetőinek 
munkájával a szükséges munkálatok 
minimalizálása, valamint az ikt-, illetve 
energiainfrastruktúrák egyidejű telepítése, 
karbantartása és frissítése érdekében.

Or. en

Módosítás 147
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások jogosultak arra, hogy
elektronikus úton, egyablakos 
információs ponton keresztül – kérelemre 
– hozzáférjenek a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítéséhez szükséges építési munkákra 
vonatkozó engedélyek megadására 
alkalmazandó feltételekkel és eljárásokkal 
kapcsolatos bármely információhoz, 
ideértve a nemzeti jog értelmében előírt 
egyes engedélyek vagy minden engedély 
tekintetében ezekre az elemekre 
alkalmazandó mentességeket is.

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
vállalkozások jogosultak arra, hogy 
hozzáférjenek a nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítéséhez szükséges építési munkákra 
vonatkozó engedélyek megadására 
alkalmazandó feltételekkel és eljárásokkal 
kapcsolatos bármely információhoz, 
ideértve a nemzeti jog értelmében előírt 
egyes engedélyek vagy minden engedély 
tekintetében ezekre az elemekre 
alkalmazandó mentességeket is.

Or. en

Indokolás

Az egyablakos információs pont szükségtelen többletköltségekkel és bürokráciával jár, és 
megkettőzné a helyi szinten már jól bevált rendszereket.

Módosítás 148
Giles Chichester
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások jogosultak arra, hogy
elektronikus úton, egyablakos információs 
ponton keresztül hozzáférjenek a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítéséhez szükséges építési 
munkákra vonatkozó engedélyek iránti
kérelmekhez. Az egyablakos információs 
pont elősegíti és összehangolja az 
engedélyezési folyamatot. Biztosítja 
többek között azt, hogy a kérelmek 
eljussanak a szóban forgó építési munkák 
engedélyezésében érintett bármely illetékes 
hatósághoz, továbbá nyomon követi a (3)
bekezdésnek megfelelően alkalmazandó 
határidők betartását.

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező
vállalkozások jogosultak arra, hogy 
információs ponton keresztül a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítéséhez szükséges építési 
munkákra vonatkozó engedélyek iránti
kérelmeket nyújtsanak be. A tagállam 
vagy helyi hatóság által kijelölt
információs pont elősegíti és összehangolja 
az engedélyezési folyamatot. Biztosítja 
többek között azt, hogy a kérelmek 
eljussanak a szóban forgó építési munkák 
engedélyezésében érintett bármely illetékes 
hatósághoz, továbbá nyomon követi a (3) 
bekezdésnek megfelelően alkalmazandó 
határidők betartását.

Or. en

Indokolás

Az utcai munkálatokra irányuló kérelmekkel, engedélyekkel és tervezési kérelmekkel 
foglalkozó nemzeti szerv számos, a helyi és regionális önkormányzatok szintjén jól működő
rendszer megkettőződését eredményezné a tagállamokban. 

Módosítás 149
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti jogban és az Unió jogában 
az engedélyezési eljárás helyes 
lefolytatására vonatkozóan megállapított 
más konkrét határidők és kötelezettségek 
sérelme nélkül az illetékes hatóságok a 
kérelmek beérkezésétől számított hat 
hónapon belül adják meg az engedélyeket 
vagy tagadják meg azok megadását. Az 

(3) A nemzeti jogban és az Unió jogában 
az engedélyezési eljárás helyes 
lefolytatására vonatkozóan megállapított 
más konkrét határidők és kötelezettségek 
sérelme nélkül az illetékes hatóságok a 
kérelmek beérkezésétől számított hat 
hónapon belül – amennyiben valamennyi 
érintett felet meghallgatták és 
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elutasítást objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
kritériumok alapján, kellően meg kell 
indokolni.

garantálható a jogbiztonság – adják meg 
az engedélyeket vagy tagadják meg azok 
megadását. Az elutasítást objektív, 
átlátható, megkülönböztetésmentes és 
arányos kritériumok alapján, kellően meg 
kell indokolni.

Or. en

Módosítás 150
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 
közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be, nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrával kell ellátni, egészen a 
hálózati végpontokig. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon jelentős 
felújítási munkák esetében, amelyekre 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e 
rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 
közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be, értékelni kell a nagy sebességű
technológia fogadására kész, épületen 
belüli fizikai infrastruktúrával – egészen a 
hálózati végpontokig – történő ellátás 
költséghatékonysága szempontjából.
Ugyanez a kötelezettség érvényes azon 
jelentős felújítási munkák esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

Or. en

Indokolás

A piac már nyújt szolgáltatásokat e területen, és az új épületek, illetve a felújítás alatt álló 
épületek új generációs hálózatokkal történő ellátására irányuló kötelezettség e nehéz 
gazdasági időszakban jelentős költségekkel terhelné az építési ágazatot és visszafogná a 
beruházást.
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Módosítás 151
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 
közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be, nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrával kell ellátni, egészen a 
hálózati végpontokig. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon jelentős 
felújítási munkák esetében, amelyekre 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e 
rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 
közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
hat hónappal építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be, nagy sebességű
technológia fogadására kész, épületen 
belüli fizikai infrastruktúrával kell ellátni, 
egészen a hálózati végpontokig. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon jelentős 
felújítási munkák esetében, amelyekre 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e 
rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után hat hónappal építési 
engedély iránti kérelmet nyújtottak be.

Or. en

Indokolás

A fejlesztőkre kirótt bármely új kötelezettség közvetlen hatással van a műszaki tervek 
kialakítására. Tekintettel arra, hogy a dokumentációt, a műszaki terveket is beleértve, az 
építési engedély iránti hivatalos kérelem előtt kell benyújtani, ez problémákat okozhat a 
végrehajtás során. A hat hónapos átmeneti időszak lehetővé fogja tenni, hogy ezeket a 
rendelkezéseket figyelembe vehessék a jövőbeli projektek tervezése során, és időt biztosít az 
engedély iránti kérelem benyújtása előtti utolsó szakaszban lévő projektek módosítására. 

Módosítás 152
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 
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közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be, nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrával kell ellátni, egészen a 
hálózati végpontokig. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon jelentős 
felújítási munkák esetében, amelyekre 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e 
rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be, technológiasemleges, nagy sebességű
technológia fogadására kész, épületen 
belüli fizikai infrastruktúrával kell ellátni, 
egészen a hálózati végpontokig. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon jelentős 
felújítási munkák esetében, amelyekre 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e 
rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

Or. en

Módosítás 153
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 
közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be, nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrával kell ellátni, egészen a 
hálózati végpontokig. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon jelentős 
felújítási munkák esetében, amelyekre 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e 
rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 
közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be, nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrával lehet ellátni, egészen a 
hálózati végpontokig. Ugyanez a lehetőség
érvényes azon jelentős felújítási munkák 
esetében, amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be.

Or. en
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Módosítás 154
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető 
koncentrációs ponttal kell felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, beleértve a 
szociális lakásokat is, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető
koncentrációs ponttal kell felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be. Ez a kötelezettség 
az újonnan épült közintézmények –
jelentős adatgyűjteményt magában foglaló 
– épületeire, például a könyvtárakra, a 
levéltárakra, a kulturális intézményekre és 
a felsőoktatási intézményekre is 
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 155
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindazokat az újonnan épített (2) Mindazokat az újonnan épített 
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többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető
koncentrációs ponttal kell felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, értékelni kell 
az épületen belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető, a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést elérhetővé tévő
koncentrációs pont felszerelésének 
költséghatékonysága szempontjából.
Ugyanez a kötelezettség érvényes azon 
többlakásos épületek jelentős felújítási 
munkái esetében, amelyekre [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be.

Or. en

Indokolás

A piac már nyújt szolgáltatásokat e területen, és az új épületek, illetve a felújítás alatt álló 
épületek új generációs hálózatokkal történő ellátására irányuló kötelezettség e nehéz 
gazdasági időszakban jelentős költségekkel terhelné az építési ágazatot és visszafogná a 
beruházást.

Módosítás 156
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető 

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után hat hónappal építési 
engedély iránti kérelmet nyújtottak be, 
épületen belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető
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koncentrációs ponttal kell felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

koncentrációs ponttal kell felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után hat hónappal építési 
engedély iránti kérelmet nyújtottak be.

Or. en

Módosítás 157
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető 
koncentrációs ponttal kell felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető, 
technológiasemleges koncentrációs ponttal 
kell felszerelni, amellyel elérhetővé teszik 
a nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

Or. en
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Módosítás 158
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető 
koncentrációs ponttal kell felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető
koncentrációs ponttal lehet felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

Or. en

Módosítás 159
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett koncentrációs 
ponttal kell felszerelni, amellyel elérhetővé 
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szolgáltatói számára hozzáférhető 
koncentrációs ponttal kell felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

teszik a nagy sebességű technológia 
fogadására kész, épületen belüli 
infrastruktúrával való összeköttetést. 
Ugyanez a kötelezettség érvényes azon 
többlakásos épületek jelentős felújítási 
munkái esetében, amelyekre [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be.

Or. sv

Indokolás

Nem egyértelmű, hogy mit jelent “az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatói számára 
hozzáférhető” megfogalmazás. Adott esetben értelmezhető a tulajdonjog aránytalan mértékű
korlátozásaként is.

Módosítás 160
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 
amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot.

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 
amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot. A tagállamok 
mentességet biztosíthatnak a (2) bekezdés 
alól az olyan ingatlanok végfelhasználói 
hozzáférési vonalai esetében is, ahol nyílt 
hálózatú üzleti modelleket alkalmaznak.
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Or. en

Módosítás 161
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 
amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot.

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 
amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot. Mentesség 
biztosítható a (2) bekezdés alól az olyan 
ingatlanokban lévő kiskereskedelmi 
ügyfelek hozzáférési vonalai esetében is, 
ahol nyílt hálózatú üzleti modelleket 
alkalmaznak.

Or. sv

Indokolás

Fontos, hogy az ingatlantulajdonosok továbbra is alkalmazhassák a – sok helyütt egyre 
elterjedtebb – nyílt szélessávú hálózatokat működtető és a szolgáltatásnyújtásban versenyt 
alkalmazó üzelti modellt. A modell számos helyen segített a szélessávú hálózatoknak a 
végfelhasználók számára nemzetközi összehasonlításban alacsony költségvonzatú 
kibővítésében és alkalmazásában. A modell hatékony versenyt biztosít egy és ugyanazon 
szélessávú infrastruktúrán belül. Ezenkívül számos más megoldásnál környezetkímélőbb és 
energiahatékonyabb.

Módosítás 162
Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 
amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot.

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 
amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot. A tagállamok 
mentességet biztosíthatnak a (2) bekezdés 
alól az olyan ingatlanok végfelhasználói 
hozzáférése esetében is, ahol nyílt 
hálózatokat alkalmaznak.

Or. sv

Módosítás 163
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 
amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 
amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére.
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értesíteni kell a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 164
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy – nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli fizikai infrastruktúrához 
való hozzáférésre tekintettel – hálózatuk 
végpontját, saját költségükre, a 
koncentrációs pontig vigyék, feltéve hogy 
minimálisra korlátozzák a magántulajdonra 
kifejtett hatást.

(1) A föld vagy ingatlan tulajdonosának 
előzetes hozzájárulásával, és – adott 
esetben – pénzügyi kompenzáció mellett a 
nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói 
jogosultak arra, hogy – nagy sebességű
technológia fogadására kész, épületen 
belüli fizikai infrastruktúrához való 
hozzáférésre tekintettel – hálózatuk 
végpontját, saját költségükre, a 
koncentrációs pontig vigyék, feltéve hogy 
minimálisra korlátozzák a magántulajdonra 
kifejtett hatást.

Or. en

Módosítás 165
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy – nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli fizikai infrastruktúrához 
való hozzáférésre tekintettel – hálózatuk 
végpontját, saját költségükre, a 
koncentrációs pontig vigyék, feltéve hogy 
minimálisra korlátozzák a magántulajdonra 
kifejtett hatást.

(1) A szolgáltatók közötti versenyre épülő
nyílt hálózatokkal nem rendelkező
épületekben lévő nyilvános hírközlő
hálózatok szolgáltatói jogosultak arra, hogy 
– nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférésre 
tekintettel – hálózatuk végpontját, saját 
költségükre, a koncentrációs pontig vigyék, 
feltéve hogy minimálisra korlátozzák a 
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magántulajdonra kifejtett hatást.

Or. en

Indokolás

A kérdést azok a szereplők vetették fel, akik csak passzív infrastruktúrát biztosítanak, saját 
szolgáltatást nem nyújtanak.

Módosítás 166
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy – nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli fizikai infrastruktúrához 
való hozzáférésre tekintettel – hálózatuk 
végpontját, saját költségükre, a 
koncentrációs pontig vigyék, feltéve hogy 
minimálisra korlátozzák a magántulajdonra 
kifejtett hatást.

(1) A szolgáltatók közötti versenyre épülő
nyílt hálózatokkal nem rendelkező
épületekben lévő nyilvános hírközlő
hálózatok szolgáltatói jogosultak arra, hogy 
– nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférésre 
tekintettel – hálózatuk végpontját, saját 
költségükre, a koncentrációs pontig vigyék, 
feltéve hogy minimálisra korlátozzák a 
magántulajdonra kifejtett hatást.

Or. sv

Indokolás

Fontos, hogy az ingatlantulajdonosok továbbra is alkalmazhassák a – sok helyütt egyre 
elterjedtebb – nyílt szélessávú hálózatokat működtető és a szolgáltatásnyújtásban versenyt 
alkalmazó üzelti modellt. A modell számos helyen segített a szélessávú hálózatoknak a 
végfelhasználók számára nemzetközi összehasonlításban alacsony költségvonzatú 
kibővítésében és alkalmazásában. A modell hatékony versenyt biztosít egy és ugyanazon 
szélessávú infrastruktúrán belül. Ezenkívül számos más megoldásnál környezetkímélőbb és 
energiahatékonyabb.

Módosítás 167
Kent Johansson
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy ésszerű 
feltételek mellett hozzáférjenek nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli meglévő fizikai 
infrastruktúrához, amennyiben a 
kétszerezés műszakilag nem lehetséges 
vagy gazdaságilag nem hatékony. Az 
épületen belüli fizikai infrastruktúra 
használatára jogosult személy 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
biztosít hozzáférést.

(2) A szolgáltatók közötti versenyre épülő
nyílt hálózatokkal nem rendelkező
épületekben lévő nyilvános hírközlő
hálózatok szolgáltatói jogosultak arra, hogy 
ésszerű feltételek mellett hozzáférjenek 
nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli meglévő fizikai 
infrastruktúrához, amennyiben a 
kétszerezés műszakilag nem lehetséges 
vagy gazdaságilag nem hatékony. Az 
épületen belüli fizikai infrastruktúra 
használatára jogosult személy 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
biztosít hozzáférést.

Or. sv

Indokolás

Fontos, hogy az ingatlantulajdonosok továbbra is alkalmazhassák a – sok helyütt egyre 
elterjedtebb – nyílt szélessávú hálózatokat működtető és a szolgáltatásnyújtásban versenyt 
alkalmazó üzelti modellt. A modell számos helyen segített a szélessávú hálózatoknak a 
végfelhasználók számára nemzetközi összehasonlításban alacsony költségvonzatú 
kibővítésében és alkalmazásában. A modell hatékony versenyt biztosít egy és ugyanazon 
szélessávú infrastruktúrán belül. Ezenkívül számos más megoldásnál környezetkímélőbb és 
energiahatékonyabb.

Módosítás 168
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy ésszerű 
feltételek mellett hozzáférjenek nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli meglévő fizikai 
infrastruktúrához, amennyiben a 
kétszerezés műszakilag nem lehetséges 

(2) A szolgáltatók közötti versenyre épülő
nyílt hálózatokkal nem rendelkező
épületekben lévő nyilvános hírközlő
hálózatok szolgáltatói jogosultak arra, hogy 
ésszerű feltételek mellett hozzáférjenek 
nagy sebességű technológia fogadására
kész, épületen belüli meglévő fizikai 
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vagy gazdaságilag nem hatékony. Az 
épületen belüli fizikai infrastruktúra 
használatára jogosult személy 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
biztosít hozzáférést.

infrastruktúrához, amennyiben a 
kétszerezés műszakilag nem lehetséges 
vagy gazdaságilag nem hatékony. Az 
épületen belüli fizikai infrastruktúra 
használatára jogosult személy 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
biztosít hozzáférést.

Or. en

Indokolás

A kérdést a passzív infrastruktúrát szolgáltatók vetették fel.

Módosítás 169
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nagy sebességű technológia fogadására 
kész épületen belüli infrastruktúra 
hiányában a nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy hálózati 
berendezéseiket – saját költségükre – egy 
nagy sebességű elektronikus hírközlési 
szolgáltatás előfizetői helyén zárják le, az 
előfizető beleegyezésére is figyelemmel, 
feltéve hogy minimálisra korlátozzák a 
magántulajdonra kifejtett hatást.

(4) Nagy sebességű technológia fogadására 
kész épületen belüli infrastruktúra 
hiányában a nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy hálózati 
berendezéseiket – saját költségükre – egy 
nagy sebességű elektronikus hírközlési 
szolgáltatás előfizetői helyén zárják le, az 
előfizető beleegyezésére is figyelemmel, 
feltéve hogy minimálisra korlátozzák a 
magántulajdonra kifejtett hatást. 
Amennyiben nem születik megállapodás e 
hálózati berendezés lezárásáról, az 
előfizető vagy a nyilvános hírközlő
hálózatok szolgáltatója a vitát az illetékes 
vitarendező testület elé viheti.

Or. en

Módosítás 170
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)



PE519.832v01-00 98/103 AM\1005010HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok mentességet 
biztosíthatnak az (1) és (2) bekezdés alól 
az olyan ingatlanokban lévő
kiskereskedelmi ügyfelek hozzáférési 
vonalai esetében is, ahol nyílt hálózatú 
üzleti modelleket alkalmaznak.

Or. sv

Indokolás

Fontos, hogy az ingatlantulajdonosok továbbra is alkalmazhassák a – sok helyütt egyre 
elterjedtebb – nyílt szélessávú hálózatokat működtető és a szolgáltatásnyújtásban versenyt 
alkalmazó üzelti modellt. A modell számos helyen segített a szélessávú hálózatoknak a 
végfelhasználók számára nemzetközi összehasonlításban alacsony költségvonzatú 
kibővítésében és alkalmazásában. A modell hatékony versenyt biztosít egy és ugyanazon 
szélessávú infrastruktúrán belül. Ezenkívül számos más megoldásnál környezetkímélőbb és 
energiahatékonyabb.

Módosítás 171
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok mentességet 
biztosíthatnak az (1) és (2) bekezdés alól 
az olyan ingatlanok végfelhasználói 
hozzáférési vonalai esetében is, ahol nyílt 
hálózatú üzleti modelleket használnak.

Or. en

Módosítás 172
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok mentességet 
biztosíthatnak az (1) és (2) bekezdés alól 
az olyan ingatlanok végfelhasználói 
hozzáférése esetében is, ahol a 
szolgáltatók közötti versenyre épülő nyílt 
hálózatokat használnak.

Or. sv

Módosítás 173
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk 
(9) bekezdésében, az 5. cikk (4) 
bekezdésében és a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzeti 
vitarendezési testület feladatát a 
2002/21/EK irányelv 20. cikkében foglalt 
feladatokat ellátó nemzeti szabályozó 
hatóság látja el, amennyiben a tagállam 
nem jelöl ki más hatáskörrel rendelkező 
szervet.

(1) A 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk 
(9) bekezdésében, az 5. cikk (4) 
bekezdésében és a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzeti 
vitarendezési testület feladatát a 
2002/21/EK irányelv 20. cikkében foglalt 
feladatokat ellátó nemzeti szabályozó 
hatóság látja el, amennyiben a tagállam 
nem jelöl ki más hatáskörrel rendelkező 
szervet.

Amennyiben a tagállam úgy határoz, hogy 
a 2002/21/EK irányelv 20. cikkében 
foglalt feladatokat ellátó nemzeti 
szabályozó hatóságot jelöli ki vitarendező
testületként, a testület köteles bármely 
kötelező erejű határozat elfogadása előtt 
kikérni az ágazati szabályozók véleményét 
a tisztességes feltételek vagy a méltányos 
árak meghatározása tekintetében.

Or. en

Módosítás 174
Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk
(9) bekezdésében, az 5. cikk (4) 
bekezdésében és a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzeti 
vitarendezési testület feladatát a 
2002/21/EK irányelv 20. cikkében foglalt 
feladatokat ellátó nemzeti szabályozó 
hatóság látja el, amennyiben a tagállam 
nem jelöl ki más hatáskörrel rendelkező 
szervet.

(1) A 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk
(9) bekezdésében, az 5. cikk (4) 
bekezdésében és a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzeti 
vitarendezési testület feladatát a 
2002/21/EK irányelv 20. cikkében foglalt 
feladatokat ellátó nemzeti szabályozó 
hatóság látja el, amennyiben a tagállam 
nem jelöl ki más, a – különösen a 
vízvezeték-hálózatokat érintő –
következmények értékelésére alkalmasabb 
illetékes szerveket.

Or. en

Módosítás 175
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 4. és 6. cikkben említett egyablakos 
információs pont feladatát a 2002/21/EK 
irányelv 20. cikkében foglalt feladatokat 
ellátó nemzeti szabályozó hatóság látja el, 
amennyiben a tagállam nem jelöl ki más
hatáskörrel rendelkező szervet.

(3) A 4. és 6. cikkben említett egyablakos 
információs pont feladatát a 2002/21/EK 
irányelv 20. cikkében foglalt feladatokat 
ellátó nemzeti szabályozó hatóság látja el, 
amennyiben a tagállam nem jelöl ki más
illetékes szerveket, például egy nemzeti 
vagy helyi szintű közigazgatási szervet.

Or. fr

Indokolás

A tagállamokban néhány helyi közigazgatási szerv már létrehozott a földrajzi adatok közös 
platformon keresztül történő megosztására vonatkozó megállapodásokat. Ahol ilyen 
megállapodások léteznek, indokolatlan a helyi közigazgatási szerven kívüli egyablakos 
ügyintézés előírása.

Módosítás 176
Edit Herczog
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 4. és 6. cikkben említett egyablakos 
információs pont feladatát a 2002/21/EK 
irányelv 20. cikkében foglalt feladatokat 
ellátó nemzeti szabályozó hatóság látja el, 
amennyiben a tagállam nem jelöl ki más
hatáskörrel rendelkező szervet.

(3) A 4. és 6. cikkben említett egyablakos 
információs pont feladatát a 2002/21/EK 
irányelv 20. cikkében foglalt feladatokat 
ellátó nemzeti szabályozó hatóság látja el, 
amennyiben a tagállam nem jelöl ki más
illetékes szerveket, nevezetesen egy 
nemzeti vagy helyi szintű közigazgatási
szervet.

Or. en

Indokolás

A tagállamokban néhány helyi közösség már alkalmaz a földrajzi adatok közös platformon 
keresztül történő megosztására vonatkozó megállapodásokat. Ahol létezik ilyen szervezet, 
indokolatlan a helyi közösségi szintű megoldáson kívül másik egyablakos ügyintézés 
bevezetése.

Módosítás 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be a pontos dátumot: e 
rendelet hatálybalépése + 3 év]-ig jelentést 
terjeszt e rendelet végrehajtásáról az 
Európai Parlament és a Tanács elé. A 
jelentésnek tartalmaznia kell az e 
rendeletben foglalt intézkedések hatásának 
összefoglalását, valamint a célkitűzései 
tekintetében elért eredményeket.

A Bizottság legkésőbb [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be a pontos dátumot: e 
rendelet hatálybalépése + 3 év]-ig jelentést 
terjeszt ezen irányelv végrehajtásáról az 
Európai Parlament és a Tanács elé. A 
jelentésnek tartalmaznia kell az e 
rendeletben foglalt intézkedések hatásának 
összefoglalását, valamint a célkitűzései 
tekintetében elért eredményeket.

Or. en
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Módosítás 178
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő
huszadik napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő XXXX
napon lép hatályba.

Or. en

Indokolás

To be agreed among the co-legislators

Módosítás 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Or. en

Módosítás 180
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

törölve

Or. en
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Módosítás 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a 
címzettjei.

Or. en


