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Módosítás 154
Giles Chichester

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1. elfogadja első olvasatban az alábbi 
álláspontot;

1. elutasítja a Bizottság javaslatát;

Or. en

Módosítás 155
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Helga Trüpel, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja [a 
Bizottság javaslatát].

Or. de

Indokolás

Die grundsätzlichen Ziele der Europäischen Kommission, namentlich die Förderung des 
Binnenmarktes zum Wohl der Verbraucher und europäischen Wirtschaft, sind zu unterstützen. 
Allerdings bestehen erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des Verordnungsentwurfs, diese 
Ziele zu erfüllen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass der Vorschlag negative 
Auswirkungen auf Investitionsbereitschaft und Wettbewerb haben wird. Daher sollte eine 
kohärente Überarbeitung des gesamten Rechtsrahmens in der neuen Legislaturperiode nach 
sorgfältiger Analyse und vorheriger Konsultation aller Beteiligten vorgenommen werden.

Módosítás 156
Jens Rohde

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
5 a bevezető hivatkozás (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Parlament „A 
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növekedésről, a mobilitásról és a 
foglalkoztatásról szóló digitális 
menetrend: ideje magasabb sebességbe 
kapcsolni” című, 2013. szeptember 12-i 
állásfoglalására, amelyben az Európai 
Parlament felhív a barangolási díjak 
2015-re történő megszüntetésére,

Or. en

Módosítás 157
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Európának minden növekedési forrást 
ki kell használnia ahhoz, hogy a válságból 
kilábalhasson, munkahelyeket 
teremthessen, és visszanyerhesse 
versenyképességét. Az Európa 2020 
stratégia célja a növekedés újraindítása és a 
munkahelyteremtés az Unióban. Az 
Európai Tanács 2013. tavaszi ülésén 
hangsúlyozta a digitális egységes piac 
fontosságát a növekedés szempontjából, és 
az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) egységes piacának 
létrehozására irányuló konkrét 
intézkedések mielőbbi elfogadására 
szólított fel. Az Európa 2020 stratégia 
céljaival és e felszólítással összhangban e 
rendelet célja az elektronikus hírközlés 
egységes piacának a létrehozása az 
elektronikus hírközlés meglévő uniós 
keretszabályozásának a kiegészítése és 
kiigazítása révén.

(1) Európának minden növekedési forrást 
ki kell használnia ahhoz, hogy a válságból 
kilábalhasson, munkahelyeket 
teremthessen, és visszanyerhesse 
versenyképességét. Az Európa 2020 
stratégia célja a növekedés újraindítása és a 
munkahelyteremtés az Unióban. A digitális 
szféra ráadásul mára a közélet tereinek 
részévé vált, ahol új formái jönnek létre a 
határokon átnyúló kereskedelemnek, és 
ahol az európai vállalatok előtt a digitális 
világgazdaságban új üzleti lehetőségek 
nyílnak meg, miközben innovatív módon 
fejlődik a piac és társadalmi, illetve 
kulturális párbeszédre is sor kerül. Az 
Európai Tanács 2013. tavaszi ülésén 
hangsúlyozta a digitális egységes piac 
fontosságát a növekedés szempontjából, és 
az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) egységes piacának 
létrehozására irányuló konkrét 
intézkedések mielőbbi elfogadására 
szólított fel. Az Európa 2020 stratégia 
céljaival és e felszólítással összhangban e 
rendelet célja az elektronikus hírközlés 
egységes piacának a létrehozása az 
elektronikus hírközlés meglévő uniós 
keretszabályozásának a kiegészítése és 
kiigazítása révén.

Or. en
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Indokolás

A transzatlanti jogalkotói párbeszéd „Kiberbiztonság és az internettel kapcsolatos kérdések –
Egy transzatlanti cselekvési keret létrehozása” című nem hivatalos munkadokumentumának 
megfelelően.

Módosítás 158
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Már az európai digitális menetrendben 
– az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezésében – is felismerésre 
került, hogy az IKT és a hálózati 
kapcsolatok gazdasági és társadalmi 
fejlődésünk nélkülözhetetlen alapját 
jelentik. Ahhoz, hogy Európa a digitális 
átalakulás előnyeit kihasználhassa, az 
Uniónak létre kell hoznia az elektronikus 
hírközlés valamennyi ágazatra és Európa 
egészére kiterjedő, dinamikus, egységes 
piacát. Egy valóban egységes elektronikus 
hírközlési piac az innovatív és „intelligens” 
digitális gazdaság gerincét alkothatja, és az 
online szolgáltatások határokon átnyúló 
szabad áramlását biztosító, digitális 
egységes piac alapját képezheti.

(2) Már az európai digitális menetrendben 
– az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezésében – is felismerésre 
került, hogy az IKT és a hálózati 
kapcsolatok gazdasági és társadalmi 
fejlődésünk nélkülözhetetlen alapját 
jelentik. Ahhoz, hogy Európa a digitális 
átalakulás előnyeit kihasználhassa, az 
Uniónak létre kell hoznia az elektronikus 
hírközlés valamennyi ágazatra és Európa 
egészére kiterjedő, dinamikus, egységes 
piacát. Egy valóban egységes elektronikus 
hírközlési piac az innovatív és „intelligens” 
digitális gazdaság gerincét alkothatja, és 
nyílt, szabvány szerinti, átjárható egységes 
keretben az online szolgáltatások 
határokon átnyúló szabad áramlását 
biztosító, digitális egységes piac alapját 
képezheti.

Or. it

Módosítás 159
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

egységes piacának biztosítania kell, hogy 
az Unióban mindenki jogosult legyen 
hozzáférni az elektronikus hírközlő
hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz, és ezeket szabadon 
lehessen biztosítani, valamint hogy 
minden végfelhasználó a piacon elérhető 
legjobb ajánlatot választhassa, és hogy 
megszűnjenek a piacoknak az 
országhatárok mentén való 
szétszabdaltsága miatti akadályok.

Or. de

Módosítás 160
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elektronikus hírközlés hézagmentes 
egységes piacának biztosítania kell, hogy 
minden uniós fogyasztó számára szabadon 
lehessen elektronikus hírközlő hálózatokat 
és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtani, hogy minden végfelhasználó a 
piacon elérhető legjobb ajánlatot 
választhassa, és hogy megszűnjenek a 
piacoknak az országhatárok mentén való 
szétszabdaltsága miatti akadályok. Az 

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

Or. en

Módosítás 161
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elektronikus hírközlés hézagmentes 
egységes piacának biztosítania kell, hogy 
minden uniós fogyasztó számára szabadon 
lehessen elektronikus hírközlő hálózatokat 
és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtani, hogy minden végfelhasználó a 
piacon elérhető legjobb ajánlatot 
választhassa, és hogy megszűnjenek a 
piacoknak az országhatárok mentén való 
szétszabdaltsága miatti akadályok. Az 
elektronikus hírközlés jelenlegi 
keretszabályozása nem kezeli 
maradéktalanul ezt a széttagoltságot: 
nemzeti, nem pedig az Unió egészére 
kiterjedő általános felhatalmazási 
rendszerek működnek, a 
frekvenciakijelölés nemzeti szinten 
történik, a különböző tagállamokban
eltérő hozzáférési termékek állnak az 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 

(3) Biztosítani kell, hogy minden uniós 
fogyasztó számára szabadon lehessen 
elektronikus hírközlő hálózatokat és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtani, hogy minden végfelhasználó a 
piacon elérhető legjobb ajánlatot 
választhassa, és hogy megszűnjenek a 
piacoknak az országhatárok mentén való 
szétszabdaltsága miatti akadályok. Az 
elektronikus hírközlés jelenlegi 
keretszabályozása nem kezeli 
maradéktalanul ezt a széttagoltságot: az
általános felhatalmazási rendszer 
végrehajtása tagállamonként eltérő, a 
frekvenciakijelölés nemzeti szinten 
történik, és az ágazatban alkalmazott 
fogyasztóvédelmi szabályok sem 
egységesek. Például, noha az
engedélyezési irányelv korlátozza az 
előírható információk típusait, 12 
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rendelkezésére, és az ágazatban
alkalmazott fogyasztóvédelmi szabályok 
sem egységesek. Az uniós szabályozás sok 
esetben pusztán alapszintű, és gyakran 
eltérő módon kerül végrehajtásra a 
tagállamokban.

tagállam további részinformációkat kér, 
úgymint a folytatni kívánt 
tevékenységtípusok osztályozására, a 
tevékenység földrajzi kiterjedésére, a 
célpiacra, a vállalat felépítésére, ezen 
belül a részvényesek és a részvényesek 
részvényeseinek nevére, a Kereskedelmi 
Kamara igazolására, valamint a 
vállalkozás képviselőjének bűnügyi 
nyilvántartás szerinti adataira 
vonatkozókat.

Or. en

Módosítás 162
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az elektronikus hírközlés hézagmentes 
egységes piacának biztosítania kell, hogy 
minden uniós fogyasztó számára szabadon 
lehessen elektronikus hírközlő hálózatokat 
és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtani, hogy minden végfelhasználó a 
piacon elérhető legjobb ajánlatot 
választhassa, és hogy megszűnjenek a 
piacoknak az országhatárok mentén való 
szétszabdaltsága miatti akadályok. Szükség 
van az elektronikus hírközlés jelenlegi 
keretszabályozásának harmonizációjára 
és egyszerűsítésére az egységes digitális 
piac megvalósításának megkönnyítése és 
felgyorsítása érdekében. Az uniós 
szabályozás sok esetben pusztán 
alapszintű, és gyakran eltérő módon kerül 
végrehajtásra a tagállamokban.
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tagállamokban.

Or. ro

Módosítás 163
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az elektronikus hírközlés hézagmentes 
egységes piacának biztosítania kell, hogy 
minden uniós fogyasztó számára szabadon 
lehessen elektronikus hírközlő hálózatokat 
és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtani, hogy minden végfelhasználó a
piacon elérhető legjobb ajánlatot 
választhassa, és hogy megszűnjenek a 
piacoknak az országhatárok mentén való 
szétszabdaltsága miatti akadályok. Az 
elektronikus hírközlés jelenlegi 
keretszabályozása nem kezeli 
maradéktalanul ezt a széttagoltságot: 
nemzeti, nem pedig az Unió egészére 
kiterjedő általános felhatalmazási 
rendszerek működnek, a 
frekvenciakijelölés nemzeti szinten 
történik, a különböző tagállamokban eltérő 
hozzáférési termékek állnak az 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
rendelkezésére, és az ágazatban 
alkalmazott fogyasztóvédelmi szabályok 
sem egységesek. Az uniós szabályozás sok 
esetben pusztán alapszintű, és a 
keretszabályozás eltérő módon történő 
végrehajtása magasabb költségeket 
eredményezett a több országban működő 
szolgáltatók számára; ez pedig 
akadályozza a beruházásokat és az 
egységes távközlési piac kialakulását.

Or. en
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Módosítás 164
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A valóban egységes elektronikus 
hírközlési piacnak a piaci integráció és a 
határokon átnyúló szolgáltatáskínálat 
előmozdítása révén ösztönöznie kell a 
versenyt, a beruházást és az innovációt az 
új és továbbfejlesztett hálózatok és 
szolgáltatások terén. Ezáltal elő kell 
segítenie az európai digitális menetrendben 
a nagysebességű széles sávú hálózatokhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
meghatározott ambiciózus célkitűzések 
elérését. Amint javul a digitális 
infrastruktúrák és szolgáltatások 
elérhetősége, egyre nagyobb választék áll 
majd a fogyasztók rendelkezésére, javulni 
fog a szolgáltatások minősége, és 
diverzifikálódnak a tartalmak, ami 
hozzájárul a területi és társadalmi 
kohézióhoz is, és elősegíti az EU-n belüli 
mobilitást.

(4) A valóban egységes elektronikus 
hírközlési piacnak a piaci integráció és a 
határokon átnyúló szolgáltatáskínálat 
előmozdítása révén ösztönöznie kell a 
versenyt, a beruházást és az innovációt az 
új és továbbfejlesztett hálózatok és 
szolgáltatások terén. Ezáltal elő kell 
segítenie az európai digitális menetrendben 
a nagysebességű széles sávú hálózatokhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
meghatározott ambiciózus célkitűzések 
elérését, valamint támogatnia kell az egész 
Unióban azonos funkcionális és nem 
funkcionális szinten rendelkezésre álló 
nyílt adatok és formátumok átjárható, 
szabvány szerinti és biztonságos 
felhasználására képes szolgáltatások és 
alkalmazások létrejöttét. Amint javul a 
digitális infrastruktúrák és szolgáltatások 
elérhetősége, egyre nagyobb választék áll 
majd a fogyasztók rendelkezésére, javulni 
fog a szolgáltatások minősége, és 
diverzifikálódnak a tartalmak, ami 
hozzájárul a területi és társadalmi 
kohézióhoz is, és elősegíti az EU-n belüli 
mobilitást.

Or. it

Módosítás 165
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A valóban egységes elektronikus 
hírközlési piacnak a piaci integráció és a 

(4) A valóban egységes elektronikus 
hírközlési piacnak a piaci integráció és a 
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határokon átnyúló szolgáltatáskínálat 
előmozdítása révén ösztönöznie kell a 
versenyt, a beruházást és az innovációt az 
új és továbbfejlesztett hálózatok és 
szolgáltatások terén. Ezáltal elő kell 
segítenie az európai digitális menetrendben 
a nagy sebességű széles sávú hálózatokhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
meghatározott ambiciózus célkitűzések 
elérését. Amint javul a digitális 
infrastruktúrák és szolgáltatások 
elérhetősége, egyre nagyobb választék áll 
majd a fogyasztók rendelkezésére, javulni 
fog a szolgáltatások minősége, és 
diverzifikálódnak a tartalmak, ami 
hozzájárul a területi és társadalmi 
kohézióhoz is, és elősegíti az EU-n belüli 
mobilitást.

határokon átnyúló szolgáltatáskínálat 
előmozdítása révén ösztönöznie kell a 
versenyt, a koordinációt, a beruházást, az 
innovációt és több kapacitást kell 
eredményeznie az új és továbbfejlesztett 
hálózatok és szolgáltatások terén. Ezáltal 
elő kell segítenie az európai digitális 
menetrendben a nagy sebességű széles 
sávú hálózatokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatban meghatározott ambiciózus 
célkitűzések elérését. Amint javul a 
digitális infrastruktúrák és szolgáltatások 
elérhetősége, egyre nagyobb választék áll 
majd a fogyasztók rendelkezésére, javulni 
fog a szolgáltatások minősége, és 
diverzifikálódnak a tartalmak, ami 
hozzájárul a területi és társadalmi 
kohézióhoz is, és elősegíti az EU-n belüli 
mobilitást.

Or. en

Módosítás 166
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A valóban egységes elektronikus 
hírközlési piacnak a piaci integráció és a 
határokon átnyúló szolgáltatáskínálat 
előmozdítása révén ösztönöznie kell a 
versenyt, a beruházást és az innovációt az 
új és továbbfejlesztett hálózatok és 
szolgáltatások terén. Ezáltal elő kell 
segítenie az európai digitális menetrendben 
a nagy sebességű széles sávú hálózatokhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
meghatározott ambiciózus célkitűzések 
elérését. Amint javul a digitális 
infrastruktúrák és szolgáltatások 
elérhetősége, egyre nagyobb választék áll 
majd a fogyasztók rendelkezésére, javulni 
fog a szolgáltatások minősége, és 
diverzifikálódnak a tartalmak, ami 

(4) A valóban egységes elektronikus 
hírközlési piacnak a piaci integráció és a 
határokon átnyúló szolgáltatáskínálat 
előmozdítása révén ösztönöznie kell a 
versenyt, a beruházást és az innovációt az 
új és továbbfejlesztett hálózatok és 
szolgáltatások terén. Ezáltal elő kell 
segítenie az európai digitális menetrendben 
a nagy sebességű széles sávú hálózatokhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatban 
meghatározott célkitűzések elérését vagy 
akár azok felülmúlását. Amint javul a 
digitális infrastruktúrák és szolgáltatások 
elérhetősége, egyre nagyobb választék áll 
majd a fogyasztók rendelkezésére, javulni 
fog a szolgáltatások minősége, és 
diverzifikálódnak a tartalmak, ami 
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hozzájárul a területi és társadalmi 
kohézióhoz is, és elősegíti az EU-n belüli 
mobilitást.

hozzájárul a területi és társadalmi 
kohézióhoz is, és elősegíti az EU-n belüli 
mobilitást.

Or. en

Módosítás 167
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elektronikus hírközlés egységes 
piaca által nyújtott előnyöknek ki kell 
terjedniük a tágabb digitális 
ökoszisztémára, amely magában foglalja az 
Unió készülékgyártóit, tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatóit, valamint a tágabb 
gazdaságot, és azon belül az olyan 
ágazatokat, mint például a bankszektor, az 
autóipar, a logisztika, a kiskereskedelem, 
az energetika vagy a szállítás, ahol a 
termelékenység javítása – például a 
mindenütt jelen levő felhőalapú 
számítástechnikai alkalmazásokon, az 
objektumok összekapcsolásán és a vállalat 
különböző részeinek nyújtott integrált 
szolgáltatásokon keresztül – az 
összeköttetésekre épül. Az e-kormányzati 
és e-egészségügyi szolgáltatások szélesebb 
körű elérhetőségéből a közigazgatásnak és 
az egészségügyi ágazatnak is profitálnia 
kell. Az elektronikus hírközlés egységes 
piacán a kulturális tartalmak és 
szolgáltatások választéka, és általános 
értelemben a kulturális sokszínűség is 
gazdagodhat. Az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások által lehetővé tett 
kapcsolatok olyan fontosak a tágabb 
gazdaság és társadalom számára, hogy az 
indokolatlan ágazatspecifikus szabályozási 
és egyéb terheket kerülni kell.

(5) Az elektronikus hírközlés egységes 
piaca által nyújtott előnyöknek ki kell 
terjedniük a tágabb digitális 
ökoszisztémára, amely magában foglalja az 
Unió készülékgyártóit, tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatóit, valamint a tágabb 
gazdaságot, és azon belül az olyan 
ágazatokat, mint például a bankszektor, az 
autóipar, a logisztika, a kiskereskedelem, 
az energetika, az orvostudomány, a 
mobilitás, a szállítás vagy a vészhelyzetek 
és természeti katasztrófák intelligens 
kezelése, ahol a rendszerek nyílt és 
szabvány szerinti átjárhatósága 
érdekében, az adatok nyilvánossá 
tételének összefüggésében a 
termelékenység, a minőség és a 
végfelhasználóknak nyújtott kínálat
javítása – például a mindenütt jelen levő 
felhőalapú számítástechnikai 
alkalmazásokon, a hírközlő hálózatokból 
származó nagyméretű adathalmazok 
fejlett elemzésén, az objektumok 
összekapcsolásán és átjárhatóságán, 
valamint a határokon átnyúló integrált 
szolgáltatásokon keresztül – az 
összeköttetésekre és a széles sávú internet-
hozzáférésekre épül. Az e-kormányzati és 
e-egészségügyi szolgáltatások szélesebb 
körű elérhetőségéből a közigazgatásnak és 
az egészségügyi ágazatnak is profitálnia 
kell. Az elektronikus hírközlés egységes 
piacán a kulturális tartalmak és 
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szolgáltatások választéka, és általános 
értelemben a kulturális sokszínűség is 
gazdagodhat. Az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési
szolgáltatások által lehetővé tett 
kapcsolatok olyan fontosak a tágabb 
gazdaság, társadalom és a jövőbeli 
intelligens városok számára, hogy az 
indokolatlan ágazatspecifikus szabályozási 
és egyéb terheket kerülni kell.

Or. it

Módosítás 168
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elektronikus hírközlés egységes 
piaca által nyújtott előnyöknek ki kell 
terjedniük a tágabb digitális 
ökoszisztémára, amely magában foglalja az 
Unió készülékgyártóit, tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatóit, valamint a tágabb 
gazdaságot, és azon belül az olyan 
ágazatokat, mint például a bankszektor, az 
autóipar, a logisztika, a kiskereskedelem, 
az energetika vagy a szállítás, ahol a 
termelékenység javítása – például a 
mindenütt jelen levő felhőalapú 
számítástechnikai alkalmazásokon, az 
objektumok összekapcsolásán és a vállalat 
különböző részeinek nyújtott integrált 
szolgáltatásokon keresztül – az 
összeköttetésekre épül. Az e-kormányzati 
és e-egészségügyi szolgáltatások szélesebb 
körű elérhetőségéből a közigazgatásnak és 
az egészségügyi ágazatnak is profitálnia 
kell. Az elektronikus hírközlés egységes 
piacán a kulturális tartalmak és 
szolgáltatások választéka, és általános 
értelemben a kulturális sokszínűség is 
gazdagodhat. Az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 

(5) Az elektronikus hírközlés egységes 
piaca által nyújtott előnyöknek ki kell 
terjedniük a tágabb digitális 
ökoszisztémára, amely magában foglalja az 
Unió készülékgyártóit, tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatóit, valamint a tágabb 
gazdaságot, és azon belül az olyan 
ágazatokat, mint például a bankszektor, az 
autóipar, a logisztika, a kiskereskedelem, 
az energetika vagy a szállítás, ahol a 
termelékenység javítása – például a 
mindenütt jelen levő felhőalapú 
számítástechnikai alkalmazásokon, az 
objektumok összekapcsolásán és a vállalat 
különböző részeinek nyújtott integrált 
szolgáltatásokon keresztül – az
összeköttetésekre épül. Az e-kormányzati 
és e-egészségügyi szolgáltatások szélesebb 
körű elérhetőségéből a közigazgatásnak és 
az egészségügyi ágazatnak is profitálnia 
kell. Az elektronikus hírközlés egységes 
piacán a kulturális és oktatási tartalmak és 
szolgáltatások választéka, és általános 
értelemben a kulturális sokszínűség is 
gazdagodhat. Az elektronikus hírközlő 
hálózatok és elektronikus hírközlési 
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szolgáltatások által lehetővé tett 
kapcsolatok olyan fontosak a tágabb 
gazdaság és társadalom számára, hogy az 
indokolatlan ágazatspecifikus szabályozási 
és egyéb terheket kerülni kell.

szolgáltatások által lehetővé tett 
kapcsolatok olyan fontosak a tágabb 
gazdaság és társadalom számára, hogy az 
indokolatlan ágazatspecifikus szabályozási 
és egyéb terheket kerülni kell.

Or. en

Módosítás 169
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendelet célja az elektronikus 
hírközlés egységes piacának kiteljesítése a 
következő három fő, egymással összefüggő 
területen történő fellépés révén. Először is 
az ágazatspecifikus szabályozás 
tartalmának és végrehajtásának 
egységesebbé és kiszámíthatóbbá tételéhez 
szükséges feltételeket Unió-szerte 
megteremtő egységes uniós engedély 
koncepciójára építve biztosítani kell az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló nyújtásának, illetve az 
elektronikus hírközlő hálózatok különböző 
tagállamokban történő üzemeltetésének 
szabadságát. Másodszor lehetővé kell tenni 
az eddiginél sokkal egységesebb 
feltételekkel történő hozzáférést az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló üzemeltetéséhez, illetve 
nyújtásához szükséges alapvető 
inputokhoz, nemcsak a vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés esetében, ahol mind 
az engedélyköteles, mind az 
engedélymentes frekvenciasávok 
kulcsfontosságú tényezők, hanem a 
helyhez kötött kapcsolatok tekintetében is. 
Harmadszor, az üzleti feltételek 
összehangolása és a digitális szolgáltatások 
iránti állampolgári bizalom növelése 
érdekében e rendeletnek harmonizálnia kell 

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

a végfelhasználók, és különösen a 
fogyasztók védelmére vonatkozó 
szabályokat. Ez magában foglalja a 
megkülönböztetésmentességre, a 
szerződésben szereplő tájékoztatásra, a 
szerződés felmondására és a 
szolgáltatóváltásra, valamint az online 
tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a 
forgalomszabályozásra vonatkozó 
szabályokat, amelyek a végfelhasználók 
védelmével párhuzamosan garantálják, 
hogy az internetes ökoszisztéma továbbra 
is az innováció motorjaként működhessen. 
A barangolási díjak megszüntetésén túl 
további reformok szükségesek, amelyek 
bizalmat teremtenek a végfelhasználókban 
az iránt, hogy a kapcsolatról az Unión 
belüli utazásaik során sem kell 
lemondaniuk, anélkül, hogy 
szerződéskötés szerinti tagállamban 
fizetett díjhoz képest felárat kellene 
fizetniük.

Or. pt

Módosítás 170
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. it
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Módosítás 171
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendelet célja az elektronikus 
hírközlés egységes piacának kiteljesítése a 
következő három fő, egymással összefüggő 
területen történő fellépés révén. Először is 
az ágazatspecifikus szabályozás 
tartalmának és végrehajtásának 
egységesebbé és kiszámíthatóbbá tételéhez
szükséges feltételeket Unió-szerte 
megteremtő egységes uniós engedély 
koncepciójára építve biztosítani kell az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló nyújtásának, illetve az 
elektronikus hírközlő hálózatok különböző 
tagállamokban történő üzemeltetésének 
szabadságát. Másodszor lehetővé kell tenni 
az eddiginél sokkal egységesebb 
feltételekkel történő hozzáférést az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló üzemeltetéséhez, illetve 
nyújtásához szükséges alapvető 
inputokhoz, nemcsak a vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés esetében, ahol mind 
az engedélyköteles, mind az 
engedélymentes frekvenciasávok 
kulcsfontosságú tényezők, hanem a 
helyhez kötött kapcsolatok tekintetében is. 
Harmadszor, az üzleti feltételek 
összehangolása és a digitális szolgáltatások 
iránti állampolgári bizalom növelése 
érdekében e rendeletnek harmonizálnia kell 
a végfelhasználók, és különösen a 
fogyasztók védelmére vonatkozó 
szabályokat. Ez magában foglalja a 
megkülönböztetésmentességre, a 
szerződésben szereplő tájékoztatásra, a 
szerződés felmondására és a 
szolgáltatóváltásra, valamint az online 
tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a 
forgalomszabályozásra vonatkozó 

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

védelmével párhuzamosan garantálják, 
hogy az internetes ökoszisztéma továbbra 
is az innováció motorjaként működhessen. 
A barangolási szolgáltatások területén 
további reformok szükségesek, amelyek 
bizalmat teremtenek a végfelhasználókban 
az iránt, hogy a kapcsolatról az Unión 
belüli utazásaik során sem kell 
lemondaniuk, és amelyek idővel az Unión 
belüli díjak és egyéb feltételek 
konvergenciájának a mozgatórugójává 
válhatnak.

Or. ro

Módosítás 172
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendelet célja az elektronikus 
hírközlés egységes piacának kiteljesítése a 
következő három fő, egymással összefüggő 
területen történő fellépés révén. Először is 
az ágazatspecifikus szabályozás 
tartalmának és végrehajtásának 
egységesebbé és kiszámíthatóbbá tételéhez 
szükséges feltételeket Unió-szerte 
megteremtő egységes uniós engedély 
koncepciójára építve biztosítani kell az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló nyújtásának, illetve az 
elektronikus hírközlő hálózatok különböző 
tagállamokban történő üzemeltetésének 
szabadságát. Másodszor lehetővé kell tenni 
az eddiginél sokkal egységesebb 
feltételekkel történő hozzáférést az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
határokon átnyúló üzemeltetéséhez, illetve 
nyújtásához szükséges alapvető 
inputokhoz, nemcsak a vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés esetében, ahol mind 

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

az engedélyköteles, mind az 
engedélymentes frekvenciasávok 
kulcsfontosságú tényezők, hanem a 
helyhez kötött kapcsolatok tekintetében is. 
Harmadszor, az üzleti feltételek 
összehangolása és a digitális szolgáltatások 
iránti állampolgári bizalom növelése 
érdekében e rendeletnek harmonizálnia kell 
a felhasználók, és különösen a fogyasztók 
védelmére vonatkozó szabályokat. Ez 
magában foglalja a 
megkülönböztetésmentességre, a 
szerződésben szereplő tájékoztatásra, a 
szerződés felmondására és a 
szolgáltatóváltásra, valamint az online 
tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és a 
forgalomszabályozásra vonatkozó 
szabályokat, amelyek a felhasználók
védelmével párhuzamosan garantálják, 
hogy az internetes ökoszisztéma továbbra 
is az innováció motorjaként működhessen. 
A barangolási szolgáltatások területén 
további reformok szükségesek, amelyek 
bizalmat teremtenek a felhasználókban az 
iránt, hogy a kapcsolatról az Unión belüli 
utazásaik során sem kell lemondaniuk, és 
amelyek idővel az Unión belüli díjak és 
egyéb feltételek konvergenciájának a 
mozgatórugójává válhatnak.

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Megfelelőbbnek tartjuk a „végfelhasználó” helyett a „felhasználó” megnevezés alkalmazását, 
mivel az előbbi az internethasználók túlzottan leszűkített értelmezését adja, illetve passzívnak 
feltételezi őket. Az internethasználók alkalmazásokat és szolgáltatásokat is futtathatnak, 
illetve terjeszthetnek az interneten, lásd a 23. cikk (1) bekezdésével kapcsolatos 
módosításunkat. Az internetes szabadságjogok megkövetelik, hogy emlékeztessünk erre.

Módosítás 173
Werner Langen, Herbert Reul
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Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A klasszikus hírközlési szolgáltatások 
és az információs társadalmi 
szolgáltatások egykor elkülönült piacai 
egymáshoz való közeledésének 
figyelembevétele, valamint a megfelelő 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében a 
rendelet hatálya kiterjed minden olyan 
szolgáltatásra, amely főképpen hírközlési 
célokat szolgál, illetve amelyet a 
fogyasztók elsősorban hírközlési célra 
használnak. Továbbra sem tartoznak a 
rendelet hatálya alá azok a szolgáltatások, 
amelyek legfőképpen nem hírközlési 
célokat szolgálnak, tehát nem 
rendelkeznek semmilyen alapvető 
hírközlési jelleggel, mint az online banki 
szolgáltatások vagy a helymeghatározás 
alapú szolgáltatások.

Or. de

Módosítás 174
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A határokon átnyúló elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra még mindig 
nagyobb terhek nehezednek, mint azokra, 
amelyek nyújtása az országhatárokon 
belülre korlátozódik. A határokon átnyúló 
szolgáltatásokat kínáló vállalkozásoknak 
még mindig minden egyes fogadó 
tagállamban bejelentést kell tenniük, és 
díjakat kell fizetniük. Az egységes uniós 
engedéllyel rendelkezőknek egyetlen 
bejelentési rendszer hatálya alá indokolt 
tartozniuk a székhely szerinti tagállamban 
(a saját tagállamban) annak érdekében, 

(9) A határokon átnyúló elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra még mindig 
nagyobb terhek nehezednek, mint azokra, 
amelyek nyújtása az országhatárokon 
belülre korlátozódik. Szükség van a 
szolgáltatók által a tagállamokban 
nyújtandó szolgáltatások bejelentésének 
formájára és tartalmára vonatkozó 
harmonizált és egyszerűsített szabályozás 
bevezetésére. Az érintett felekkel történt 
konzultációt követően és a BEREC 
támogatásával a Bizottságnak ki kellene 
dolgoznia a bejelentés szabvány formáját.
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hogy a határokon átnyúló szolgáltatásokat 
nyújtók igazgatási terhei csökkenjenek. Az 
egységes uniós engedélyt bármely, egynél 
több tagállamban elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó, elektronikus 
hírközlő hálózatokat üzemeltető vagy ilyen 
tevékenységet folytatni szándékozó 
vállalkozás számára elérhetővé kell tenni, 
hogy az ilyen vállalkozások az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásnyújtás 
szabadságával összefüggő, e rendeletnek 
megfelelő jogokat bármely tagállamban 
élvezhessék. A saját tagállamban kiadott 
általános felhatalmazás alapján 
különböző tagállamokban 
szolgáltatásokat nyújtó elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra vonatkozó jogi 
keretet meghatározó egységes uniós 
engedélynek biztosítania kell az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtásának és az elektronikus hírközlő 
hálózatok üzemeltetésének tényleges 
szabadságát az egész Unióban.

Or. ro

Módosítás 175
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A határokon átnyúló elektronikus 
hírközlési szolgáltatások és elektronikus 
hírközlő hálózatok különféle formákban 
valósíthatók meg olyan tényezőktől 
függően, mint az üzemeltetett hálózatnak 
és a nyújtott szolgáltatásnak a jellege és 
fizikai infrastruktúra iránti igénye, vagy a 
különböző tagállamokban található 
előfizetők száma. A határokon átnyúló 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására vagy az elektronikus hírközlő 
hálózatok egynél több tagállamban 
történő üzemeltetésére irányuló szándékot 

(10) A határokon átnyúló elektronikus 
hírközlési szolgáltatások és elektronikus 
hírközlő hálózatok különféle formákban 
valósíthatók meg olyan tényezőktől 
függően, mint az üzemeltetett hálózatnak 
és a nyújtott szolgáltatásnak a jellege és 
fizikai infrastruktúra iránti igénye, vagy a 
különböző tagállamokban található 
előfizetők száma.
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olyan tevékenységek jelezhetik, mint az 
adott tagállamban elérhető hálózatokhoz 
való hozzáférésre vonatkozó 
megállapodásokkal kapcsolatos 
tárgyalások vagy a megcélzott tagállam 
nyelvén folytatott reklámtevékenység az 
interneten.

Or. en

Módosítás 176
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Függetlenül attól, hogy a szolgáltató 
hogyan kíván határokon átnyúló 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
üzemeltetni vagy határokon átnyúló 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtani, az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra vonatkozó szabályozási 
rendszernek semlegesen kell kezelnie a 
funkciók és tevékenységek különböző 
tagállamokban történő megszervezésének 
az alapját képező kereskedelmi választási 
lehetőségeket. Ezért az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
esetében a vállalati struktúrától 
függetlenül azt a tagállamot kell a 
vállalkozás saját országának tekinteni, 
ahol az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetésére vagy az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó stratégiai döntések születnek.

(11) Függetlenül attól, hogy a szolgáltató 
hogyan kíván határokon átnyúló 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
üzemeltetni vagy határokon átnyúló 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat
nyújtani, az elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra vonatkozó szabályozási 
rendszernek semlegesen kell kezelnie a 
funkciók és tevékenységek különböző 
tagállamokban történő megszervezésének 
az alapját képező kereskedelmi választási 
lehetőségeket.

Or. ro

Módosítás 177
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ágazatspecifikus – például a 
hálózatokhoz való hozzáférésre, a 
hálózatok biztonságára és integritására 
vagy a segélyhívó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó – feltételek 
többsége szorosan kapcsolódik a hálózat 
vagy a szolgáltatásnyújtás helyéhez. 
Következésképpen a tevékenységük által 
érintett tagállamokban alkalmazandó 
feltételek az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra is 
vonatkozhatnak abban a mértékben, 
amennyiben ez a rendelet másképp nem 
rendelkezik.

törölve

Or. ro

Módosítás 178
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ha a tagállamok megkövetelik az 
ágazattól az egyetemes szolgáltatás 
finanszírozásához és a nemzeti szabályozó 
hatóságok igazgatási költségeihez való 
hozzájárulást, e hozzájárulást olyan 
kritériumok és eljárások szerint kell 
felosztani, amelyek az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
tekintetében biztosítják az arányosság és a 
megkülönböztetésmentesség 
követelményeinek teljesülését annak 
érdekében, hogy különösen az új piaci 
szereplők és a kisebb szolgáltatók 
határokon átnyúló piacra lépése ne 
ütközzön akadályokba; ezért az egyes 
vállalkozásokra kivetett hozzájárulást az 
érintett tagállamban elért forgalom 

törölve
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alapján meghatározott piaci részesedés 
figyelembevételével kell megállapítani, 
egy de minimis küszöbértéket alkalmazva.

Or. ro

Módosítás 179
Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Biztosítani kell, hogy a különböző 
tagállamok által hasonló körülmények 
között tanúsított bánásmód ne legyen 
megkülönböztető semmilyen európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatóval 
szemben, és hogy egységes szabályozási 
gyakorlat érvényesüljön az egységes 
piacon, különösen a 2002/21/EK irányelv 
15. vagy 16. cikkének vagy a 2002/19/EK 
irányelv 5. vagy 8. cikkének a hatálya alá 
tartozó intézkedéseket illetően. Ezért az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatóknak jogot kell biztosítani arra, 
hogy a több területet lefedő tevékenységük 
nagyobb fokú integrációjának lehetővé 
tétele érdekében a különböző tagállamok 
az objektív megítélés alapján 
egyenértékűnek tekinthető helyzetekben 
egyenlő bánásmódban részesítsék őket. 
Ezenfelül külön uniós szintű eljárásokat 
célszerű meghatározni a 2002/21/EK 
irányelv 7a. cikke szerinti korrekciós 
intézkedésekre vonatkozó 
határozattervezetek ilyen esetekben 
történő felülvizsgálata céljára annak 
érdekében, hogy az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatók különböző 
tagállamokban előírt kötelezettségei 
közötti indokolatlan eltérések elkerülhetők 
legyenek.

(15) Biztosítani kell, hogy a különböző 
tagállamok által hasonló körülmények 
között tanúsított bánásmód ne legyen 
megkülönböztető semmilyen európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatóval 
szemben, és hogy egységes szabályozási 
gyakorlat érvényesüljön az egységes 
piacon, különösen a 2002/21/EK irányelv 
15. vagy 16. cikkének vagy a 2002/19/EK 
irányelv 5. vagy 8. cikkének a hatálya alá 
tartozó intézkedéseket illetően. Ezért az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatóknak jogot kell biztosítani arra, 
hogy a több területet lefedő tevékenységük 
nagyobb fokú integrációjának lehetővé 
tétele érdekében a különböző tagállamok 
az objektív megítélés alapján 
egyenértékűnek tekinthető helyzetekben 
egyenlő bánásmódban részesítsék őket.

Or. es
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Indokolás

Az Európai Bizottság által a nemzeti szabályozó hatóságok által javasolt megoldásokkal 
kapcsolatban felvetett vétójog az európai szolgáltatók esetében nem indokolt.

Módosítás 180
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Biztosítani kell, hogy a különböző 
tagállamok által hasonló körülmények 
között tanúsított bánásmód ne legyen 
megkülönböztető semmilyen európai
elektronikus hírközlési szolgáltatóval
szemben, és hogy egységes szabályozási 
gyakorlat érvényesüljön az egységes 
piacon, különösen a 2002/21/EK irányelv 
15. vagy 16. cikkének vagy a 2002/19/EK 
irányelv 5. vagy 8. cikkének a hatálya alá 
tartozó intézkedéseket illetően. Ezért az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatóknak jogot kell biztosítani arra, 
hogy a több területet lefedő tevékenységük 
nagyobb fokú integrációjának lehetővé 
tétele érdekében a különböző tagállamok 
az objektív megítélés alapján 
egyenértékűnek tekinthető helyzetekben 
egyenlő bánásmódban részesítsék őket. 
Ezenfelül külön uniós szintű eljárásokat 
célszerű meghatározni a 2002/21/EK 
irányelv 7a. cikke szerinti korrekciós 
intézkedésekre vonatkozó 
határozattervezetek ilyen esetekben történő 
felülvizsgálata céljára annak érdekében, 
hogy az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók különböző tagállamokban 
előírt kötelezettségei közötti indokolatlan 
eltérések elkerülhetők legyenek.

(15) Biztosítani kell, hogy a különböző 
tagállamok által hasonló körülmények 
között tanúsított bánásmód ne legyen 
megkülönböztető semmilyen elektronikus 
hírközlési szolgáltatóval szemben, és hogy 
egységes szabályozási gyakorlat 
érvényesüljön az egységes piacon, 
különösen a 2002/21/EK irányelv 15. vagy 
16. cikkének vagy a 2002/19/EK irányelv 
5. vagy 8. cikkének a hatálya alá tartozó 
intézkedéseket illetően. Ezért az 
elektronikus hírközlési szolgáltatóknak 
jogot kell biztosítani arra, hogy a több 
területet lefedő tevékenységük nagyobb 
fokú integrációjának lehetővé tétele 
érdekében a különböző tagállamok az
objektív megítélés alapján egyenértékűnek 
tekinthető helyzetekben egyenlő 
bánásmódban részesítsék őket. Ezenfelül 
külön uniós szintű eljárásokat célszerű 
meghatározni a 2002/21/EK irányelv 7a. 
cikke szerinti korrekciós intézkedésekre 
vonatkozó határozattervezetek ilyen 
esetekben történő felülvizsgálata céljára 
annak érdekében, hogy az elektronikus 
hírközlési szolgáltatók különböző 
tagállamokban előírt kötelezettségei közötti 
indokolatlan eltérések elkerülhetők 
legyenek.

Or. ro
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Módosítás 181
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szabályozói és felügyeleti 
hatásköröket a belépési korlátok 
csökkentésének a szem előtt tartásával kell 
felosztani az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatók saját tagállama és 
a fogadó tagállamok között, biztosítva 
egyúttal az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és elektronikus hírközlő 
hálózatok e szolgáltatók általi nyújtására, 
illetve üzemeltetésére vonatkozó feltételek 
megfelelő érvényesítését. Ezért indokolt, 
hogy saját illetékességi területén 
mindegyik tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága felügyelje – az uniós 
szabályozásnak megfelelő eszközök, 
többek között szankciók és ideiglenes 
intézkedések segítségével – az 
alkalmazandó feltételek teljesülését, ám 
csak a saját tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága legyen jogosult arra, hogy 
felfüggessze vagy visszavonja az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatók jogát 
arra, hogy az Unió egész területén vagy 
annak egy részén elektronikus hírközlő 
hálózatokat üzemeltessenek, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtsanak.

törölve

Or. ro

Módosítás 182
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádióspektrum közjószág, (17) A rádiófrekvenciák közjavak és 
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ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban.
A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-
ra valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban az Unió elmarad a világ 
más jelentős régióitól, például Észak-
Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes 
részeitől, holott e technológiák hiányában 
nem érhetők el az említett szakpolitikai 
célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
engedélyezésének és rendelkezésre 
bocsátásának az elaprózott folyamata – a 
tagállamok több mint fele az Európai 
Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai program (RSPP) létrehozásáról
szóló 243/2012/EU határozatában23

kitűzött határidőtől való eltérést kérelmez, 
vagy egyéb módon elmulasztja annak 
teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a 
jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés 
szükséges. A rádióspektrum vezeték nélkül 
széles sávú szolgáltatás céljára való 
rendelkezésre állása és hatékony 
használata feltételeinek a 676/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat24

alapján történő harmonizálására irányuló 
uniós intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

rendkívül szűkös erőforrások. Számos 
társadalmi, kulturális, szociális és 
gazdasági feladat ellátásához 
nélkülözhetetlenek. A 2009. évi távközlési 
felülvizsgálat során a Bizottságot arra 
kötelezték, hogy a frekvenciagazdálkodás 
során e szempontokat egyenlő mértékben 
és megfelelően vegye figyelembe. 
Ekképpen az Európai Unió 
frekvenciapolitikájának alapját 
mindenképpen a távközlési csomag 
előírásai képezik. Ennek értelmében a 
jövőben is meg kell bizonyosodni arról, 
hogy a frekvenciapolitika kivétel nélkül e 
jogi keretek között mozog, és nem tér el a 
benne lefektetett alapelvektől.

__________________
23 Az egy többéves rádióspektrum-politikai 
program létrehozásáról szóló, 2012. 
március 14-i 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 
81., 2012.3.21., 7. o).
24 Az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról szóló, 
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2002. március 7-i 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat 
(„rádióspektrum-határozat”) (HL L 108., 
2002.4.24., 1. o.).

Or. de

Módosítás 183
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban.
A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-
ra valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban az Unió elmarad a világ 
más jelentős régióitól, például Észak-
Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes 
részeitől, holott e technológiák hiányában 
nem érhetők el az említett szakpolitikai 
célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
engedélyezésének és rendelkezésre
bocsátásának az elaprózott folyamata – a 
tagállamok több mint fele az Európai 
Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai program (RSPP) létrehozásáról 
szóló 243/2012/EU határozatában23

kitűzött határidőtől való eltérést kérelmez, 
vagy egyéb módon elmulasztja annak 
teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a 

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor véges erőforrás. Ezért 
rendkívül fontos, hogy figyelembe vegyék 
a rádióspektrum egészének társadalmi, 
kulturális és gazdasági értékét. A
rádióspektrum-politikai program (RSPP) 
létrehozásáról szóló 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozatban
megállapítottak szerint a vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
minden további spektrumhasználatot 
össze kell kötni a spektrum teljes UHF-
tartományban történő használatának 
felülvizsgálatával. Az RSPP 6. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően a Bizottság 
2015. január 1-jéig az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
jelentésben értékeli, hogy szükséges-e 
intézkedéseket hozni további 
frekvenciasávok harmonizálására.
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jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés 
szükséges. A rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú szolgáltatás céljára 
való rendelkezésre állása és hatékony 
használata feltételeinek a 676/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat24

alapján történő harmonizálására irányuló 
uniós intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.
__________________ __________________
24 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
március 7-i 676/2002/EK határozata az 
Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról 
(„rádióspektrum-határozat”) (HL L 108., 
2002.4.24., 1. o.).

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

Or. en

Módosítás 184
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban. 
A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-ra 
valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban az Unió elmarad a világ 
más jelentős régióitól, például Észak-
Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes 

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban. 
A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-ra 
valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve az Unió néhány országa elmarad 
a világ más jelentős régióitól, például 
Észak-Amerikától és Ázsia egyes részeitől, 
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részeitől, holott e technológiák hiányában 
nem érhetők el az említett szakpolitikai 
célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
engedélyezésének és rendelkezésre 
bocsátásának az elaprózott folyamata – a 
tagállamok több mint fele az Európai 
Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai program (RSPP) létrehozásáról 
szóló 243/2012/EU határozatában23

kitűzött határidőtől való eltérést kérelmez, 
vagy egyéb módon elmulasztja annak 
teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a 
jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés 
szükséges. A rádióspektrum vezeték nélkül 
széles sávú szolgáltatás céljára való 
rendelkezésre állása és hatékony használata 
feltételeinek a 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat24 alapján 
történő harmonizálására irányuló uniós 
intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

ami nehezebbé teszi az Unió számára az 
említett szakpolitikai célok megvalósítását. 
A vezeték nélküli széles sávú technológiák 
legújabb generációjának bevezetését és 
elterjedését tekintve azonban az Unió 
elmarad a világ más jelentős régióitól, 
például Észak-Amerikától, Afrikától és 
Ázsia egyes részeitől, holott e technológiák 
hiányában nem érhetők el az említett 
szakpolitikai célok. A 800 MHz-es sáv 
vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára történő engedélyezésének és 
rendelkezésre bocsátásának az elaprózott 
folyamata – a tagállamok több mint fele az 
Európai Parlament és a Tanács
rádióspektrum-politikai program (RSPP) 
létrehozásáról szóló 243/2012/EU 
határozatában23 kitűzött határidőtől való 
eltérést kérelmez, vagy egyéb módon 
elmulasztja annak teljesítését – tanúsítja, 
hogy sürgős, még a jelenlegi RSPP 
időszakán belüli fellépés szükséges. A 
rádióspektrum vezeték nélkül széles sávú 
szolgáltatás céljára való rendelkezésre 
állása és hatékony használata feltételeinek 
a 676/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat24 alapján történő 
harmonizálására irányuló uniós 
intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

__________________ __________________
23 Az egy többéves rádióspektrum-politikai 
program létrehozásáról szóló, 2012. 
március 14-i 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 81., 
2012.3.21., 7. o.).

23 Az egy többéves rádióspektrum-politikai 
program létrehozásáról szóló, 2012. 
március 14-i 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 81., 
2012.3.21., 7. o.).

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

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

Or. it
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Módosítás 185
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban. 
A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-ra 
valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban az Unió elmarad a világ 
más jelentős régióitól, például Észak-
Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes 
részeitől, holott e technológiák hiányában 
nem érhetők el az említett szakpolitikai 
célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
engedélyezésének és rendelkezésre 
bocsátásának az elaprózott folyamata – a 
tagállamok több mint fele az Európai 
Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai program (RSPP) létrehozásáról 
szóló 243/2012/EU határozatában23

kitűzött határidőtől való eltérést kérelmez, 
vagy egyéb módon elmulasztja annak 
teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a 
jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés 
szükséges. A rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú szolgáltatás céljára való 
rendelkezésre állása és hatékony használata 
feltételeinek a 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat24 alapján
történő harmonizálására irányuló uniós 
intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban. 
A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-ra 
valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban – részben a nagy 
sebességű, vezeték nélküli széles sávú 
hozzáférésre alkalmas rádióspektrum 
rendelkezésre bocsátására irányuló uniós 
folyamat elaprózottságának köszönhetően 
– az Unió elmarad a világ más jelentős 
régióitól, például Észak-Amerikától, 
Afrikától és Ázsia egyes részeitől, holott e 
technológiák hiányában nem érhetők el az 
említett szakpolitikai célok A 800 MHz-es 
sáv vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára történő engedélyezésének és 
rendelkezésre bocsátásának az elaprózott 
folyamata – a tagállamok több mint fele az 
Európai Parlament és a Tanács 
rádióspektrum-politikai program (RSPP) 
létrehozásáról szóló 243/2012/EU 
határozatában23 kitűzött határidőtől való 
eltérést kérelmez, vagy egyéb módon 
elmulasztja annak teljesítését – tanúsítja, 
hogy sürgős, még a jelenlegi RSPP 
időszakán belüli fellépés szükséges. A 
helyzetre tekintettel a tagállamoknak 
nagyobb hajlandóságot kell mutatniuk a 
már megállapított szabályok 
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végrehajtására és javítani kell az erre 
adott lehetőségeiken, míg a Bizottságnak 
jobban kell gyakorolnia hatásköreit. A 
rádióspektrum vezeték nélküli széles sávú 
szolgáltatás céljára való rendelkezésre 
állása és hatékony használata feltételeinek 
a 676/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat24 alapján történő 
harmonizálására irányuló uniós 
intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

__________________ __________________
23 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
március 14-i 243/2012/EU határozata egy 
többéves rádióspektrum-politikai program 
létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
március 14-i 243/2012/EU határozata egy 
többéves rádióspektrum-politikai program 
létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21.).

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

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

Or. en

Módosítás 186
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban. 
A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-ra 
valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 

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

és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban az Unió elmarad a világ 
más jelentős régióitól, például Észak-
Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes 
részeitől, holott e technológiák hiányában 
nem érhetők el az említett szakpolitikai 
célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
engedélyezésének és rendelkezésre 
bocsátásának az elaprózott folyamata – a 
tagállamok több mint fele az Európai 
Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai program (RSPP) létrehozásáról 
szóló 243/2012/EU határozatában kitűzött 
határidőtől való eltérést kérelmez, amelyet 
a Bizottság engedélyezett, vagy egyéb 
módon elmulasztja annak teljesítését –
tanúsítja, hogy sürgős, még a jelenlegi 
RSPP időszakán belüli fellépés szükséges. 
A rádióspektrum vezeték nélkül széles 
sávú szolgáltatás céljára való rendelkezésre 
állása és hatékony használata feltételeinek 
a 676/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat alapján történő 
harmonizálására irányuló uniós 
intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

__________________ __________________
23 Az egy többéves rádióspektrum-politikai 
program létrehozásáról szóló, 2012. 
március 14-i 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 81., 
2012.3.21., 7. o.).

23 Az egy többéves rádióspektrum-politikai 
program létrehozásáról szóló, 2012. 
március 14-i 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 81., 
2012.3.21., 7. o.).

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

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

Or. es

Módosítás 187
Herbert Reul
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Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban. 
A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-ra 
valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban az Unió elmarad a világ 
más jelentős régióitól, például Észak-
Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes 
részeitől, holott e technológiák hiányában 
nem érhetők el az említett szakpolitikai 
célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
engedélyezésének és rendelkezésre 
bocsátásának az elaprózott folyamata – a 
tagállamok több mint fele az Európai 
Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai program (RSPP) létrehozásáról 
szóló 243/2012/EU határozatában23

kitűzött határidőtől való eltérést kérelmez, 
vagy egyéb módon elmulasztja annak 
teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a 
jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés 
szükséges. A rádióspektrum vezeték nélkül 
széles sávú szolgáltatás céljára való 
rendelkezésre állása és hatékony használata 
feltételeinek a 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat24 alapján 
történő harmonizálására irányuló uniós 
intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés, valamint a műsorszolgáltatás
belső piacának működéséhez szükséges 
alapvető erőforrás az Unióban. A vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés fejlesztése 
hozzájárul az európai digitális menetrend 
megvalósításához és különösen annak a 
célnak az eléréséhez, hogy 2020-ra 
valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban az Unió elmarad a világ 
más jelentős régióitól, például Észak-
Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes 
részeitől, holott e technológiák hiányában 
nem érhetők el az említett szakpolitikai 
célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
engedélyezésének és rendelkezésre 
bocsátásának az elaprózott folyamata – a 
tagállamok több mint fele az Európai 
Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai program (RSPP) létrehozásáról 
szóló 243/2012/EU határozatában23

kitűzött határidőtől való eltérést kérelmez, 
vagy egyéb módon elmulasztja annak 
teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a 
jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés 
szükséges. A rádióspektrum vezeték nélkül 
széles sávú szolgáltatás céljára való 
rendelkezésre állása és hatékony használata 
feltételeinek a 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat24 alapján 
történő harmonizálására irányuló uniós 
intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.



AM\1012835HU.doc 35/223 PE524.835v01-00

HU

__________________ __________________
23 Az egy többéves rádióspektrum-politikai 
program létrehozásáról szóló, 2012. 
március 14-i 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 81., 
2012.3.21., 7. o).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 
243/2012/EU határozata (2012. március 
14.) egy többéves rádióspektrum-politikai 
program létrehozásáról (HL L 81., 
2012.3.21., 7. o).

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

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

Or. de

Módosítás 188
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A rádióspektrum-erőforrások 
rugalmasabb és hatékonyabb kiosztása 
érdekében jobban elő kell segíteni a 
frekvenciák vezeték nélküli széles sávú 
hírközlés céljából történő kereskedelmét 
és bérbeadását.

Or. en

Módosítás 189
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az eltérő nemzeti politikák 
alkalmazása következetlenséghez vezet, és
a belső piac széttagozódását eredményezi, 
ami akadályozza az Unió egészére 

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

regionális sajátságot kell figyelembe 
venni. A tagállamoknak ezért továbbra is 
lehetőséget kell biztosítani, hogy 
megszervezzék rádióspektrumukat, amely 
a különleges kulturális és társadalmi 
feladatok ellátásához szükséges. A földi 
műsorszórás, illetve a kulturális és a 
kreatív ágazat mellett ide tartozik a 
közrend és a közbiztonság, valamint a 
honvédelem is. A tagállamok között a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
kialakuló vita esetén a Bizottság 
koordináló, kiegészítő és az uniós 
tagállamokat támogató szerepet játszik.

Or. de

Módosítás 190
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az eltérő nemzeti politikák 
alkalmazása következetlenséghez vezet, és 
a belső piac széttagozódását eredményezi, 
ami akadályozza az Unió egészére 
kiterjedő szolgáltatások bevezetését és a 
vezeték nélküli széles sávú hírközlés belső 
piacának kiteljesítését. Különösen az ilyen 

(18) Az EU 2009-ben módosított 
távközlési csomagja megállapítja a 
frekvenciagazdálkodás elveit. Elismeri a 
tagállamok kultúr- és audiovizuális 
politikákkal kapcsolatos hatáskörét, és 
általában meghagyja számukra a 
szükséges mozgásteret. Ezért a 
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szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően 
teremt egyenlőtlen feltételeket, 
akadályozza a különböző tagállamokban 
letelepedett vállalkozások közötti versenyt, 
és visszatartja a fejlettebb hálózatokba és 
technológiákba történő beruházást, 
valamint az innovatív szolgáltatások 
kialakulását, megfosztva ezáltal a 
polgárokat és a vállalkozásokat a 
mindenütt elérhető, integrált, magas 
színvonalú szolgáltatásoktól, a vezeték 
nélküli széles sávú szolgáltatókat pedig a 
nagyléptékű, integráltabb működés által 
lehetővé tett fokozott 
hatékonyságnövekedéstől. Ezért a 
frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel 
kapcsolatos uniós szintű fellépés mellett 
Unió-szerte javítani kell a fejlett vezeték 
nélküli széles sávú hírközlési 
szolgáltatásokkal való széles körű, 
integrált lefedettséget. Ugyanakkor a 
tagállamoknak meg kell hagyni a saját 
rádióspektrumuknak a közrend, a 
közbiztonság és a honvédelem céljából 
való megszervezésére irányuló 
intézkedések elfogadására való jogot.

frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel 
kapcsolatos uniós szintű fellépésnek 
továbbra is a frekvenciagazdálkodás 
dinamikus megközelítését kell támogatnia, 
amely megközelítés elismeri a tagállamok 
hatáskörét ezen a területen és tiszteletben 
tartja az egyes tagállamok kultúr-, 
audiovizuális és médiapolitikáit. Kellő 
rugalmasságra van szükség a sajátos 
nemzeti követelményeknek való 
megfeleléshez, és a tagállamoknak meg 
kell hagyni a saját rádióspektrumuknak a 
közrend, a közbiztonság és a honvédelem 
céljából való megszervezésére irányuló 
intézkedések elfogadására való jogot. A 
tagállamok közötti frekvenciahasználati 
viták esetén a Bizottság koordinálhatja és 
támogathatja a vita rendezését.

Or. en

Módosítás 191
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az eltérő nemzeti politikák 
alkalmazása következetlenséghez vezet, és 
a belső piac széttagozódását eredményezi, 
ami akadályozza az Unió egészére 
kiterjedő szolgáltatások bevezetését és a 
vezeték nélküli széles sávú hírközlés belső 
piacának kiteljesítését. Különösen az ilyen 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően 
teremt egyenlőtlen feltételeket, 
akadályozza a különböző tagállamokban 

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

letelepedett vállalkozások közötti versenyt, 
és visszatartja a fejlettebb hálózatokba és 
technológiákba történő beruházást, 
valamint az innovatív szolgáltatások 
kialakulását, megfosztva ezáltal a 
polgárokat és a vállalkozásokat a 
mindenütt elérhető, integrált, magas 
színvonalú szolgáltatásoktól, a vezeték 
nélküli széles sávú szolgáltatókat pedig a 
nagyléptékű, integráltabb működés által 
lehetővé tett fokozott 
hatékonyságnövekedéstől. Ezért a 
frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel 
kapcsolatos uniós szintű fellépés mellett 
Unió-szerte javítani kell a fejlett vezeték 
nélküli széles sávú hírközlési 
szolgáltatásokkal való széles körű, integrált 
lefedettséget. Míg a tagállamok
megtarthatják a saját rádióspektrumuknak 
a közrend, a közbiztonság és a honvédelem 
céljából való megszervezésére irányuló 
intézkedések elfogadására való jogot, az 
ezen rendelet alkalmazását követően 
rendelkezésre bocsátott új 
rádióspektrumot kizárólag a belső piac 
harmonizációjának céljára lehet 
felhasználni.

Or. en

Módosítás 192
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az eltérő nemzeti politikák 
alkalmazása következetlenséghez vezet, és 
a belső piac széttagozódását eredményezi, 
ami akadályozza az Unió egészére 
kiterjedő szolgáltatások bevezetését és a 
vezeték nélküli széles sávú hírközlés belső 
piacának kiteljesítését. Különösen az ilyen 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően 
teremt egyenlőtlen feltételeket, 

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

akadályozza a különböző tagállamokban 
letelepedett vállalkozások közötti versenyt, 
és visszatartja a fejlettebb hálózatokba és 
technológiákba történő beruházást, 
valamint az innovatív szolgáltatások 
kialakulását, megfosztva ezáltal a 
polgárokat és a vállalkozásokat a 
mindenütt elérhető, integrált, magas 
színvonalú szolgáltatásoktól, a vezeték 
nélküli széles sávú szolgáltatókat pedig a 
nagyléptékű, integráltabb működés által 
lehetővé tett fokozott 
hatékonyságnövekedéstől. Ezért a 
frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel 
kapcsolatos uniós szintű fellépés mellett 
Unió-szerte javítani kell a fejlett vezeték 
nélküli széles sávú hírközlési 
szolgáltatásokkal való széles körű, integrált 
lefedettséget. Ugyanakkor a tagállamoknak 
meg kell hagyni a saját 
rádióspektrumuknak a közrend, a 
közbiztonság és a honvédelem céljából 
vagy olyan, általános érdeket megtestesítő 
célkitűzések teljesülése érdekében való 
megszervezésére irányuló intézkedések 
elfogadására való jogot, mint például a 
kulturális sokszínűség és a 
médiapluralizmus.

Or. en

Módosítás 193
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az eltérő nemzeti politikák 
alkalmazása következetlenséghez vezet, és 
a belső piac széttagozódását eredményezi, 
ami akadályozza az Unió egészére 
kiterjedő szolgáltatások bevezetését és a 
vezeték nélküli széles sávú hírközlés belső 
piacának kiteljesítését. Különösen az ilyen 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően 

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

teremt egyenlőtlen feltételeket, 
akadályozza a különböző tagállamokban 
letelepedett vállalkozások közötti versenyt, 
és visszatartja a fejlettebb hálózatokba és 
technológiákba történő beruházást, 
valamint az innovatív szolgáltatások 
kialakulását, megfosztva ezáltal a 
polgárokat és a vállalkozásokat a 
mindenütt elérhető, integrált, magas 
színvonalú szolgáltatásoktól, a vezeték 
nélküli széles sávú szolgáltatókat pedig a 
nagyléptékű, integráltabb működés által 
lehetővé tett fokozott 
hatékonyságnövekedéstől. Ezért a 
frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel 
kapcsolatos uniós szintű fellépés mellett 
Unió-szerte javítani kell a fejlett vezeték 
nélküli széles sávú hírközlési 
szolgáltatásokkal való széles körű, integrált 
lefedettséget. Ugyanakkor a tagállamoknak 
meg kell hagyni a saját 
rádióspektrumuknak a közrend, a 
közbiztonság, a nyelvi és kulturális 
sokszínűség és a médiapluralizmus 
biztosítása és előmozdítása, valamint a 
honvédelem céljából való megszervezésére 
irányuló intézkedések elfogadására való 
jogot.

Or. de

Módosítás 194
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az eltérő nemzeti politikák 
alkalmazása következetlenséghez vezet, és 
a belső piac széttagozódását eredményezi, 
ami akadályozza az Unió egészére 
kiterjedő szolgáltatások bevezetését és a 
vezeték nélküli széles sávú hírközlés belső 
piacának kiteljesítését. Különösen az ilyen 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően 

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

teremt egyenlőtlen feltételeket, 
akadályozza a különböző tagállamokban 
letelepedett vállalkozások közötti versenyt, 
és visszatartja a fejlettebb hálózatokba és 
technológiákba történő beruházást, 
valamint az innovatív szolgáltatások 
kialakulását, megfosztva ezáltal a 
polgárokat és a vállalkozásokat a 
mindenütt elérhető, integrált, magas 
színvonalú szolgáltatásoktól, a vezeték 
nélküli széles sávú szolgáltatókat pedig a 
nagyléptékű, integráltabb működés által 
lehetővé tett fokozott 
hatékonyságnövekedéstől. Ezért a 
frekvenciakijelölés bizonyos összetevőivel 
kapcsolatos uniós szintű fellépés mellett 
Unió-szerte javítani kell a fejlett vezeték 
nélküli széles sávú hírközlési 
szolgáltatásokkal való széles körű, integrált 
lefedettséget. Ugyanakkor a tagállamoknak 
meg kell hagyni a saját 
rádióspektrumuknak a közrend, a 
közbiztonság és a honvédelem céljából 
való megszervezésére irányuló 
intézkedések elfogadására, valamint az 
általános érdekű célok követésére való 
jogot, különösen az audiovizuális és 
médiapolitikák keretében.

Or. fr

Módosítás 195
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Indokolt lehetővé tenni, hogy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások – a 
mobilszolgáltatókat és az ilyen szolgáltatók 
konzorciumait is ideértve – a 
végfelhasználók hosszú távú érdekét szem 
előtt tartva közösen megszervezzék az 
Unió csaknem egész területének hatékony 

(19) Indokolt lehetővé tenni, hogy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások – a 
mobilszolgáltatókat és az ilyen szolgáltatók 
konzorciumait is ideértve – a 
végfelhasználók hosszú távú érdekét szem 
előtt tartva közösen megszervezzék az
Unió csaknem egész területének hatékony, 
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és megfizethető lefedettségét, és ily módon 
a feltételeket, eljárásokat, költségeket, a 
frekvenciakijelölés időzítését és a 
használati jogok időtartamát tekintve 
hasonlóan vehessenek igénybe harmonizált 
frekvenciasávokat a különböző 
tagállamokban, és például a sűrűn és ritkán 
lakott területek egyidejű lefedésére 
alkalmas, alacsonyabb és magasabb 
frekvenciasávokat ötvöző kiegészítő 
frekvenciacsomagokat hozzanak létre. A 
nagyobb fokú koordináció és 
következetesség érdekében útnak indított 
kezdeményezések a hálózat-beruházási 
környezet kiszámíthatóságát is javítanák. 
Szintén nagymértékben kedvezne a 
kiszámíthatóságnak a hosszú távú 
rádióspektrum-használati jogokat 
egyértelműen támogató politika – annak 
sérelme nélkül, hogy egyes tagállamokban 
ezek a jogok határozatlan időre szólnak –, 
viszont kapcsolódna az egyedi használati 
jog tárgyát képező rádióspektrum részben 
vagy teljes mértékben történő átruházására, 
bérbeadására vagy megosztására vonatkozó 
egyértelmű feltételekhez.

korszerű és fejlett technológiájú és 
megfizethető lefedettségét, és ily módon a 
feltételeket, eljárásokat, költségeket, a 
frekvenciakijelölés időzítését és a 
használati jogok időtartamát tekintve 
hasonlóan vehessenek igénybe harmonizált 
frekvenciasávokat a különböző 
tagállamokban, és például a sűrűn és ritkán 
lakott területek egyidejű lefedésére 
alkalmas, alacsonyabb és magasabb 
frekvenciasávokat ötvöző kiegészítő 
frekvenciacsomagokat hozzanak létre. A 
nagyobb fokú koordináció és 
következetesség érdekében útnak indított 
kezdeményezések a hálózat-beruházási 
környezet kiszámíthatóságát is javítanák. 
Szintén nagymértékben kedvezne a 
kiszámíthatóságnak a hosszú távú 
rádióspektrum-használati jogokat 
egyértelműen támogató politika – annak 
sérelme nélkül, hogy egyes tagállamokban 
ezek a jogok határozatlan időre szólnak –, 
viszont kapcsolódna az egyedi használati 
jog tárgyát képező rádióspektrum részben 
vagy teljes mértékben történő átruházására, 
bérbeadására vagy megosztására vonatkozó 
egyértelmű feltételekhez.

Or. it

Módosítás 196
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Legalább a helyhez kötött, a nomád, 
illetve a mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 
magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced 
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 

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

rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. 
Ki kell terjednie továbbá azokra a sávokra, 
amelyek a jövőben a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára a 2002/21/EK 
irányelv szerint harmonizálásra 
kerülhetnek.

Or. de

Módosítás 197
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Legalább a helyhez kötött, a nomád, 
illetve a mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 
magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 
rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. 
Ki kell terjednie továbbá azokra a 3. cikk 
b) pontjában és a rádióspektrum-politikai 
programról szóló, 2013. június 13-án 
elfogadott, „Az Európa előtt álló stratégiai 
kihívások a rádióspektrum vezeték nélküli 

(20) Legalább a helyhez kötött, a nomád, 
illetve a mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 
magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced 
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 
rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. 
Ki kell terjednie továbbá azokra a sávokra, 
amelyek a jövőben a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára a 2002/21/EK 
irányelv szerint harmonizálásra 
kerülhetnek.
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széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti növekvő igény 
kielégítése terén” című véleményben 
meghatározott sávokra, amelyek a jövőben 
a vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára harmonizálásra kerülhetnek, így 
például a közeljövőben sorra kerülő 700 
MHz-es, az 1,5 GHz-es és a 3,8–4,2 GHz-
es frekvenciasávokra.

Or. de

Módosítás 198
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 199
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) A helyhez kötött, a nomád, illetve a 
mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 
magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced 
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 
rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. 
Kiterjedhetne továbbá azokra a sávokra, 
amelyek a jövőben a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára a 2002/21/EK 
irányelv 8a. és 9. cikkének megfelelően
harmonizálásra kerülhetnek.

Or. fr

Módosítás 200
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 201
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Legalább a helyhez kötött, a nomád, 
illetve a mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 

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

magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced 
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 
rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. 
Ki kell terjednie továbbá azokra a 
rádióspektrum-politikai program 3. 
cikkének b) pontjában és a 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport 2013. június 13-án elfogadott, „Az 
Európa előtt álló stratégiai kihívások a 
rádióspektrum vezeték nélküli széles sávú 
hírközlés céljára való használata iránti 
növekvő igény kielégítése terén” című
véleményében meghatározott sávokra, 
amelyek a jövőben a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára harmonizálásra 
kerülhetnek, így például a közeljövőben 
sorra kerülő 700 MHz-es és az 1,5 GHz-es 
frekvenciasávokra.

Or. en

Módosítás 202
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Legalább a helyhez kötött, a nomád, 
illetve a mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 
magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced 
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 
rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. 

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

Ki kell terjednie továbbá azokra a 
rádióspektrum-politikai program 3. 
cikkének b) pontjában és a 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport 2013. június 13-án elfogadott, „Az 
Európa előtt álló stratégiai kihívások a 
rádióspektrum vezeték nélküli széles sávú 
hírközlés céljára való használata iránti 
növekvő igény kielégítése terén” című
véleményében meghatározott sávokra, 
amelyek a jövőben a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára harmonizálásra 
kerülhetnek, így például a közeljövőben 
sorra kerülő 700 MHz-es és az 1,5 GHz-es 
frekvenciasávokra.

Or. en

Módosítás 203
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

sávokra, amelyek a jövőben a vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára 
harmonizálásra kerülhetnek, így például a 
közeljövőben sorra kerülő 700 MHz-es és
az 1,5 GHz-es frekvenciasávokra.

Or. fr

Indokolás

A rádióspektrum-politikai program (RSPP) részletes ütemtervet határoz meg, és különösen 
azt, hogy a tagállamoknak a következő frekvenciasávok használatát kell engedélyezniük: 2012 
végéig a 900/1800 MHz-es, a 2,5–2,69 GHz-es és a 3,4–3,8 GHz-es harmonizált sávok. Mivel 
a sávok jelenlegi használatáról még folyik a vita, a 3,8 GHz-en túli kibővítés nem kellően 
indokolt.

Módosítás 204
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A végfelhasználók magánéletének, 
valamint érzékeny és személyes jellegű 
adatainak védelmével és biztonságával 
kapcsolatos legmagasabb szintű egységes 
szabványok garantálása érdekében 
gondoskodni kell az ügyfelek adataival 
kapcsolatos tagállami védelmi és 
biztonsági szintek következetességéről és a 
tagállamok közötti egyértelműen 
felosztásáról.

Or. it

Módosítás 205
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) Az uniós keretszabályozásban
meghatározott szabályozási alapelvek és 
szempontok egyes tagállamok általi 
mindinkább egységes alkalmazását 
előmozdítaná egy koordinációs 
mechanizmus, amely lehetővé tenné, hogy 
a Bizottság és a többi tagállam illetékes 
hatóságai előzetesen véleményezzék a 
használati jogok valamely tagállamban 
történő megadását.

Or. en

Indokolás

A Bizottság a különböző nemzeti rádióspektrum-kijelölési eljárások nagyobb fokú 
egységességének megteremtésében az illetékes nemzeti hatóságok által javasolt
intézkedéstervezetek véleményezésével is részt vehet. Túlzás lenne ebben a kérdésben 
vétójogot biztosítani a Bizottságnak, ez a tagállamok hatáskörének a Bizottságra való 
átruházását jelentené, ami se nem indokolt, se nem arányos, és így ellentétes a szubszidiaritás 
elvével.

Módosítás 206
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Ami a rádióspektrum vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára való 
használatára vonatkozó jogok egyéb 
lényeges feltételeit illeti, az e rendeletben 
meghatározott szabályozási alapelvek és 
szempontok egyes tagállamok általi 
mindinkább egységes alkalmazását 

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

előmozdítaná egy olyan koordinációs 
mechanizmus, amely lehetővé tenné, hogy 
a Bizottság és a többi tagállam illetékes 
hatóságai előzetesen véleményezzék a 
használati jogok valamely tagállamban 
történő megadását.

Or. de

Módosítás 207
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) Az elektronikus hírközlés egységes 
európai piacával kapcsolatos szempontok 
és szabályozási alapelvek egyes tagállamok 
általi mindinkább egységes alkalmazását 
előmozdítaná egy olyan koordinációs 
mechanizmus, amely lehetővé tenné, hogy 
a Bizottság és a többi tagállam illetékes 
hatóságai előzetesen véleményezzék a 
használati jogok valamely tagállamban 
történő megadását, és hogy a Bizottság a 
tagállamok álláspontját figyelembe véve 
elejét vegye az uniós joggal 
összeegyeztethetetlennek tűnő javaslatok 
végrehajtását.

Or. it

Módosítás 208
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az egy szolgáltatónak több ország 
területén biztosított egységes 
frekvenciahasználati jogok gazdasági 
értéke a méretgazdaságosság és az 
integrált hálózatok nyújtotta lehetőségek, 
valamint a határokon átnyúló 
interferenciaproblémák elkerülése okán 
magasabb, mint az egyedi 
frekvenciahasználati jogosultságok 
széttagolt kombinációja. A tagállamok 
által a több ország területére kiterjedő 
frekvenciahasználat engedélyezésére 
irányuló, közösen lefolytatott eljárások 
lehetővé tennék, hogy a mobilhálózatok 
üzemeltetői több tagállamban például 
érvényességi idejüket, a kijelölt 
frekvenciablokkokat és a kapcsolódó 
jogosultsági feltételeket tekintve egységes 
vagy azonos frekvenciahasználati jogot 
szerezzenek.

Or. en

Módosítás 209
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
24 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24b) A BEREC felügyelete mellett 
lefolytatott páneurópai engedélyárverések 
ösztönözhetik a barangolásmentes 
egységes uniós távközlési piac 
kialakulását.

Or. en
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Módosítás 210
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti igény ugrásszerű 
növekedésére, támogatni kell a 
spektrumhasználat szempontjából 
hatékony, alternatív vezeték nélküli széles 
sávú hozzáférési megoldásokat. Ez a kis 
hatótávolságon belül működő, kis 
teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési 
rendszerek, például a rádiós helyi 
hálózatok (RLAN vagy más néven Wi-Fi) 
úgynevezett „hotspotjainak”, valamint a 
kiscelláknak (vagy femto-, piko- vagy 
metrocelláknak) nevezett kis teljesítményű 
hozzáférési pontoknak a használatát jelenti.

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti igény ugrásszerű 
növekedésére, ösztönözni, nem pedig 
hátráltatni kell a spektrumhasználat 
szempontjából hatékony, alternatív vezeték 
nélküli széles sávú hozzáférési 
megoldásokat. Ez jelenleg a kis 
hatótávolságon belül működő, kis 
teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési 
rendszerek, például a rádiós helyi 
hálózatok (RLAN vagy más néven 
„Wi-Fi”) úgynevezett „hotspotjainak”, 
valamint a kiscelláknak (vagy femto-, 
piko- vagy metrocelláknak) nevezett kis 
teljesítményű hozzáférési pontoknak a 
használatát jelenti. Ösztönözni kell és 
lehetővé kell tenni a spektrumhoz való 
dinamikus hozzáférést – többek között az 
engedélymentesség alapján –, valamint az 
egyéb innovatív technológiákat és 
spektrumhasználatot.

Or. en

Indokolás

A vezeték nélküli internet-hozzáférés iránti folyamatos igényre tekintettel az új technológiák a 
spektrum dinamikus, sokkal hatékonyabb használatát teszik lehetővé, különösen ha erre 
engedélymentesség alapján kerül sor. Létfontosságú, hogy a spektrum számos frekvencián 
történő kihasználatlanságával szembesülve az uniós rendelet és a nemzeti szabályozó 
hatóságok legalább bizonyos napszakokban ösztönözzék és tegyék lehetővé az innovatív 
technológiákat és spektrumhasználatot.

Módosítás 211
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti igény ugrásszerű 
növekedésére, támogatni kell a 
spektrumhasználat szempontjából 
hatékony, alternatív vezeték nélküli széles 
sávú hozzáférési megoldásokat. Ez a kis 
hatótávolságon belül működő, kis 
teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési 
rendszerek, például a rádiós helyi 
hálózatok (RLAN vagy más néven Wi-Fi) 
úgynevezett „hotspotjainak”, valamint a 
kiscelláknak (vagy femto-, piko- vagy 
metrocelláknak) nevezett kis teljesítményű 
hozzáférési pontoknak a használatát jelenti.

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti igény ugrásszerű 
növekedésére, aktívan támogatni kell a 
spektrumhasználat szempontjából 
hatékony, alternatív vezeték nélküli széles 
sávú hozzáférési megoldásokat. Ez a kis 
hatótávolságon belül működő, kis 
teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési 
rendszerek, például a rádiós helyi 
hálózatok (RLAN vagy más néven Wi-Fi) 
úgynevezett „hotspotjainak”, valamint a 
kiscelláknak (vagy femto-, piko- vagy 
metrocelláknak) nevezett kis teljesítményű 
hozzáférési pontoknak a használatát jelenti. 
Támogatni kell ezenfelül a spektrumhoz 
való dinamikus hozzáférést, valamint az 
egyéb innovatív technológiákat és 
spektrumhasználatot.

Or. en

Módosítás 212
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti igény ugrásszerű 
növekedésére, támogatni kell a 
spektrumhasználat szempontjából 
hatékony, alternatív vezeték nélküli széles 
sávú hozzáférési megoldásokat. Ez a kis 
hatótávolságon belül működő, kis 
teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési 
rendszerek, például a rádiós helyi 
hálózatok (RLAN vagy más néven Wi-Fi) 
úgynevezett „hotspotjainak”, valamint a 
kiscelláknak (vagy femto-, piko- vagy 
metrocelláknak) nevezett kis teljesítményű 

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti igény ugrásszerű 
növekedésére, támogatni kell a 
spektrumhasználat szempontjából 
hatékony, alternatív vezeték nélküli széles 
sávú hozzáférési megoldásokat. Ez a kis 
hatótávolságon belül működő, kis 
teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési 
rendszerek, például a rádiós helyi 
hálózatok (RLAN) úgynevezett 
„hotspotjainak”, valamint a kiscelláknak 
(vagy femto-, piko- vagy metrocelláknak) 
nevezett kis teljesítményű hozzáférési 
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hozzáférési pontoknak a használatát jelenti. pontoknak a használatát jelenti.

Or. en

Módosítás 213
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti igény ugrásszerű 
növekedésére, támogatni kell a 
spektrumhasználat szempontjából 
hatékony, alternatív vezeték nélküli széles 
sávú hozzáférési megoldásokat. Ez a kis 
hatótávolságon belül működő, kis 
teljesítményű vezeték nélküli hozzáférési 
rendszerek, például a rádiós helyi 
hálózatok (RLAN vagy más néven Wi-Fi) 
úgynevezett „hotspotjainak”, valamint a 
kiscelláknak (vagy femto-, piko- vagy 
metrocelláknak) nevezett kis teljesítményű 
hozzáférési pontoknak a használatát jelenti.

(25) Tekintettel a rádióspektrum vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti igény ugrásszerű 
növekedésére, támogatni kell a 
spektrumhasználat szempontjából 
hatékony, alternatív vezeték nélküli széles 
sávú hozzáférési megoldásokat. Ez –
többek között – a kis hatótávolságon belül 
működő, kis teljesítményű vezeték nélküli 
hozzáférési rendszerek, például a rádiós 
helyi hálózatok (RLAN vagy más néven 
Wi-Fi) úgynevezett „hotspotjainak”, 
valamint a kiscelláknak (vagy femto-, 
piko- vagy metrocelláknak) nevezett kis 
teljesítményű hozzáférési pontoknak a 
használatát jelenti.

Or. it

Módosítás 214
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az RLAN hozzáférési pontokat 
egyelőre többnyire magánfelhasználók 
használják a helyhez kötött, széles sávú 
csatlakozási lehetőségük helyi, vezeték 
nélküli kiterjesztéseként. Ha a 
végfelhasználók internet-előfizetésük 

(27) Az RLAN hozzáférési pontokat 
egyelőre többnyire magánfelhasználók 
használják a helyhez kötött, széles sávú 
csatlakozási lehetőségük helyi, vezeték 
nélküli kiterjesztéseként. Ha a 
végfelhasználók internet-előfizetésük 
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keretein belül dönthetnének úgy, hogy a
rádiós helyi hálózatukhoz való hozzáférést 
mások számára is lehetővé teszik, akkor a 
nagyszámú ilyen hozzáférési pont 
elérhetővé válása – különösen a sűrűn 
lakott területeken – a rádióspektrum 
„újrafelhasználásán” keresztül lehetővé 
tenné a vezeték nélküli adatátviteli 
kapacitás maximalizálását és egy 
költséghatékony, a más végfelhasználók 
számára hozzáférhető kiegészítő vezeték 
nélküli széles sávú infrastruktúra 
létrejöttét. Ezért le kell építeni vagy meg 
kell akadályozni azokat a szükségtelen 
korlátozásokat, amelyek gátolják a 
végfelhasználókat abban, hogy a saját 
RLAN hozzáférési pontjaikhoz való 
hozzáférést vagy csatlakozást más 
végfelhasználók számára is lehetővé 
tegyék.

keretein belül dönthetnének úgy, hogy a 
rádiós helyi hálózatukhoz való hozzáférést 
mások számára is lehetővé teszik, akkor a 
nagyszámú ilyen hozzáférési pont 
elérhetővé válása – különösen a sűrűn 
lakott területeken – a rádióspektrum 
„újrafelhasználásán” keresztül lehetővé 
tenné a vezeték nélküli adatátviteli 
kapacitás maximalizálását és egy 
költséghatékony, a más végfelhasználók 
számára hozzáférhető kiegészítő vezeték 
nélküli széles sávú infrastruktúra 
létrejöttét. Ezért le kell építeni vagy meg 
kell akadályozni azokat a korlátozásokat, 
amelyek gátolják a végfelhasználókat 
abban, hogy a saját RLAN hozzáférési 
pontjaikhoz való hozzáférést vagy 
csatlakozást más végfelhasználók számára 
is lehetővé tegyék.

Or. it

Módosítás 215
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nemzeti szintű 
frekvenciagazdálkodás ne akadályozzon
más tagállamokat azon rádiófrekvenciák 
használatában, amelyekre jogosultak, 
illetve azon kötelezettségek teljesítésében, 
amelyek az uniós szinten harmonizált 
sávok használatához kapcsolódnak. A 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport (RSPG) jelenlegi tevékenységeire 
épülő koordinációs mechanizmusra van 
szükség annak biztosításához, hogy minden 
egyes tagállam méltányos alapon férhessen 
hozzá a rádióspektrumhoz, és a 
koordináció eredményei egységesek és 
érvényesíthetők legyenek.

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a vezeték nélküli széles sávú 
hírközlés céljából uniós szinten 
harmonizált sávok esetében a 
frekvenciakijelölésre megállapított 
összehangolt ütemtervek és határidők 
teljesítését ne késleltessék indokolatlanul 
koordinációs problémák; ezen belül pedig
a nemzeti szintű frekvenciagazdálkodás 
nem akadályozhat más tagállamokat azon 
rádiófrekvenciák használatában, amelyekre 
jogosultak, illetve azon kötelezettségek 
teljesítésében, amelyek e sávokhoz
kapcsolódnak. A rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport (RSPG) 
jelenlegi tevékenységeire épülő 
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koordinációs mechanizmusra van szükség 
annak biztosításához, hogy minden egyes 
tagállam méltányos alapon férhessen hozzá 
a rádióspektrumhoz, és a koordináció 
eredményei egységesek és érvényesíthetők 
legyenek.

Or. en

Módosítás 216
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nemzeti szintű 
frekvenciagazdálkodás ne akadályozzon
más tagállamokat azon rádiófrekvenciák 
használatában, amelyekre jogosultak, 
illetve azon kötelezettségek teljesítésében, 
amelyek az uniós szinten harmonizált 
sávok használatához kapcsolódnak. A 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport (RSPG) jelenlegi tevékenységeire 
épülő koordinációs mechanizmusra van 
szükség annak biztosításához, hogy minden 
egyes tagállam méltányos alapon férhessen 
hozzá a rádióspektrumhoz, és a 
koordináció eredményei egységesek és 
érvényesíthetők legyenek.

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a vezeték nélküli széles sávú 
hírközlés céljából uniós szinten 
harmonizált sávok esetében a 
frekvenciakijelölésre megállapított 
összehangolt ütemtervek és határidők 
teljesítését ne késleltessék indokolatlanul 
koordinációs problémák; ezen belül pedig
a nemzeti szintű frekvenciagazdálkodás 
nem akadályozhat más tagállamokat azon 
rádiófrekvenciák használatában, amelyekre 
jogosultak, illetve azon kötelezettségek 
teljesítésében, amelyek e sávokhoz
kapcsolódnak. A rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport (RSPG) 
jelenlegi tevékenységeire épülő 
koordinációs mechanizmusra van szükség 
annak biztosításához, hogy minden egyes 
tagállam méltányos alapon férhessen hozzá 
a rádióspektrumhoz, és a koordináció 
eredményei egységesek és érvényesíthetők 
legyenek.

Or. en

Módosítás 217
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nemzeti szintű 
frekvenciagazdálkodás ne akadályozzon
más tagállamokat azon rádiófrekvenciák 
használatában, amelyekre jogosultak, 
illetve azon kötelezettségek teljesítésében, 
amelyek az uniós szinten harmonizált 
sávok használatához kapcsolódnak. A 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport (RSPG) jelenlegi tevékenységeire 
épülő koordinációs mechanizmusra van 
szükség annak biztosításához, hogy minden 
egyes tagállam méltányos alapon férhessen 
hozzá a rádióspektrumhoz, és a 
koordináció eredményei egységesek és 
érvényesíthetők legyenek.

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a vezeték nélküli széles sávú 
hírközlés céljából uniós szinten 
harmonizált sávok esetében a 
frekvenciakijelölésre megállapított 
összehangolt ütemtervek és határidők 
teljesítését ne késleltessék indokolatlanul 
koordinációs problémák; ezen belül pedig
a nemzeti szintű frekvenciagazdálkodás 
nem akadályozhat más tagállamokat azon 
rádiófrekvenciák használatában, amelyekre 
jogosultak, illetve azon kötelezettségek 
teljesítésében, amelyek az uniós szinten 
harmonizált sávok használatához 
kapcsolódnak. A rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport (RSPG) 
jelenlegi tevékenységeire épülő 
koordinációs mechanizmusra van szükség 
annak biztosításához, hogy minden egyes 
tagállam méltányos alapon férhessen hozzá 
a rádióspektrumhoz, és a koordináció 
eredményei egységesek és érvényesíthetők 
legyenek.

Or. en

Módosítás 218
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az uniós keretszabályozás 
végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a szabályozási 
intézkedések egységes alkalmazását előíró 
és a belső piac fejlődésének az elősegítését 
célul kitűző meglévő rendelkezések –
különösen a helyhez kötött hálózatok 
tekintetében – nem adtak elegendő 

törölve
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ösztönzést a harmonizált szabványokon és 
folyamatokon alapuló hozzáférési 
termékek kialakítására. A különböző 
tagállamokban tevékenykedő 
szolgáltatóknak nehézségeket okoz, hogy 
vagy nem állnak rendelkezésre megfelelő 
minőségű, a hálózatok és szolgáltatások 
között megfelelő szintű átjárhatóságot 
biztosító hozzáférési inputok, vagy ha 
mégis, akkor eltérő műszaki jellemzőkkel 
rendelkeznek. Ez növeli a költségeket, és 
akadályozza az országhatárokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtást.

Or. en

Módosítás 219
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az uniós keretszabályozás 
végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a szabályozási 
intézkedések egységes alkalmazását előíró 
és a belső piac fejlődésének az elősegítését 
célul kitűző meglévő rendelkezések –
különösen a helyhez kötött hálózatok 
tekintetében – nem adtak elegendő 
ösztönzést a harmonizált szabványokon és 
folyamatokon alapuló hozzáférési 
termékek kialakítására. A különböző 
tagállamokban tevékenykedő 
szolgáltatóknak nehézségeket okoz, hogy 
vagy nem állnak rendelkezésre megfelelő 
minőségű, a hálózatok és szolgáltatások 
között megfelelő szintű átjárhatóságot 
biztosító hozzáférési inputok, vagy ha 
mégis, akkor eltérő műszaki jellemzőkkel 
rendelkeznek. Ez növeli a költségeket, és 
akadályozza az országhatárokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtást.

(31) Az uniós keretszabályozás 
végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a szabályozási 
intézkedések egységes alkalmazását előíró 
és a belső piac fejlődésének az elősegítését 
célul kitűző meglévő rendelkezések –
különösen a helyhez kötött hálózatok 
tekintetében – nem adtak elegendő 
ösztönzést a harmonizált szabványokon és 
folyamatokon alapuló hozzáférési 
termékek kialakítására. A különböző 
tagállamokban tevékenykedő 
szolgáltatóknak nehézségeket okoz, hogy 
vagy nem állnak rendelkezésre megfelelő 
minőségű, a hálózatok és szolgáltatások 
között megfelelő szintű átjárhatóságot 
biztosító hozzáférési inputok, vagy ha 
mégis, akkor eltérő műszaki jellemzőkkel 
rendelkeznek. Ez növeli a költségeket, és 
akadályozza az országhatárokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtást.

Ezért az ebben a rendeletben megállapított 
rendelkezések mellett szükség van a 
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problémák és politikai megoldásaik átfogó 
és bizonyítékokon alapuló értékelését 
globális, európai és nemzeti szinten 
kialakító közös európai kutatási 
megközelítésre. Fokozottabban kell 
ösztönözni az európai és nemzetközi 
kutatási és szabványügyi hivatalok közötti 
együttműködést.

Or. en

Indokolás

A transzatlanti jogalkotói párbeszéd „Kiberbiztonság és az internettel kapcsolatos kérdések –
Egy transzatlanti cselekvési keret létrehozása" című nem hivatalos munkadokumentumának 
megfelelően.

Módosítás 220
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az uniós keretszabályozás 
végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a szabályozási 
intézkedések egységes alkalmazását előíró 
és a belső piac fejlődésének az elősegítését 
célul kitűző meglévő rendelkezések –
különösen a helyhez kötött hálózatok 
tekintetében – nem adtak elegendő 
ösztönzést a harmonizált szabványokon és 
folyamatokon alapuló hozzáférési 
termékek kialakítására. A különböző 
tagállamokban tevékenykedő 
szolgáltatóknak nehézségeket okoz, hogy 
vagy nem állnak rendelkezésre megfelelő 
minőségű, a hálózatok és szolgáltatások 
között megfelelő szintű átjárhatóságot 
biztosító hozzáférési inputok, vagy ha 
mégis, akkor eltérő műszaki jellemzőkkel 
rendelkeznek. Ez növeli a költségeket, és 
akadályozza az országhatárokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtást.

(31) Az uniós keretszabályozás 
végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a szabályozási 
intézkedések egységes alkalmazását előíró 
és a belső piac fejlődésének az elősegítését 
célul kitűző meglévő rendelkezések –
különösen a helyhez kötött hálózatok 
tekintetében – nem adtak elegendő 
ösztönzést a harmonizált szabványokon és 
folyamatokon alapuló hozzáférési 
termékek kialakítására. A közös 
szabványok és harmonizált intézkedések 
hiánya súlyosan gyengíti az Unió 
versenyképességét: a különböző 
tagállamokban tevékenykedő 
szolgáltatóknak nehézségeket okoz, hogy 
vagy nem állnak rendelkezésre megfelelő 
minőségű, a hálózatok és szolgáltatások 
között megfelelő szintű átjárhatóságot 
biztosító hozzáférési inputok, vagy ha 
mégis, akkor eltérő műszaki jellemzőkkel 
rendelkeznek. Ez növeli a költségeket, és 
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akadályozza az országhatárokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtást.

Or. en

Módosítás 221
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az elektronikus hírközlés egységes 
piacának integrációját felgyorsítaná az 
azoknak a kiemelt európai virtuális 
termékeknek a meghatározására szolgáló 
keret kidolgozása, amelyek különösen 
fontosak az elektronikus hírközlési 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy 
határokon átnyúló szolgáltatásokat 
nyújthassanak, és hogy olyan, 
kulcsparamétereken és 
minimumjellemzőkön alapuló pánuniós 
stratégiát alakíthassanak ki, amely 
igazodik az egyre inkább kizárólagosan 
IP-alapú környezethez.

törölve

Or. en

Módosítás 222
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A szabályozásnak ki kell terjednie a
különféle virtuális termékekkel kielégített 
működési igényekre. Európai virtuális 
széles sávú hozzáférési termékeknek kell 
rendelkezésre állniuk azokra az esetekre, 
amikor egy jelentős piaci erővel 
rendelkező szolgáltató a keretirányelv és a 

törölve
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hozzáférési irányelv értelmében köteles 
hálózatának egy meghatározott 
hozzáférési pontján szabályozott 
feltételekkel hozzáférést biztosítani. 
Először is, ha a piacelemzés alapján 
szükséges és arányos intézkedésnek 
bizonyul, akkor a hatékony, határokon 
átívelő piacra lépés megkönnyítése 
érdekében olyan harmonizált termékeket 
kell biztosítani, amelyek a határokon 
átnyúló szolgáltatásokat nyújtó 
szereplőknek már a kezdetektől fogva 
lehetővé teszik, hogy késedelem nélkül 
nyújthassanak előre meghatározható és 
megfelelő színvonalú szolgáltatásokat 
végső fogyasztóiknak, a különböző 
tagállamokban található telephelyekkel 
rendelkező üzleti ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásokat is ideértve. Ezeknek a 
harmonizált termékeknek elegendő ideig 
kell rendelkezésre állniuk ahhoz, hogy a 
hozzáférést igénylők és a szolgáltatók 
számára lehetővé tegyék a közép- és 
hosszú távú beruházások tervezését.

Or. en

Módosítás 223
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Másodszor, a belső piacon folyó 
fenntartható verseny feltételeinek 
megteremtése szempontjából döntő 
szerepet játszanak azok a magasabb 
színvonalú virtuális hozzáférési termékek, 
amelyek a hozzáférést igénylők részéről 
nagyobb beruházást igényelnek, és 
elsősorban a helyi hozzáférés biztosítása 
révén fokozottabb ellenőrzést és 
differenciálást tesznek lehetővé. Ezért a 
határokon átnyúló beruházások 
megkönnyítése érdekében ezeket a 

törölve
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kulcsfontosságú, új generációs 
hozzáférési hálózatokhoz való hozzáférést 
biztosító nagykereskedelmi termékeket is 
harmonizálni kell. A nemzeti szabályozó 
hatóságok által az arányosság 
2002/19/EK irányelv szerinti értékelése 
alapján figyelembe vehető, 
nagykereskedelemmel kapcsolatos 
korrekciós intézkedések körének a 
bővítése érdekében ezeket a virtuális széles 
sávú hozzáférési termékeket úgy indokolt 
kialakítani, hogy működési szempontból a 
fizikai átengedéssel egyenértékű 
megoldást biztosítsanak.

Or. en

Módosítás 224
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unióban a határokon átívelő 
tevékenységet folytató és a 
multinacionális vállalatok részére 
zökkenőmentesen lehessen szolgáltatást 
biztosítani, harmonizálni kell az üzleti 
szolgáltatások nyújtására használt, magas 
színvonalú nagykereskedelmi termékekre 
vonatkozó feltételeket. Ez a harmonizáció 
a hírközlési költségekre tekintettel jelentős 
szerepet kaphat az uniós vállalkozások 
versenyképességében.

Or. en

Módosítás 225
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok 
fokozatos térhódításával összefüggésben a 
más hálózatokhoz való hozzáférést igénylő 
alkalmazások fejlesztését akadályozza, és 
ezáltal az innovációt is korlátozza az, hogy 
nem állnak rendelkezésre a szolgáltatások 
különböző kategóriáinak megfelelő 
internetprotokollon alapuló, garantált 
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek, amelyek a tagállamokon belül 
és a tagállamok között lehetővé tennék a 
hálózati tartományokon és 
hálózathatárokon átnyúló adatátvitelt. 
Ráadásul ez a helyzet gátat szab az IP-
alapú hálózatok és a garantált 
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek fenntartásából és nyújtásából 
adódó hatékonyság és különösen a 
fokozott biztonság, megbízhatóság, 
rugalmasság, költséghatékonyság és 
gyorsaság szélesebb körű 
kihasználásának, amely pedig a 
hálózatüzemeltetők, a szolgáltatók és a 
végfelhasználók számára előnyt jelentene. 
Ezért ezeket a termékeket ésszerű 
feltételeken alapuló, harmonizált 
megközelítés alapján szükséges 
kialakítani és rendelkezésre bocsátani, 
igény esetén lehetővé téve azt is, hogy az 
érintett elektronikus hírközlési 
vállalkozások keresztbe szállítással oldják 
meg az e termékekkel való ellátást.

törölve

Or. en

Módosítás 226
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok törölve
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fokozatos térhódításával összefüggésben a 
más hálózatokhoz való hozzáférést igénylő 
alkalmazások fejlesztését akadályozza, és 
ezáltal az innovációt is korlátozza az, hogy 
nem állnak rendelkezésre a szolgáltatások 
különböző kategóriáinak megfelelő 
internetprotokollon alapuló, garantált 
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek, amelyek a tagállamokon belül 
és a tagállamok között lehetővé tennék a 
hálózati tartományokon és 
hálózathatárokon átnyúló adatátvitelt. 
Ráadásul ez a helyzet gátat szab az IP-
alapú hálózatok és a garantált 
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek fenntartásából és nyújtásából 
adódó hatékonyság és különösen a 
fokozott biztonság, megbízhatóság, 
rugalmasság, költséghatékonyság és 
gyorsaság szélesebb körű 
kihasználásának, amely pedig a 
hálózatüzemeltetők, a szolgáltatók és a 
végfelhasználók számára előnyt jelentene. 
Ezért ezeket a termékeket ésszerű 
feltételeken alapuló, harmonizált 
megközelítés alapján szükséges 
kialakítani és rendelkezésre bocsátani, 
igény esetén lehetővé téve azt is, hogy 
érintett elektronikus hírközlési 
vállalkozások keresztbe szállítással oldják 
meg az e termékekkel való ellátást.

Or. de

Módosítás 227
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok 
fokozatos térhódításával összefüggésben a 
más hálózatokhoz való hozzáférést igénylő
alkalmazások fejlesztését akadályozza, és 
ezáltal az innovációt is korlátozza az, hogy 

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok 
fokozatos térhódításával összefüggésben 
az, hogy a zárt hírközlő hálózatokon belül
nem állnak rendelkezésre a szolgáltatások 
különböző kategóriáinak megfelelő 
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nem állnak rendelkezésre a szolgáltatások 
különböző kategóriáinak megfelelő 
internetprotokollon alapuló, garantált
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek, amelyek a tagállamokon belül 
és a tagállamok között lehetővé tennék a 
hálózati tartományokon és 
hálózathatárokon átnyúló adatátvitelt.
Ráadásul ez a helyzet gátat szab az IP-
alapú hálózatok és a garantált 
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek fenntartásából és nyújtásából 
adódó hatékonyság és különösen a 
fokozott biztonság, megbízhatóság, 
rugalmasság, költséghatékonyság és 
gyorsaság szélesebb körű 
kihasználásának, amely pedig a 
hálózatüzemeltetők, a szolgáltatók és a 
végfelhasználók számára előnyt jelentene. 
Ezért ezeket a termékeket ésszerű 
feltételeken alapuló, harmonizált 
megközelítés alapján szükséges kialakítani 
és rendelkezésre bocsátani, igény esetén 
lehetővé téve azt is, hogy az érintett 
elektronikus hírközlési vállalkozások 
keresztbe szállítással oldják meg az e 
termékekkel való ellátást.

internetprotokollon alapuló, meghatározott
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek, amelyek szigorú belépés-
ellenőrzés mellett használják az 
internetprotokollt, akadályozhatja azon 
szolgáltatások fejlesztését, amelyek 
megfelelő működéséhez biztosítani kell ezt 
a meghatározott minőséget. Ezért ezeket a
szolgáltatásokat harmonizált megközelítés 
alapján szükséges kialakítani és 
rendelkezésre bocsátani, többek között 
olyan biztosítékok mentén, amelyek 
garantálják, hogy a jobb minőség
funkcionálisan ne jelentsen azonosságot 
az internet-hozzáférési szolgáltatások 
teljesítményével, megfizethetőségével vagy 
minőségével, illetve e tekintetben ne 
legyen rosszabb azoknál, és ne hátráltassa 
a versenyt, az innovációt vagy a 
hálózatsemlegességet.

Or. en

Módosítás 228
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Az elektronikus hírközlés 
tartalmainak, alkalmazásainak és 
szolgáltatásainak minőségét és 
elérhetőségét az is korlátozhatja, hogy a 
szolgáltatók meghatározott 
végberendezéseket írnak elő. Az ilyen 
üzleti gyakorlatok nem összeegyeztethetők 
a működőképes belső piac biztosítására és 
a végfelhasználói jogok védelmére 
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irányuló célkitűzésekkel.

Or. de

Módosítás 229
Marietje Schaake, Salvador Sedó i Alabart, Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A jelentős piaci erővel rendelkezőként 
megjelölt üzemeltetők hálózataira 
vonatkozó legmegfelelőbb, hozzáféréssel 
kapcsolatos korrekciós intézkedések 
értékelése során a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak célszerű figyelembe venniük 
az európai virtuális széles sávú hozzáférési 
termékek e rendelet alapján történő 
bevezetését, és ugyanakkor ügyelniük kell 
arra, hogy elkerüljék a piacelemzés alapján 
előírt vagy más feltételek szerint nyújtott 
nagykereskedelmi hozzáférési termékek 
szükségtelen megsokszorozásában 
megnyilvánuló túlszabályozást. Az európai 
virtuális hozzáférési termékek önmagukban 
véve nem eredményezhetik az egy adott 
üzemeltető számára előírt szabályozott 
hozzáférési termékek számának 
növekedését. E rendelet elfogadását 
követően a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak értékelniük kell, hogy a 
nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozóan korábban előírt korrekciós 
intézkedések helyett inkább egy európai 
virtuális széles sávú hozzáférési terméket 
rendeljenek-e el, és fel kell mérniük, hogy 
piacfelügyeleti hatáskörük jövőbeni 
gyakorlása keretében a jelentős piaci erővel 
rendelkező üzemeltetők esetében 
helyénvaló-e európai virtuális széles sávú 
hozzáférési termék elrendelése, e feladatuk 
azonban nem érintheti azon hatáskörüket, 
hogy a 2002/21/EK irányelv 16. cikkének 
megfelelően versenyprobléma esetén 
meghatározzák a legmegfelelőbb és a 

(37) A jelentős piaci erővel rendelkezőként 
megjelölt üzemeltetők hálózataira 
vonatkozó legmegfelelőbb, hozzáféréssel 
kapcsolatos korrekciós intézkedések 
értékelése során a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak célszerű figyelembe venniük 
az európai virtuális széles sávú hozzáférési 
termékek e rendelet alapján történő 
bevezetését. Rendkívüli intézkedésként 
megoldást jelenthet a funkcionális 
szétválasztás és a hozzáférés teljes körű 
egyenértékűségének biztosítása, ezt a 
lehetőséget a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak folyamatosan felül kell 
vizsgálniuk. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ügyelniük kell arra, hogy 
elkerüljék a piacelemzés alapján előírt 
vagy más feltételek szerint nyújtott 
nagykereskedelmi hozzáférési termékek 
szükségtelen megsokszorozásában 
megnyilvánuló túlszabályozást. Az európai 
virtuális hozzáférési termékek önmagukban 
véve nem eredményezhetik az egy adott 
üzemeltető számára előírt szabályozott 
hozzáférési termékek számának 
növekedését. E rendelet elfogadását 
követően a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak értékelniük kell, hogy a 
nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozóan korábban előírt korrekciós 
intézkedések helyett inkább egy európai 
virtuális széles sávú hozzáférési terméket 
rendeljenek-e el, és fel kell mérniük, hogy 
piacfelügyeleti hatáskörük jövőbeni 
gyakorlása keretében a jelentős piaci erővel 
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legarányosabb korrekciós intézkedést. rendelkező üzemeltetők esetében 
helyénvaló-e európai virtuális széles sávú 
hozzáférési termék elrendelése, e feladatuk 
azonban nem érintheti azon hatáskörüket, 
hogy a 2002/21/EK irányelv 16. cikkének 
megfelelően versenyprobléma esetén 
meghatározzák a legmegfelelőbb és a 
legarányosabb korrekciós intézkedést.

Or. en

Indokolás

A BEREC „Útmutatás a hozzáférési irányelv 13a. és 13b. cikke szerinti funkcionális 
szétválasztáshoz és nemzeti eljárásokhoz” című dokumentuma hasznos útmutatást nyújt a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak azon jogi és gyakorlati szempontokra vonatkozóan, 
amelyeket folyamatosan felül kell vizsgálni. Abban az esetben, ha objektív szempontok szerint 
valóban szükség van a verseny, az innováció és az alacsonyabb árak biztosítására, így 
garantálható, hogy a funkcionális szétválasztás és az egyenértékű hozzáférés legfeljebb 
minimális késedelemmel legyen megvalósítható.

Módosítás 230
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A kiszámítható szabályozás 
érdekében a szabályozásnak tükröznie kell 
a jelenlegi jogi keret alapján kialakulóban 
lévő döntéshozási gyakorlat azon fő 
elemeit, amelyek befolyásolják a 
nagykereskedelmi hozzáférési termékek –
köztük az európai virtuális széles sávú 
hozzáférési termékek – új generációs 
hálózatok rendelkezésére bocsátásának 
feltételeit. Így a rendelkezésekben 
szerepelnie kell annak is, hogy a 
nagykereskedelmi hozzáférési piacok 
elemzéséhez – és különösen az új 
generációs hálózatokhoz való ilyen 
hozzáférés tekintetében alkalmazott 
árszabályozás szükségességének 
megítéléséhez – fontos figyelembe venni 
az alternatív helyhez kötött és vezeték 

törölve
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nélküli infrastruktúrák által kifejtett 
versenykényszer, a 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
hatásos garanciái, valamint az ár, a 
választék és a minőség terén 
kiskereskedelmi szinten folyó verseny 
aktuális mértéke közötti összefüggéseket. 
A végfelhasználók által érezhető előnyök 
szempontjából végső soron az utóbbinak a 
mérlegelése a döntő. Például a nemzeti 
szabályozó hatóságok a 2002/21/EK 
irányelv 16. cikke értelmében eseti alapon 
végzett értékelések során – a jelentős piaci 
erő értékelésének és az uniós versenyjogi 
szabályok alkalmazásának sérelme nélkül 
– tekinthetik úgy, hogy két új generációs, 
helyhez kötött hálózat megléte esetén a 
piacon zajló verseny már megfelelő 
ahhoz, hogy ösztönözze a 
hálózatfejlesztést, és a fejlődés az 
ultragyors szolgáltatások felé vegye az 
irányt, ami a kiskereskedelmi verseny 
egyik fontos paramétere.

Or. en

Módosítás 231
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A kiszámítható szabályozás érdekében 
a szabályozásnak tükröznie kell a jelenlegi 
jogi keret alapján kialakulóban lévő 
döntéshozási gyakorlat azon fő elemeit, 
amelyek befolyásolják a nagykereskedelmi 
hozzáférési termékek – köztük az európai 
virtuális széles sávú hozzáférési termékek 
– új generációs hálózatok rendelkezésére 
bocsátásának feltételeit. Így a 
rendelkezésekben szerepelnie kell annak is, 
hogy a nagykereskedelmi hozzáférési 
piacok elemzéséhez – és különösen az új 
generációs hálózatokhoz való ilyen 

(38) A kiszámítható szabályozás érdekében 
a szabályozásnak tükröznie kell a jelenlegi 
jogi keret alapján kialakulóban lévő 
döntéshozási gyakorlat azon fő elemeit, 
amelyek befolyásolják a nagykereskedelmi 
hozzáférési termékek – köztük az európai 
virtuális széles sávú hozzáférési termékek
– új generációs hálózatok rendelkezésére 
bocsátásának feltételeit. Így a 
rendelkezésekben szerepelnie kell annak is, 
hogy a nagykereskedelmi hozzáférési 
piacok elemzéséhez – és különösen az új 
generációs hálózatokhoz való ilyen 
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hozzáférés tekintetében alkalmazott 
árszabályozás szükségességének 
megítéléséhez – fontos figyelembe venni 
az alternatív helyhez kötött és vezeték 
nélküli infrastruktúrák által kifejtett 
versenykényszer, a 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
hatásos garanciái, valamint az ár, a 
választék és a minőség terén 
kiskereskedelmi szinten folyó verseny 
aktuális mértéke közötti összefüggéseket. 
A végfelhasználók által érezhető előnyök 
szempontjából végső soron az utóbbinak a 
mérlegelése a döntő. Például a nemzeti 
szabályozó hatóságok a 2002/21/EK 
irányelv 16. cikke értelmében eseti alapon 
végzett értékelések során – a jelentős piaci 
erő értékelésének és az uniós versenyjogi 
szabályok alkalmazásának sérelme nélkül 
– tekinthetik úgy, hogy két új generációs, 
helyhez kötött hálózat megléte esetén a 
piacon zajló verseny már megfelelő 
ahhoz, hogy ösztönözze a 
hálózatfejlesztést, és a fejlődés az 
ultragyors szolgáltatások felé vegye az 
irányt, ami a kiskereskedelmi verseny 
egyik fontos paramétere.

hozzáférés tekintetében alkalmazott 
árszabályozás szükségességének 
megítéléséhez – fontos figyelembe venni 
az alternatív helyhez kötött és vezeték 
nélküli infrastruktúrák által kifejtett 
versenykényszer, a 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
hatásos garanciái, valamint az ár, a 
választék és a minőség terén 
kiskereskedelmi szinten folyó verseny 
aktuális mértéke közötti összefüggéseket.

Or. en

Módosítás 232
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az egységes piacon folyó verseny 
felélénkülése előreláthatólag idővel a 
piacelemzésen alapuló ágazatspecifikus
szabályozás visszaszorulásához vezet 
majd. Az egységes piac kiteljesítésének 
egyik következménye, hogy az érintett 
piacokon nagyobb valószínűséggel alakul 
ki tényleges verseny, és a versenyjog 
utólagos alkalmazása mindinkább 

törölve
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elégséges eszköznek bizonyul a
piacműködés biztosítására. A jogi 
egyértelműség és a kiszámítható 
szabályozási megközelítések határokon 
átnyúló biztosítása érdekében világos és 
kötelezően alkalmazandó szempontokat 
kell kidolgozni annak értékelésére, hogy 
egy adott piacon továbbra is indokolttá 
teszik-e az előzetes szabályozó 
kötelezettségek alkalmazását a tartós szűk 
keresztmetszetek és a versennyel –
különösen az infrastruktúra-alapú 
versennyel – kapcsolatos kilátások, 
valamint a kiskereskedelmi szinten az ár, 
a választék és a minőség terén folyó 
verseny feltételei, amelyek végső soron a 
végfelhasználók számára és az EU 
gazdaságának globális versenyképessége 
szempontjából a legfontosabbak. Ez 
alapul szolgálhat az előzetes szabályozás 
alá vonható piacok jegyzékének egymást 
követő felülvizsgálataihoz, és segítséget 
nyújthat a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ahhoz, hogy 
erőfeszítéseiket azokra a piacokra 
összpontosítsák, amelyeken még 
ténylegesen nem érvényesül eléggé a 
verseny, és ezt a konvergenciát növelő 
módon tegyék. A valóban egységes 
elektronikus hírközlési piac létrejötte 
hatással lehet a piacok földrajzi 
kiterjedésének a versenyjog alapelveire 
épülő ágazatspecifikus szabályozás és a 
versenyjog alkalmazása céljából történő 
meghatározására is.

Or. en

Módosítás 233
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az egységes piacon folyó verseny törölve
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felélénkülése előreláthatólag idővel a 
piacelemzésen alapuló ágazatspecifikus 
szabályozás visszaszorulásához vezet 
majd. Az egységes piac kiteljesítésének 
egyik következménye, hogy az érintett 
piacokon nagyobb valószínűséggel alakul 
ki tényleges verseny, és a versenyjog 
utólagos alkalmazása mindinkább 
elégséges eszköznek bizonyul a 
piacműködés biztosítására. A jogi 
egyértelműség és a kiszámítható 
szabályozási megközelítések határokon 
átnyúló biztosítása érdekében világos és 
kötelezően alkalmazandó szempontokat 
kell kidolgozni annak értékelésére, hogy 
egy adott piacon továbbra is indokolttá 
teszik-e az előzetes szabályozó 
kötelezettségek alkalmazását a tartós szűk 
keresztmetszetek és a versennyel –
különösen az infrastruktúra-alapú 
versennyel – kapcsolatos kilátások, 
valamint a kiskereskedelmi szinten az ár, 
a választék és a minőség terén folyó 
verseny feltételei, amelyek végső soron a 
végfelhasználók számára és az EU 
gazdaságának globális versenyképessége 
szempontjából a legfontosabbak. Ez 
alapul szolgálhat az előzetes szabályozás 
alá vonható piacok jegyzékének egymást 
követő felülvizsgálataihoz, és segítséget 
nyújthat a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ahhoz, hogy 
erőfeszítéseiket azokra a piacokra 
összpontosítsák, amelyeken még 
ténylegesen nem érvényesül eléggé a 
verseny, és ezt a konvergenciát növelő 
módon tegyék. A valóban egységes 
elektronikus hírközlési piac létrejötte 
hatással lehet a piacok földrajzi 
kiterjedésének a versenyjog alapelveire 
épülő ágazatspecifikus szabályozás és a 
versenyjog alkalmazása céljából történő 
meghatározására is.

Or. en
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Módosítás 234
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az egységes piacon folyó verseny 
felélénkülése előreláthatólag idővel a 
piacelemzésen alapuló ágazatspecifikus 
szabályozás visszaszorulásához vezet 
majd. Az egységes piac kiteljesítésének 
egyik következménye, hogy az érintett 
piacokon nagyobb valószínűséggel alakul 
ki tényleges verseny, és a versenyjog 
utólagos alkalmazása mindinkább 
elégséges eszköznek bizonyul a 
piacműködés biztosítására. A jogi 
egyértelműség és a kiszámítható 
szabályozási megközelítések határokon 
átnyúló biztosítása érdekében világos és 
kötelezően alkalmazandó szempontokat 
kell kidolgozni annak értékelésére, hogy 
egy adott piacon továbbra is indokolttá 
teszik-e az előzetes szabályozó 
kötelezettségek alkalmazását a tartós szűk 
keresztmetszetek és a versennyel –
különösen az infrastruktúra-alapú 
versennyel – kapcsolatos kilátások, 
valamint a kiskereskedelmi szinten az ár, 
a választék és a minőség terén folyó 
verseny feltételei, amelyek végső soron a 
végfelhasználók számára és az EU 
gazdaságának globális versenyképessége 
szempontjából a legfontosabbak. Ez 
alapul szolgálhat az előzetes szabályozás 
alá vonható piacok jegyzékének egymást 
követő felülvizsgálataihoz, és segítséget
nyújthat a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ahhoz, hogy 
erőfeszítéseiket azokra a piacokra 
összpontosítsák, amelyeken még 
ténylegesen nem érvényesül eléggé a 
verseny, és ezt a konvergenciát növelő 
módon tegyék. A valóban egységes 
elektronikus hírközlési piac létrejötte 
hatással lehet a piacok földrajzi 
kiterjedésének a versenyjog alapelveire 

törölve
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épülő ágazatspecifikus szabályozás és a 
versenyjog alkalmazása céljából történő 
meghatározására is.

Or. en

Indokolás

A végfelhasználókat érintő kedvezőtlen hatások elkerülése végett elejét kell venni a 
versenyszabályok gyengülésének a tagállamokban.

Módosítás 235
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) A végfelhasználók védelmét szolgáló 
ágazatspecifikus szabályok nemzeti 
megvalósítása terén mutatkozó eltérések 
jelentős akadályt gördítenek az egységes 
digitális piac kialakulása elé, és különösen 
a különböző tagállamokra kiterjedő 
szolgáltatásokat nyújtani kívánó nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
körében növelik az előírások betartásával 
kapcsolatos költségeket. A széttagoltság és 
a különböző tagállamokban biztosított 
fogyasztóvédelem szintjét illető 
bizonytalanság olyan tényező, amely 
aláássa a végfelhasználók bizalmát, és 
visszatartja őket attól, hogy külföldi 
tartózkodásuk során igénybe vegyenek 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. A 
belső piaci akadályok eltávolításával 
kapcsolatos uniós cél elérése érdekében a 
jelenlegi szerteágazó nemzeti jogszabályi 
intézkedések helyett egyetlen, teljes körűen 
harmonizált, ágazatspecifikus 
szabályrendszerre van szükség, amely 
egységesen magas szintű védelmet biztosít 
a végfelhasználóknak. A jogi 
rendelkezések teljes harmonizálása 
azonban nem gátolhatja a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókat 

(40) A végfelhasználók védelmét szolgáló 
ágazatspecifikus szabályok nemzeti 
megvalósítása terén mutatkozó eltérések 
jelentős akadályt gördítenek az egységes 
digitális piac kialakulása elé, 
bizonytalanságot teremtenek, és különösen 
a különböző tagállamokra kiterjedő 
szolgáltatásokat nyújtani kívánó nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
körében növelik az előírások betartásával 
kapcsolatos költségeket. A széttagoltság és 
a különböző tagállamokban biztosított 
fogyasztóvédelem szintjét illető 
bizonytalanság olyan tényező, amely 
aláássa a végfelhasználók bizalmát, és 
visszatartja őket attól, hogy külföldi 
tartózkodásuk során igénybe vegyenek 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. A 
belső piaci akadályok eltávolításával 
kapcsolatos uniós cél elérése érdekében a 
jelenlegi szerteágazó nemzeti jogszabályi 
intézkedések helyett egyetlen, teljes körűen 
harmonizált, ágazatspecifikus 
szabályrendszerre van szükség, amely 
egységesen magas szintű védelmet biztosít 
a végfelhasználóknak. A jogi 
rendelkezések teljes harmonizálása 
azonban nem gátolhatja a nyilvános 
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abban, hogy még ennél is magasabb szintű 
védelmet biztosító szerződési feltételeket 
ajánljanak a végfelhasználóknak.

elektronikus hírközlési szolgáltatókat 
abban, hogy még ennél is magasabb szintű 
védelmet biztosító szerződési feltételeket 
ajánljanak a végfelhasználóknak.

Or. en

Módosítás 236
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 237
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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egyedi szerződés formájában bizonyos 
rendelkezésektől eltérő megállapodást 
köthessenek.

Or. de

Módosítás 238
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. Az adatcsomagok 
továbbítása során az alapvetőnek 
tekintendő egyenlő bánásmódot és 
megkülönböztetésmentességet tartalomtól, 
szolgáltatástól, alkalmazástól, származási 
vagy rendeltetési helytől függetlenül az 
egész Unióban jogszabályok révén kell 
biztosítani annak tartós garantálása 
érdekében, hogy az interneten valamennyi 
felhasználó alapvetően hozzáférhessen 
minden tartalomhoz, szolgáltatáshoz vagy 
alkalmazáshoz, illetve ilyen hozzáférést 
tudjon nyújtani. A hozzáférési hálózat 
üzemeltetőire általános továbbítási 
kötelezettség vonatkozik az adatcsomagok 
vonatkozásában, ennek során a 
származási és rendeltetési helytől, illetve a 
továbbítandó tartalmaktól, 
szolgáltatásoktól és alkalmazásoktól 
függetlenül a felhasználónak megfelelő 
minőségben nyújtanak átviteli 
szolgáltatásokat. Ez a minőséget a 
technológia fejlettségi szintjének 
megfelelően folyamatosan tovább kell 
fejleszteni. Az internet nyitott és 
megkülönböztetéstől mentes jellege az 
innováció és a gazdasági hatékonyság 
alapvető motorja. Ezek az alapvető 
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jellemzők a vélemény, a média és a 
kultúra szabadságának és sokféleségének 
biztosítását szolgálják. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései. A 
kivétel nélkül a legnagyobb gondosság 
elve alapján működő nyitott internetet 
nem szabad egyéb termékek és 
szolgáltatások kifejlesztése révén 
akadályozni, illetve további fejlődésében 
gátolni.

Or. de

Módosítás 239
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 

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

alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései. 
Amint azt az Európai Parlament „A nyílt 
internet és a hálózatsemlegesség 
Európában” című, 2011. november 17-i 
2011/2866 állásfoglalása is megállapítja, 
az internet nyitott jellege a 
versenyképesség, a gazdasági növekedés, 
a társadalmi fejlődés és az innováció 
kulcsfontosságú mozgatórugójává vált, 
amely az online alkalmazások, tartalmak 
és szolgáltatások látványos fejlődését, és 
ezáltal az alkalmazások, tartalmak és 
szolgáltatások kínálata és az irántuk 
megnyilvánuló kereslet számottevő 
növekedését eredményezte, és az internet 
így az ismeretek, ötletek és információk 
szabad áramlásának létfontosságú 
katalizátorává vált olyan országokban is, 
ahol a független híradás hozzáférhetősége 
korlátozott.
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Or. en

Módosítás 240
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. A digitális korban 
a korábban nem látott innováció és 
gazdasági aktivitás fő mozgatórugója az a 
körülmény, hogy függetlenül annak 
küldőjétől, fogadójától, típusától, 
tartalmától, eszközétől, illetve az adott 
szolgáltatástól és alkalmazástól, minden 
internetes forgalom megkülönböztetés, 
korlátozás vagy beavatkozás nélkül 
azonos elbánásban részesül, ami 
összhangban áll a hálózatsemlegesség 
elvével. A jelenlegi keretszabályozás célja, 
hogy a végfelhasználóknak lehetőséget 
biztosítson az információkhoz való 
hozzáférésre, az információk terjesztésére, 
vagy a kívánt alkalmazások és 
szolgáltatások használatára. A 
közelmúltban azonban az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
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tendencia ismeretében egyértelmű, a 
hálózatsemlegesség elvét törvénybe iktató
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései.

Or. en

Módosítás 241
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. Az internet 
nyitottsága és megkülönböztetésmentes 
volta nem csak az innováció és a 
gazdasági hatékonyság, hanem a média 
szabadságának és pluralizmusának 
megőrzése, valamint a kulturális 
sokszínűség szempontjából is rendkívül 
fontos mozgatórugó. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
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szét a tagállamok egyedi intézkedései. végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései. A 
speciális szolgáltatások vagy a garantált 
szolgáltatásminőséget biztosító forgalom 
kialakítása nem sértheti a „legnagyobb 
gondosság” elve szerint működő, nyílt 
internetet. Fontos, hogy továbbra is a nyílt 
internet maradjon a főszabály, és hogy az 
ne váljon kivétellé.

Or. fr

Módosítás 242
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. Az internet nyitott 
és megkülönböztetéstől mentes jellege az 
innováció, a gazdasági hatékonyság, 
valamint a média szabadságának, a 
médiapluralizmusnak és a kulturális 
sokszínűségnek a fő mozgatórugója. A 
jelenlegi keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
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decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései.

az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével, e 
gyakorlatok alkalmazásának kockázata 
pedig különösen magas a vertikálisan 
integrált vállalatok esetében. E tendencia
ismeretében egyértelmű szabályokat kell 
hozni uniós szinten annak érdekében, hogy 
az internet nyitott maradjon, és az egységes 
piacot ne tagolják szét a tagállamok egyedi 
intézkedései.

Or. en

Módosítás 243
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének (BEREC) a
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. Ez a lehetőség a legjobban 
akkor biztosítható, ha a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók a 
forgalom minden típusát egyenlő 
elbánásban részesítik. A közelmúltban 
azonban az Európai Elektronikus 
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Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései.

Hírközlési Szabályozók Testületének 
(BEREC) a forgalomszabályozás 
gyakorlatáról szóló, 2012 májusában 
kiadott jelentése, valamint az Egészség- és 
Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 
megbízásából készült, az internet-
hozzáférés és -szolgáltatás belső piaca 
működését a fogyasztók szemszögéből 
vizsgáló, 2012 decemberében megjelent 
tanulmány rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései.

Or. en

Módosítás 244
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési
Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 

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

Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései.

Or. it

Módosítás 245
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(46) A végfelhasználók azon jogának, hogy 
szabadon hozzáférjenek az információkhoz 
és a tartalmakhoz, terjesszék azokat, és 
használják a kívánt alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat, az uniós szabályozás és a 
vele összhangban lévő nemzeti 
jogszabályok tiszteletben tartása szab 
határt.

Or. de

Módosítás 246
Françoise Castex
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Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(46) A végfelhasználók azon jogának, hogy 
szabadon hozzáférjenek az információkhoz 
és a jogszerű tartalmakhoz, terjesszék 
azokat, és használják a kívánt 
alkalmazásokat és szolgáltatásokat, az 
uniós szabályozás és a vele összhangban 
lévő nemzeti jogszabályok tiszteletben 
tartása szab határt. Ez a rendelet más uniós 
jogszabályok és azon belül a szerzői jogra 
vonatkozó szabályok, az 1195/46, a 
2002/58/EK és a 2000/31/EK irányelv 
sérelme nélkül meghatározza, hogy a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók milyen határokon belül 
korlátozhatják ezt a szabadságot.

Or. en

Módosítás 247
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(46) A végfelhasználók azon jogának, hogy 
szabadon hozzáférjenek az információkhoz 
és a tartalmakhoz, terjesszék azokat, és 
használják a kívánt alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat, az uniós szabályozás és a 
vele összhangban lévő nemzeti 
jogszabályok tiszteletben tartása szab 
határt. Ez a rendelet más uniós 
jogszabályok és azon belül a szerzői jogra 
vonatkozó szabályok, az 1195/46, a 
2002/58/EK és a 2000/31/EK irányelv 
sérelme nélkül meghatározza, hogy a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók milyen határokon belül 
korlátozhatják ezt a szabadságot.



PE524.835v01-00 86/223 AM\1012835HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Az 1995/46 és a 2002/58/EK irányelvre való utalással a forgalomszabályozás határainak 
megállapítása az adatvédelem és a magánélet védelme szempontjaira is kiterjed.

Módosítás 248
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
előírja, hogy a magánélet tiszteletben 
tartása, a kapcsolattartás bizalmas 
jellegére vonatkozó jog, az 
adatvédelemhez való jog vagy az 
információk megismerésének és 
közlésének szabadsága csak a törvény 
által, és e jogok és szabadságok lényeges 
tartalmának tiszteletben tartásával 
korlátozható. Az elektronikus hírközlési 
adatok ellenőrzésére és szűrésére 
vonatkozó uniós esetjog megerősíti, hogy 
az elektronikus hírközlési szolgáltatóra 
vonatkozó azon kötelezettség előírása, 
miszerint a hírközlési adatokat válogatás 
nélkül ellenőriznie kell, nemcsak a 
szolgáltató üzleti tevékenysége 
szabadságának súlyos megsértését jelenti, 
hanem a szolgáltató ügyfeleinek alapvető 
jogait is sérti. A hírközlési adatok és 
szolgáltatások ellenőrzésére irányuló 
bármilyen szabályozást ezért vagy uniós 
jogszabályban, vagy az azzal összhangban 
elfogadott nemzeti jogszabályban kell 
külön előírni, vagy amennyiben önkéntes 
megállapodáson alapul, bírósági 
felülvizsgálatnak kell alávetni.

Or. en
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Módosítás 249
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az innováció ösztönzéséhez és a 
piacra lépési korlátok megszüntetéséhez 
biztosítani kell az információ küldési, 
átviteli és fogadási szakaszban való, 
megkülönböztetésmentes kezelését, ahogy 
azt az Európai Parlament az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó szabályozási 
keretről szóló 2013/2080 végrehajtási 
jelentésében megállapítja.

Or. en

Módosítás 250
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
46 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46b) Az adatforgalom irányítása felveti a 
versenyellenes és diszkriminatív 
magatartás lehetőségét, amely ellentétes a 
hálózatsemlegesség és a nyitott internet 
elvével, ezért azt meg kell akadályozni, 
ahogy azt az Európai Parlament 
2013/2008 saját kezdeményezésű 
jelentésében szintén megállapítja.

Or. en

Módosítás 251
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
46 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46c) Az Európai Parlamentnek „A nyitott 
internet és a hálózatsemlegesség 
Európában” című, 2011. november 17-i 
2011/2866 és „A digitális szabadság 
stratégiája az EU külpolitikájában” című, 
2012. december 11-i 2012/2094 
állásfoglalása szerint az 
internetszolgáltatók letiltás, 
diszkrimináció, akadályozás vagy 
minőségrontás révén nem korlátozhatnak 
senkit abban, hogy a szolgáltatást igénybe 
véve, a forrástól vagy a céltól függetlenül 
hozzáférjen valamely tartalomhoz, 
alkalmazáshoz vagy szolgáltatáshoz, 
illetve ilyet küldjön, feltöltsön, kapjon 
vagy kínáljon.

Or. en

Módosítás 252
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek 
átláthatóknak, arányosaknak és
megkülönböztetésmenteseknek kell 

(47) A nyitott interneten a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók nem 
törölhetnek, tilthatnak le, lassíthatnak, 
nyújthatnak gyengébb minőségben vagy 
különböztethetnek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve az e 
rendelet által egyértelműen 
meghatározott, illetve egyedi esetben 
indokolt számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatónak, 
szükségesnek és arányosnak kell lenniük.
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lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a 
súlyos bűncselekmények megelőzését és 
megakadályozását foglalja magában, 
ideértve a szolgáltatóknak a 
gyermekpornográfiához való hozzáférés
és a gyermekpornográfia terjesztése elleni 
önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati 
keresztmetszetek csak ideiglenesen vagy 
kivételes körülmények között alakulnak 
ki.

Or. de

Módosítás 253
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek 
relevánsaknak, hatékonyaknak,
átláthatóknak, arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, továbbá összhangban kell állniuk 
a meglévő, többek között a magánélet és 
az adatok védelmére vonatkozó 
jogszabályokkal. A hálózat integritásának 
és biztonságának fenntartása és a szűk 
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önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati 
keresztmetszetek csak ideiglenesen vagy 
kivételes körülmények között alakulnak 
ki.

hálózati keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása forgalomszabályozási 
intézkedések segítségével ésszerűnek 
tekinthető, amennyiben arra csak 
ideiglenesen vagy kivételes körülmények 
között kerül sor és az azonos típusú 
forgalmat azonos módon kezelik.

Or. en

Indokolás

The language ‘and the general characteristics of the service’ could be misused as a loophole 
to offer products to consumers which do not in fact enable them to access and use the content, 
applications and services of their choice on the Internet. The only limitations to the open 
Internet, bar reasonable traffic management, should concern data volumes and speeds.The 
scope of what is deemed reasonable traffic management should also be more clearly caveated, 
in line with BEREC and EDPS guidance, to reflect notably the acceptable use of traffic 
management to handle genuine network security and congestion problems as they arise, and 
in full respect of data protection and privacy.

Módosítás 254
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a 

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

lenniük. A szűk hálózati keresztmetszetek 
hatásainak a minimalizálása ésszerűnek 
tekinthető, amennyiben szűk hálózati 
keresztmetszetek csak ideiglenesen vagy 
kivételes körülmények között alakulnak ki, 
és ha az illetékes nemzeti hatóságok 
kérésére a szolgáltató bizonyítani tudja, 
hogy a forgalom azonos módon történő 
kezelése sokkal kevésbé lenne hatékony.

Ha az elektronikus hírközlési szolgáltató
ilyen intézkedéseket hoz, arról értesítenie 
kell az érintett tartalmat, alkalmazásokat 
vagy szolgáltatásokat nyújtó egyéb 
szereplőket.

Or. en

Módosítás 255
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a 
súlyos bűncselekmények megelőzését és 
megakadályozását foglalja magában, 

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek 
hatékonyaknak, megfelelőknek,
átláthatóknak, arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük, továbbá összhangban kell állniuk 
a meglévő, többek között adatvédelmi 
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ideértve a szolgáltatóknak a 
gyermekpornográfiához való hozzáférés és 
a gyermekpornográfia terjesztése elleni 
önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati 
keresztmetszetek csak ideiglenesen vagy 
kivételes körülmények között alakulnak 
ki.

jogszabályokkal. Az ésszerű 
forgalomszabályozás a súlyos 
bűncselekmények megelőzését és 
megakadályozását foglalja magában, 
ideértve a szolgáltatóknak a 
gyermekpornográfiához való hozzáférés és 
a gyermekpornográfia terjesztése elleni 
önkéntes intézkedéseit is. A hálózat 
integritásának és biztonságának 
fenntartása és a szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása forgalomszabályozási 
intézkedések segítségével ésszerűnek 
tekinthető, amennyiben arra csak 
ideiglenesen vagy kivételes körülmények 
között kerül sor és az azonos típusú 
forgalmat azonos módon kezelik.

Or. en

Indokolás

A BEREC és az európai adatvédelmi biztos iránymutatásainak és véleményeinek megfelelően 
finomítani és szűkíteni kell az ésszerű forgalomszabályozás jelentését, például arra 
vonatkozóan, hogy mi minősül a valós hálózatbiztonsági problémák és a szűk hálózati 
keresztmetszet kezelése szempontjából elfogadható forgalomszabályozásnak, az adatvédelmi 
követelmények betartása mellett.

Módosítás 256
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 

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

a jogszerű cél elérésével arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a 
súlyos bűncselekmények megelőzését és 
megakadályozását foglalja magában, 
ideértve a szolgáltatóknak a 
gyermekpornográfiához való hozzáférés és 
a gyermekpornográfia terjesztése elleni 
önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek 
csak ideiglenesen vagy kivételes 
körülmények között alakulnak ki és az 
internetszolgáltató az illetékes nemzeti 
hatóság kérésére be tudja bizonyítani, 
hogy a kiegyenlített forgalomszabályozás 
kevésbé hatékonynak bizonyulna.
Amennyiben egy nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltató ilyen intézkedéseket 
foganatosít, tájékoztatnia kellene erről a 
tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó érintett 
szereplőket.

Or. es

Módosítás 257
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 

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

korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek 
relevánsaknak, átláthatóknak, 
arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a 
súlyos bűncselekmények megelőzését és 
megakadályozását foglalja magában, és 
összhangban kell állnia a meglévő 
jogszabályokkal, többek között a 
magánélet és az adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályokkal. A hálózat 
integritásának és biztonságának 
fenntartása és a szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása forgalomszabályozási 
intézkedések segítségével ésszerűnek 
tekinthető, amennyiben arra csak 
ideiglenesen vagy kivételes körülmények 
között kerül sor.

Or. en

Módosítás 258
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, 

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

szolgáltatások tekintetében az 
adatmennyiségre és az adatforgalomra 
vonatkozóan alkalmazott bármilyen 
árdiszkriminációt vagy diszkriminatív 
feltételt tiltani kell. Ezeknek az ésszerű 
forgalomszabályozásra irányuló
intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a 
súlyos bűncselekmények megelőzését és 
megakadályozását foglalja magában, 
ideértve a szolgáltatóknak a 
gyermekpornográfiához való hozzáférés és 
a gyermekpornográfia terjesztése elleni 
önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek 
csak ideiglenesen vagy kivételes 
körülmények között alakulnak ki. Ilyen 
intézkedések bevezetésekor a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatóknak 
azokról tájékoztatniuk kell a tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat 
nyújtó szereplőket.

Or. fr

Módosítás 259
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 

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

szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a 
súlyos bűncselekmények megelőzését és 
megakadályozását foglalja magában, 
ideértve a szolgáltatóknak a 
gyermekpornográfiához való hozzáférés és 
a gyermekpornográfia terjesztése elleni 
önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető a 
bizonyítottan átmeneti súlyos túlterheltség 
esetén, amennyiben az azonos típusú 
forgalmat azonos módon kezelik.

Or. en

Módosítás 260
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és 

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók ne tilthassanak le, 
lassíthassanak, nyújthassanak gyengébb 
minőségben vagy különböztethessenek 
meg hátrányosan bizonyos tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, 
illetve azok meghatározott kategóriáit, 
kivéve korlátozott számú, műszaki 
szempontból ésszerű és nem kereskedelmi 
megfontolásokból hozott
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. A szűk hálózati keresztmetszetek 
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megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás a 
súlyos bűncselekmények megelőzését és 
megakadályozását foglalja magában,
ideértve a szolgáltatóknak a 
gyermekpornográfiához való hozzáférés 
és a gyermekpornográfia terjesztése elleni 
önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek 
csak ideiglenesen vagy kivételes 
körülmények között alakulnak ki.

hatásainak a minimalizálása ésszerűnek 
tekinthető, amennyiben szűk hálózati 
keresztmetszetek csak ideiglenesen vagy 
kivételes körülmények között alakulnak ki.

Or. en

Indokolás

A technikai intézkedéseket csak objektív kritériumok alapján lehet meghatározni, szubjektív 
szempontok kizárásával, mint például a szolgáltatók önkéntes intézkedései és kereskedelmi 
megállapodásai.

Módosítás 261
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az adatmennyiségnek és a 
sebességnek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított határértékein belül – ne 
tilthassanak le, lassíthassanak, 
nyújthassanak gyengébb minőségben vagy 
különböztethessenek meg hátrányosan 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit, kivéve 
korlátozott számú ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell

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

gyermekpornográfiához való hozzáférés és 
a gyermekpornográfia terjesztése elleni 
önkéntes intézkedéseit is. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek 
csak ideiglenesen vagy kivételes 
körülmények között alakulnak ki.

Or. en

Módosítás 262
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók ne tilthassanak le, 
lassíthassanak, nyújthassanak gyengébb 
minőségben vagy különböztethessenek 
meg hátrányosan bizonyos tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, 
illetve azok meghatározott kategóriáit, 
kivéve korlátozott számú, világosan 
meghatározott ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedés esetében. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak, 
arányosaknak és 
megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. Az ésszerű forgalomszabályozás 
bírósági felülvizsgálat mellett a 
szolgáltatóknak a gyermekpornográfiához 
való hozzáférés és a gyermekpornográfia 
terjesztése elleni önkéntes intézkedéseit 
foglalhatja magában. A szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek 
csak ideiglenesen vagy kivételes 
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keresztmetszetek hatásainak a 
minimalizálása ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek 
csak ideiglenesen vagy kivételes 
körülmények között alakulnak ki.

körülmények között alakulnak ki.

Or. en

Módosítás 263
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
előírja, hogy a magánélet tiszteletben 
tartása, a kapcsolattartás bizalmas 
jellegére vonatkozó jog, az 
adatvédelemhez való jog vagy az 
információk megismerésének és 
közlésének szabadsága csak a törvény 
által, és e jogok és szabadságok lényeges 
tartalmának tiszteletben tartásával 
korlátozható. A forgalomszabályozási 
intézkedésekre vonatkozóan a C-70/10. sz. 
SABAM kontra Tiscali (Scarlet) ügyben 
az EUB az elektronikus hírközlési adatok 
általános ellenőrzésével kapcsolatban 
kimondja, hogy az elektronikus hírközlési 
szolgáltatóra vonatkozó azon kötelezettség 
előírása, miszerint a hírközlési adatokat 
válogatás nélkül ellenőriznie kell, 
nemcsak a szolgáltató üzleti tevékenysége 
szabadságának súlyos megsértését jelenti, 
hanem a szolgáltató ügyfeleinek alapvető 
jogait is sértheti. A hírközlési adatok 
elektronikus hírközlési szolgáltató általi 
általános ellenőrzésére irányuló 
bármilyen szabályozást ezért vagy uniós 
jogszabályban, vagy az azzal összhangban 
elfogadott nemzeti jogszabályban kell 
külön előírni.

Or. en
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Módosítás 264
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 265
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(48) A forgalomalapú díjszabás a nyitott 
internet elvével összeegyeztethetőnek 
tekinthető, amennyiben a 
végfelhasználóknak lehetőségük van a 
szokásos adatforgalmuknak megfelelő 
díjszabás kiválasztására a választott 
lehetőség feltételeire és következményeire 
vonatkozó átlátható tájékoztatás alapján. 
Ugyanakkor a díjszabásokat úgy kell 
kialakítani, hogy megkönnyítsék a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltató számára a hálózati kapacitásnak 
a várható adatforgalomhoz való igazítását. 
Annak érdekében, hogy kínálatukat a 
végfelhasználók konkrét tartalom, 
szolgáltatás vagy alkalmazás iránti 
igényének megfelelően testre szabhassák, 
lehetővé kell tenni, hogy az elektronikus 
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folyamatosan nyomon követhessék, és 
kívánság szerint egyszerűen bővíthessék a 
rendelkezésükre álló adatforgalmat.

hírközlési szolgáltatók olyan kínálattal 
álljanak rendelkezésre, amelyeknél az 
adott tartalomra, szolgáltatásra vagy 
alkalmazásra felhasznált adatforgalom 
nem az ügyfelek adatforgalmi keretét 
terheli. Elengedhetetlen, hogy a 
végfelhasználók az adatforgalomra, a 
sebességkorlátozásra vagy az 
alkalmazandó díjszabásra vonatkozó 
megállapodás előtt teljes körű tájékoztatást 
kapjanak, forgalmukat folyamatosan 
nyomon követhessék, és kívánság szerint 
egyszerűen bővíthessék a rendelkezésükre 
álló adatforgalmat.

Or. en

Módosítás 266
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(48) A forgalomalapú díjszabás a nyitott 
internet elvével összeegyeztethetőnek 
tekinthető, amennyiben a 
végfelhasználóknak lehetőségük van a 
szokásos adatforgalmuknak megfelelő 
díjszabás kiválasztására a választott 
lehetőség feltételeire és következményeire 
vonatkozó világos, átlátható és egyértelmű
tájékoztatás alapján. Ugyanakkor a 
díjszabásokat úgy kell kialakítani, hogy 
megkönnyítsék a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltató számára a hálózati 
kapacitásnak a várható adatforgalomhoz 
való igazítását. Elengedhetetlen, hogy a 
végfelhasználók az adatforgalomra, a 
sebességkorlátozásra vagy az 
alkalmazandó díjszabásra vonatkozó 
megállapodás előtt teljes körű tájékoztatást 
kapjanak, forgalmukat folyamatosan 
nyomon követhessék, és kívánság szerint 
egyszerűen bővíthessék a rendelkezésükre 
álló adatforgalmat.
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Módosítás 267
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(49) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók vagy a tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szereplők adott esetben emelt 
szintű garantált szolgáltatásminőségű
szolgáltatásokat és alkalmazásokat 
kínálnak. Ezért fontos, hogy a 
végfelhasználók szabadon köthessenek az 
ilyen emelt szintű szolgáltatásminőséget 
igénylő szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó megállapodásokat a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal
vagy a tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplőkkel. 
Az internet-hozzáférési szolgáltatóval 
kötött ilyen megállapodások esetén a 
szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, 
hogy az emelt szintű minőségű 
szolgáltatás ne vezessen az internet-
hozzáférés általános minőségének a 
romlásához. A speciális szolgáltatások 
végfelhasználók és alkalmazásokat és 
kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó 
egyéb szereplők általi igénybevételének 
ezért az önkéntességen és a 
megkülönböztetésmentességen kell 
alapulnia.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a BEREC következtetésére, miszerint ahol csak lehetséges, biztosítani kell a 
felhasználó számára az irányítást, fontos, hogy a rendelet tisztázza, hogy a végfelhasználók, 
valamint az alkalmazásokat és kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplők ne az 
optimálisnál rosszabb feltételekkel és minőségben jussanak internet-hozzáféréshez, aminek 
elkerülése végett kénytelenek speciális szolgáltatásokra szerződést kötni. A speciális 
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szolgáltatások igénybevételének teljes mértékben önkéntes alapon kell történnie.

Módosítás 268
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(49) A végfelhasználók részéről kereslet 
jelentkezik a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók vagy a tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szereplők által kínált, emelt 
szintű garantált szolgáltatásminőséget 
igénylő szolgáltatások és alkalmazások 
iránt. Ilyen szolgáltatás többek között az 
internetprotokoll-alapú műsorterjesztés 
(IP-TV), a videokonferencia és az 
egészségügyi alkalmazások némelyike. 
Ezért fontos, hogy a végfelhasználók 
szabadon köthessenek az ilyen emelt szintű 
szolgáltatásminőséget igénylő speciális 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
megállapodásokat a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókkal vagy a 
tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplőkkel. 
A speciális szolgáltatások nyújtása nem 
vezethet az internet-hozzáférési 
szolgáltatások általános minőségének a 
romlásához. Nem alkalmazhatók továbbá 
forgalomszabályozási intézkedések oly 
módon, hogy annak következtében 
hátrányosan megkülönböztessék az 
internet-hozzáférési szolgáltató által 
közvetlenül vagy más vállalkozással 
partnerségben kínált szolgáltatásokkal 
versengő speciális szolgáltatásokat, kivéve 
ha ez objektív szempontok alapján 
indokolt.

Or. en
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Módosítás 269
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(49) A végfelhasználók részéről kereslet 
jelentkezik a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók vagy a tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szereplők által kínált, a 
megfelelő szolgáltatási jellemzők 
biztosításához optimalizálást igénylő 
szolgáltatások és alkalmazások iránt. Ilyen 
szolgáltatás többek között az 
internetprotokoll-alapú műsorterjesztés 
(IP-TV), a videokonferencia és az 
egészségügyi alkalmazások némelyike. 
Ezért fontos, hogy a végfelhasználók 
szabadon köthessenek az ilyen optimalizált
szolgáltatásminőséget igénylő speciális 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
megállapodásokat a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókkal vagy a 
tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplőkkel. 
Az internet-hozzáférési szolgáltatások 
mellett kötött ilyen megállapodások esetén 
a felelős szolgáltatóknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy az optimalizált minőségű 
szolgáltatás ne vezessen az internet-
hozzáférés általános minőségének a 
romlásához.

Or. en

Módosítás 270
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 271
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A végfelhasználók részéről kereslet 
jelentkezik a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók vagy a tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat 
nyújtó egyéb szereplők által kínált, emelt 

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

szintű garantált szolgáltatásminőséget 
igénylő szolgáltatások és alkalmazások 
iránt. Ilyen szolgáltatás többek között az 
internetprotokoll-alapú műsorterjesztés 
(IP-TV), a videokonferencia és az 
egészségügyi alkalmazások némelyike. 
Ezért fontos, hogy a végfelhasználók 
szabadon köthessenek az ilyen emelt szintű 
szolgáltatásminőséget igénylő speciális 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
megállapodásokat a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókkal vagy a 
tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplőkkel. 
A kivételnek azonban továbbra is e 
speciális szolgáltatásoknak kell lenniük, 
és nem forgalmazhatók vagy 
használhatók széles körben az internet-
hozzáférési szolgáltatást helyettesítő 
szolgáltatásként.

Or. en

Módosítás 272
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hírközlési szolgáltatókkal vagy a 
tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat nyújtó egyéb szereplőkkel. 
Gondoskodni kell arról, hogy az ilyen 
megállapodások ne vezessenek az 
internet-hozzáférés általános 
minőségének a romlásához és a 
kétsebességű internet kialakulásához. 

Or. en

Módosítás 273
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 274
Petra Kammerevert
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Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről 
igény jelentkezik a minőségi 
paramétereken alapuló átviteli 
szolgáltatások nyújtása iránt. A speciális 
szolgáltatások zárt hálózatokban való
nyújtásához nélkülözhetetlen, hogy a 
tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők ilyen 
egyedi szolgáltatásminőség-szintekben 
állapodhassanak meg nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal a 
felhasználók korlátozott csoportja részére.
Ennek az új – például a gépek közötti 
(M2M) adatáramlás elvén alapuló –
szolgáltatások kifejlesztése szempontjából 
fontos szerepe lehet. A speciális 
szolgáltatások nem vezethetnek a nyílt 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
minőségének romlásához, illetve nem 
forgalmazhatók vagy használhatók az 
internetet helyettesítő szolgáltatásként 
sem. A speciális szolgáltatások csak abban 
az esetben engedélyezhetők, ha 
bizonyítható, hogy a gazdasági önérdeken 
túl műszakilag és ténylegesen szükségesek 
ahhoz, hogy a valós idejű kritikus 
alkalmazásokat különleges minőségben 
lehessen kínálni. Ha a hozzáférési hálózat 
üzemeltetői speciális szolgáltatásokat 
kínálnak vagy forgalmaznak, ezzel egy 
időben a (45) preambulumbekezdés 
értelmében kötelesek nyílt internet-
hozzáférést is biztosítani. A nyílt internet 
szolgáltatásának minden esetben a 
legnagyobb gondosság elve alapján kell 
működnie.

Or. de

Módosítás 275
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről 
igény jelentkezik a rugalmas minőségi 
paramétereken alapuló átviteli 
szolgáltatások nyújtása iránt, ideértve az 
idő szempontjából nem érzékeny 
forgalmak hátrasorolását. Az új – például a 
gépek közötti (M2M) adatáramlás elvén 
alapuló – szolgáltatások kifejlesztését 
elősegítheti, ha a tartalmakat, 
alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó 
szereplők ilyen rugalmas 
szolgáltatásminőség-szintekben 
állapodhatnak meg a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal. 
Ugyanakkor ezeknek a megoldásoknak 
lehetővé kell tenniük a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
számára a forgalom hatékonyabb 
kiegyensúlyozását és a hálózati szűk 
keresztmetszetek megelőzését. Ezért 
fontos, hogy a tartalmakat, alkalmazásokat 
és szolgáltatásokat nyújtó szereplők és a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók szabadon köthessenek a 
szolgáltatásminőség-szintet meghatározó 
speciális szolgáltatási megállapodásokat, 
feltéve hogy e meghatározott 
minőségszintek műszakilag szükségesek a 
szolgáltatás funkcionalitásához és ezek a 
megállapodások nem vezetnek az internet-
hozzáférési szolgáltatás minőségének a 
romlásához, a hálózatsemlegesség elvének 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 276
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 277
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 278
Amelia Andersdotter
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Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A speciális szolgáltatás nem jelentheti azt, hogy az internetszolgáltató és az internet-
hozzáférési szolgáltató önkényes módon, a „nyitott internetre” vonatkozó rendelkezések 
figyelmen kívül hagyásával, valamint a hírközlés szabadságának, továbbá a digitális 
gazdasági verseny és innováció megsértésével teljes szabadságot élvez kereskedelmi 
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megállapodások megkötésére. Ezen oknál fogva kötelező világossá tenni, hogy a speciális 
szolgáltatások nem azonosak az internet-hozzáférési szolgáltatásokkal, és nem lehetnek 
azonosak egy az interneten már elérhető, meglévő szolgáltatással.

Módosítás 279
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 281
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 282
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 283
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok 
lényeges szerepet játszanak abban, hogy a 
végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 
nyitott internethez való hozzáférés 
szabadságával. E célból a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyomon követési 
és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell 
rendelkezniük, és gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók betartsák az 
előírásokat, és hogy 
megkülönböztetésmentes, magas 
színvonalú internet-hozzáférési 
szolgáltatások álljanak rendelkezésre. 
Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
esetleges általános korlátozását vizsgálják, 
olyan minőségparaméterekre kell 
támaszkodniuk, mint az időbeli 
bekövetkezéssel és a megbízhatósággal 
összefüggő paraméterek (késleltetés, 
jelhiba, csomagveszteség), a hálózat 
túlterheltségének szintjei és hatásai, a 
tényleges, illetve a hirdetésekben megadott 
sebesség, az internet-hozzáférési 
szolgáltatásoknak az emelt szintű 
minőséget nyújtó szolgáltatásokéhoz 
viszonyított működése, valamint a minőség 
végfelhasználók szerinti megítélése. A 
nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell 
hatalmazni a szolgáltatásminőségre 
vonatkozó minimumkövetelmények 
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minimumkövetelmények előírására, 
amelyek általánosan vagy egyedi alapon 
alkalmazhatók a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra, amennyiben ez 
szükséges ahhoz, hogy az internet-
hozzáférési szolgáltatás minőségének 
általános korlátozása/romlása megelőzhető 
legyen.

előírására, amelyek általánosan vagy 
egyedi alapon alkalmazhatók a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókra, 
amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy az 
internet-hozzáférési szolgáltatás 
minőségének általános korlátozása/romlása 
megelőzhető legyen vagy annak 
biztosításához, hogy a végfelhasználóknak 
lehetősége legyen a tartalmakhoz és 
információkhoz való hozzáférésre és ezek 
terjesztésére, vagy a kívánt alkalmazások 
és szolgáltatások használatára.

Or. en

Módosítás 284
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok 
lényeges szerepet játszanak abban, hogy a 
végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 
nyitott internethez való hozzáférés 
szabadságával. E célból a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyomon követési 
és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell 
rendelkezniük, és gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók betartsák az 
előírásokat, és hogy olyan 
megkülönböztetésmentes, magas 
színvonalú internet-hozzáférési 
szolgáltatások álljanak rendelkezésre, 
amelyek minőségét nem rontják a speciális 
szolgáltatások. Amikor a nemzeti 
szabályozó hatóságok az internet-
hozzáférési szolgáltatások esetleges 
általános korlátozását vizsgálják, olyan 
minőségparaméterekre kell támaszkodniuk, 
mint az időbeli bekövetkezéssel és a 
megbízhatósággal összefüggő paraméterek 
(késleltetés, jelhiba, csomagveszteség), a 
hálózat túlterheltségének szintjei és hatásai, 

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

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

Or. de

Módosítás 285
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A végberendezéseket illetően a 
szerződésekben meg kell határozni a 
berendezés használatának szolgáltató általi 
esetleges korlátozásait, például „SIM 
zároló” mobil eszközök segítségével, 
valamint a szerződés megállapodás szerinti 
időtartamának a lejárta előtti felmondása 
esetén fizetendő esetleges díjakat. A 
szerződés megállapodás szerinti 
időtartamának a lejártát követően 
semmilyen díj nem számítható fel.

(57) A végberendezéseket illetően a 
szerződésekben világosan és érthetően 
meg kell határozni a berendezés 
használatának szolgáltató általi esetleges 
korlátozásait, például „SIM zároló” mobil 
eszközök segítségével, valamint a 
szerződés megállapodás szerinti 
időtartamának a lejárta előtti felmondása 
esetén fizetendő esetleges díjakat. A 
szerződés megállapodás szerinti 
időtartamának a lejártát követően 
semmilyen díj nem számítható fel.

Or. it

Módosítás 286
Patrizia Toia
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Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A számlasokkok elkerülése érdekében 
a végfelhasználónak lehetőséget kell 
biztosítani a hívásokért és az internet-
hozzáférési szolgáltatások használatáért 
fizetendő díjak felső összeghatárának a 
meghatározására. Ezt a lehetőséget 
díjmentesen kell biztosítani, és megfelelő, 
a későbbiekben ismételten megtekinthető 
értesítést kell küldeni arról, ha a felső határ 
eléréséhez közeledik. A felső határ elérését 
követően a végfelhasználó nem veheti 
igénybe az érintett szolgáltatásokat, és nem 
is számolhatnak fel neki azokért díjat, 
kivéve, ha kifejezetten kéri a 
szolgáltatásnak a szolgáltatóval kötött 
megállapodás szerinti folytatását.

(58) A számlasokkok elkerülése érdekében 
a végfelhasználónak lehetőséget kell 
biztosítani a hívásokért és az internet-
hozzáférési szolgáltatások használatáért 
fizetendő díjak felső összeghatárának a 
meghatározására. Ezt a lehetőséget 
díjmentesen és egyszerű eljárás révén kell 
biztosítani, és megfelelő, a későbbiekben 
ismételten megtekinthető értesítést kell 
küldeni arról, ha a felső határ eléréséhez 
közeledik. A felső határ elérését követően a 
végfelhasználó nem veheti igénybe az 
érintett szolgáltatásokat, és nem is 
számolhatnak fel neki azokért díjat, kivéve, 
ha kifejezetten kéri a szolgáltatásnak a 
szolgáltatóval kötött megállapodás szerinti 
folytatását.

Or. it

Módosítás 287
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A tagállamok tapasztalatai alapján és 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából a közelmúltban 
készült tanulmány szerint a hosszú 
időtartamra szóló szerződések és a 
szerződések automatikus vagy 
hallgatólagos meghosszabbítása jelentős 
akadályokat állít a szolgáltatóváltás elé. 
Ezért kívánatos, hogy a végfelhasználó a 
szerződéskötéstől számított hat hónap 
elteltével költségmentesen felmondhassa a 
szerződést. Ebben az esetben a szolgáltató 
kérheti a végfelhasználótól a 
kedvezményesen kapott végberendezés 

(59) A tagállamok tapasztalatai alapján és 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából a közelmúltban 
készült tanulmány szerint a hosszú 
időtartamra szóló szerződések és a 
szerződések automatikus vagy 
hallgatólagos meghosszabbítása jelentős 
akadályokat állít a szolgáltatóváltás elé. 
Ezért kívánatos, hogy a végfelhasználó 
egyhónapos felmondási idő elteltével 
költségmentesen felmondhassa a 
szerződést. Ebben az esetben a szolgáltató 
kérheti a végfelhasználótól a 
kedvezményesen kapott végberendezés 
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maradványértékének vagy egyéb akciók 
esetén egy időarányos értéknek a 
megtérítését. A hallgatólagosan 
meghosszabbított szerződések esetében 
egyhónapos felmondási időt kell 
alkalmazni.

maradványértékének vagy egyéb akciók 
esetén egy időarányos értéknek a 
megtérítését.

Or. es

Módosítás 288
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Ahhoz, hogy a versenyből fakadó 
előnyöket teljes mértékben élvezhessék, a 
végfelhasználóknak képesnek kell lenniük 
arra, hogy kellő tájékozottsággal 
választhassanak szolgáltatót, és ha érdekeik 
azt diktálják, szolgáltatót válthassanak. 
Ezért a végfelhasználók szolgáltatóváltását 
nem gátolhatják jogi, műszaki vagy eljárási 
akadályok, a szerződési feltételeket és a 
díjakat is ideértve. A fogyasztó általi 
választás és a tényleges verseny egyik 
kulcsfontosságú előmozdítója a 
számhordozhatóság. A szám átvitelét a 
lehető legkevesebb késedelemmel kell 
végrehajtani, hogy az arra vonatkozó 
megállapodás aláírását követő egy 
munkanapon belül ténylegesen éljen a 
szám. A számlatartozások kiegyenlítése 
nem írható elő a szám átvitelére vonatkozó 
kérelem végrehajtásának a feltételeként.

(62) Ahhoz, hogy a versenyből fakadó 
előnyöket teljes mértékben élvezhessék, a 
végfelhasználóknak képesnek kell lenniük 
arra, hogy kellő tájékozottsággal 
választhassanak szolgáltatót, és ha érdekeik 
azt diktálják, szolgáltatót válthassanak. 
Ezért a végfelhasználók szolgáltatóváltását 
nem gátolhatják jogi, műszaki vagy eljárási 
akadályok, a szerződési feltételeket és a 
díjakat is ideértve. A fogyasztó általi 
választás és a tényleges verseny egyik 
kulcsfontosságú előmozdítója a 
számhordozhatóság. A szám átvitelét a 
lehető legkevesebb késedelemmel kell 
végrehajtani, hogy az arra vonatkozó 
megállapodás aláírását követő egy 
munkanapon belül ténylegesen éljen a 
szám. A számlatartozások kiegyenlítése 
nem írható elő a szám átvitelére vonatkozó 
kérelem végrehajtásának a feltételeként. 
Meg kell vizsgálni továbbá az Európai 
Unió egy másik tagállamába való 
áttelepülés esetén a nemzetközi 
számhordozhatóság lehetőségeit. 

Or. en
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Módosítás 289
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 290
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A piaci és műszaki fejlemények 
figyelembevétele érdekében a jogi 
aktusoknak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
történő elfogadására vonatkozó hatáskört 
a Bizottságra kell ruházni a mellékletek 
elfogadása tekintetében. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi 

törölve
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aktusok előkészítése és megszövegezése 
során a Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. de

Módosítás 291
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Az Unióban továbbra is széttagolt a 
mobilhírközlési piac, és nincs olyan 
mobilhálózat, amely valamennyi 
tagállamot lefedi. Ennek következtében a 
barangolásszolgáltatóknak ahhoz, hogy 
belföldi ügyfeleiknek az Unión belüli 
utazásaik során mobil hírközlési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat kell vásárolniuk a 
látogatott tagállamban ilyen 
szolgáltatásokat kínáló szolgáltatóktól. 
Ezek a nagykereskedelmi díjak jelentős 
mértékben akadályozzák a barangolási 
szolgáltatások belföldi 
mobilszolgáltatásokéval megegyező 
árszinten történő nyújtását. Ezért az e 
díjak csökkentését megkönnyítő 
intézkedéseket kell elfogadni. A 
barangolásszolgáltatók hálózati 
lefedettségének kereskedelmi vagy 
műszaki megállapodások révén történő 
virtuális kiterjesztése az Unió egészére 
lehetővé tenné a nagykereskedelmi 
költségek internalizálását. A megfelelő 
ösztönzők nyújtása érdekében módosítani 
kell az 531/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben26 meghatározott 
egyes szabályozói kötelezettségeket. Ha a 
barangolásszolgáltatók akár saját 

törölve
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hálózataikon keresztül, akár két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodások 
révén gondoskodnak arról, hogy az 
Unióban valamennyi ügyfelüknek már 
eleve a belföldi díjakkal azonos szintű 
barangolási díjakat kínáljanak, akkor 
ezen szolgáltatókra nézve nem kell előírni 
azt a belföldi szolgáltatókra vonatkozó 
követelményt, hogy tegyék lehetővé 
ügyfeleiknek a hozzáférést bármely 
alternatív barangolási szolgáltató 
barangolásos hangátviteli, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatásaihoz, fenntartva 
egy átmeneti időszakot abban az esetben, 
ha ezt a hozzáférést már megadták.
__________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2012. június 13-i 531/2012/EU rendelete 
az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 
hálózatok közötti barangolásról (roaming) 
(HL L 172., 2012.6.30., 10. o.).

Or. en

Módosítás 292
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Az Unióban továbbra is széttagolt a 
mobilhírközlési piac, és nincs olyan 
mobilhálózat, amely valamennyi 
tagállamot lefedi. Ennek következtében a 
barangolásszolgáltatóknak ahhoz, hogy 
belföldi ügyfeleiknek az Unión belüli 
utazásaik során mobil hírközlési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat kell vásárolniuk a 
látogatott tagállamban ilyen 
szolgáltatásokat kínáló szolgáltatóktól. 
Ezek a nagykereskedelmi díjak jelentős 
mértékben akadályozzák a barangolási 

törölve
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szolgáltatások belföldi 
mobilszolgáltatásokéval megegyező 
árszinten történő nyújtását. Ezért az e 
díjak csökkentését megkönnyítő 
intézkedéseket kell elfogadni. A 
barangolásszolgáltatók hálózati 
lefedettségének kereskedelmi vagy 
műszaki megállapodások révén történő 
virtuális kiterjesztése az Unió egészére 
lehetővé tennék a nagykereskedelmi 
költségek internalizálását. A megfelelő 
ösztönzők nyújtása érdekében módosítani 
kell az 531/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben26 meghatározott 
egyes szabályozói kötelezettségeket. Ha a 
barangolásszolgáltatók akár saját 
hálózataikon keresztül, akár két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodások 
révén gondoskodnak arról, hogy az 
Unióban valamennyi ügyfelüknek már 
eleve a belföldi díjakkal azonos szintű 
barangolási díjakat kínáljanak, akkor 
ezen szolgáltatókra nézve nem kell előírni 
azt a belföldi szolgáltatókra vonatkozó 
követelményt, hogy tegyék lehetővé 
ügyfeleiknek a hozzáférést bármely 
alternatív barangolási szolgáltató 
barangolásos hangátviteli, SMS és 
adatátviteli szolgáltatásaihoz, fenntartva 
egy átmeneti időszakot abban az esetben, 
ha ezt a hozzáférést már megadták.
__________________
26 Az Unión belüli nyilvános 
mobilhírközlő hálózatok közötti 
barangolásról (roaming) szóló, 2012. 
június 13-i 531/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 172., 
2012.6.30., 10. o.).

Or. de

Módosítás 293
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Az Unióban továbbra is széttagolt a 
mobilhírközlési piac, és nincs olyan 
mobilhálózat, amely valamennyi 
tagállamot lefedi. Ennek következtében a 
barangolásszolgáltatóknak ahhoz, hogy 
belföldi ügyfeleiknek az Unión belüli 
utazásaik során mobil hírközlési 
szolgáltatásokat nyújthassanak,
nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat kell vásárolniuk a 
látogatott tagállamban ilyen 
szolgáltatásokat kínáló szolgáltatóktól. 
Ezek a nagykereskedelmi díjak jelentős 
mértékben akadályozzák a barangolási 
szolgáltatások belföldi 
mobilszolgáltatásokéval megegyező 
árszinten történő nyújtását. Ezért az e díjak 
csökkentését megkönnyítő intézkedéseket 
kell elfogadni. A barangolásszolgáltatók 
hálózati lefedettségének kereskedelmi vagy 
műszaki megállapodások révén történő 
virtuális kiterjesztése az Unió egészére 
lehetővé tenné a nagykereskedelmi 
költségek internalizálását. A megfelelő 
ösztönzők nyújtása érdekében módosítani 
kell az 531/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben26 meghatározott egyes 
szabályozói kötelezettségeket. Ha a 
barangolásszolgáltatók akár saját 
hálózataikon keresztül, akár két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodások 
révén gondoskodnak arról, hogy az 
Unióban valamennyi ügyfelüknek már 
eleve a belföldi díjakkal azonos szintű 
barangolási díjakat kínáljanak, akkor ezen 
szolgáltatókra nézve nem kell előírni azt a 
belföldi szolgáltatókra vonatkozó 
követelményt, hogy tegyék lehetővé 
ügyfeleiknek a hozzáférést bármely 
alternatív barangolási szolgáltató 
barangolásos hangátviteli, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatásaihoz, fenntartva 
egy átmeneti időszakot abban az esetben, 
ha ezt a hozzáférést már megadták.

(72) Az Unióban továbbra is széttagolt a 
mobilhírközlési piac, és nincs olyan 
mobilhálózat, amely valamennyi 
tagállamot lefedi. Ennek következtében a 
barangolásszolgáltatóknak ahhoz, hogy 
belföldi ügyfeleiknek az Unión belüli 
utazásaik során mobil hírközlési 
szolgáltatásokat nyújthassanak, 
nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat kell vásárolniuk a 
látogatott tagállamban ilyen 
szolgáltatásokat kínáló szolgáltatóktól. 
Ezek a nagykereskedelmi díjak jelentős 
mértékben akadályozzák a barangolási 
szolgáltatások belföldi 
mobilszolgáltatásokéval megegyező 
árszinten történő nyújtását. Ezért az e díjak 
csökkentését megkönnyítő, jogbiztonságot 
garantáló és a piac stabilizálását segítő 
intézkedéseket kell elfogadni. A 
barangolásszolgáltatók hálózati 
lefedettségének kereskedelmi vagy 
műszaki megállapodások révén történő 
virtuális kiterjesztése az Unió egészére 
lehetővé tenné a nagykereskedelmi 
költségek internalizálását. A megfelelő 
ösztönzők nyújtása érdekében módosítani 
kell az 531/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben26 meghatározott egyes 
szabályozói kötelezettségeket. Ha a 
barangolásszolgáltatók akár saját 
hálózataikon keresztül, akár két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodások 
révén gondoskodnak arról, hogy az 
Unióban valamennyi ügyfelüknek már 
eleve a belföldi díjakkal azonos szintű 
barangolási díjakat kínáljanak, akkor ezen 
szolgáltatókra nézve nem kell előírni azt a 
belföldi szolgáltatókra vonatkozó 
követelményt, hogy tegyék lehetővé 
ügyfeleiknek a hozzáférést bármely 
alternatív barangolási szolgáltató 
barangolásos hangátviteli, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatásaihoz, fenntartva 
egy átmeneti időszakot abban az esetben, 
ha ezt a hozzáférést már megadták.
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__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
június 13-i 531/2012/EU rendelete az 
Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 
hálózatok közötti barangolásról (roaming) 
(HL L 172., 2012.6.30., 10. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
június 13-i 531/2012/EU rendelete az 
Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 
hálózatok közötti barangolásról (roaming) 
(HL L 172., 2012.6.30., 10. o.).

Or. en

Módosítás 294
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A két- vagy többoldalú barangolási 
megállapodásoknak köszönhetően a 
mobilszolgáltatók a belföldi ügyfelek által 
a partnereik hálózatain végzett 
barangolást nagyban úgy kezelhetik, 
mintha ezek az ügyfelek a saját 
hálózataikon nyújtott szolgáltatást 
vennének igénybe, és ennek megfelelő 
kiskereskedelmi árat számíthatnak fel az 
Unióra kiterjedő virtuális hálózati 
lefedettségért. Nagykereskedelmi szinten 
ez a megoldás lehetővé tenné az új 
barangolásos termékek fejlesztését, 
amelynek következtében kiskereskedelmi 
szinten fokozódna a választék és a 
verseny.

törölve

Or. en

Módosítás 295
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A két- vagy többoldalú barangolási 
megállapodásoknak köszönhetően a 
mobilszolgáltatók a belföldi ügyfelek által 
a partnereik hálózatain végzett 
barangolást nagyban úgy kezelhetik, 
mintha ezek az ügyfelek a saját 
hálózataikon nyújtott szolgáltatást 
vennének igénybe, és ennek megfelelő 
kiskereskedelmi árat számíthatnak fel az 
Unióra kiterjedő virtuális hálózati 
lefedettségért. Nagykereskedelmi szinten 
ez a megoldás lehetővé tenné az új 
barangolásos termékek fejlesztését, 
amelynek következtében kiskereskedelmi 
szinten fokozódna a választék és a 
verseny.

törölve

Or. de

Módosítás 296
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A két- vagy többoldalú barangolási 
megállapodásoknak köszönhetően a 
mobilszolgáltatók a belföldi ügyfelek által 
a partnereik hálózatain végzett barangolást 
nagyban úgy kezelhetik, mintha ezek az 
ügyfelek a saját hálózataikon nyújtott 
szolgáltatást vennének igénybe, és ennek 
megfelelő kiskereskedelmi árat 
számíthatnak fel az Unióra kiterjedő 
virtuális hálózati lefedettségért. 
Nagykereskedelmi szinten ez a megoldás 
lehetővé tenné az új barangolásos termékek 
fejlesztését, amelynek következtében 
kiskereskedelmi szinten fokozódna a 
választék és a verseny.

(73) A kereskedelmi vagy technikai
barangolási megállapodásoknak 
köszönhetően a mobilszolgáltatók a 
belföldi ügyfelek által a partnereik 
hálózatain végzett barangolást nagyban 
úgy kezelhetik, mintha ezek az ügyfelek a 
saját hálózataikon nyújtott szolgáltatást 
vennének igénybe, és ennek megfelelő 
kiskereskedelmi árat számíthatnak fel az 
Unióra kiterjedő virtuális hálózati 
lefedettségért. Nagykereskedelmi szinten 
ez a megoldás lehetővé tenné az új 
barangolásos termékek fejlesztését, 
amelynek következtében kiskereskedelmi 
szinten fokozódna a választék és a verseny.

Or. en
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Módosítás 297
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Az európai digitális menetrendben és 
az 531/2012/EU rendeletben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzés szerint a 
barangolásos és a belföldi díjak közötti 
különbségnek a nullához kell közelítenie. 
Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy 
az adott fél által kínált belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok 
alapján megkülönböztethető tág belföldi 
felhasználói kategóriákba eső felhasználók 
az Unión belüli időszakos utazásaik során 
is ugyanazt, az általuk igénybevett belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomaghoz 
tartozó jellemző forgalmat bonyolítják le, 
mint belföldön, bízva abban, hogy ez a 
belföldi használathoz képest nem jelent 
többletköltséget a számukra. Az említett 
tág kategóriák a jelenlegi kereskedelmi 
gyakorlatban alkalmazott különbségtételek 
alapján határozhatók meg: például 
feltöltőkártyás és előfizetéses belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok, 
„csak GSM” (vagyis hang, SMS) 
szolgáltatáscsomagok, 
forgalommennyiséghez igazodó 
szolgáltatáscsomagok, üzleti és lakossági 
szolgáltatáscsomagok, a tényleges 
forgalom után fizetendő egységárakat 
meghatározó vagy a tényleges forgalomtól 
független egységes árért forgalmi keretet 
(pl. lebeszélhető perceket, felhasználható 
adatforgalmat) biztosító kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok. A kiskereskedelmi 
díjszabási rendszerek és az ügyfelek 
rendelkezésére álló szolgáltatáscsomagok 
sokszínűsége az Unión belüli belföldi 
mobilpiacokon a változatos felhasználói 
igényekhez való alkalmazkodást tükrözi, 
ami a versengő piac jellemzője. Az Unión 

(74) Az európai digitális menetrendben és 
az 531/2012/EU rendeletben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzés szerint a 
barangolásos és a belföldi díjak közötti 
különbségnek a nullához kell közelítenie. 
Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy 
az adott fél által kínált belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok 
alapján megkülönböztethető tág belföldi 
felhasználói kategóriákba eső felhasználók 
az Unión belüli időszakos utazásaik során 
is ugyanazt, az általuk igénybevett belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomaghoz 
tartozó jellemző forgalmat bonyolítják le, 
mint belföldön, bízva abban, hogy ez a 
belföldi használathoz képest nem jelent 
többletköltséget a számukra. Az említett 
tág kategóriák a jelenlegi kereskedelmi 
gyakorlatban alkalmazott különbségtételek 
alapján határozhatók meg: például 
feltöltőkártyás és előfizetéses belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok, 
„csak GSM” (vagyis hang, SMS) 
szolgáltatáscsomagok, 
forgalommennyiséghez igazodó 
szolgáltatáscsomagok, üzleti és lakossági 
szolgáltatáscsomagok, a tényleges 
forgalom után fizetendő egységárakat 
meghatározó vagy a tényleges forgalomtól 
független egységes árért forgalmi keretet 
(pl. lebeszélhető perceket, felhasználható 
adatforgalmat) biztosító kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok. A kiskereskedelmi 
díjszabási rendszerek és az ügyfelek 
rendelkezésére álló szolgáltatáscsomagok 
sokszínűsége az Unión belüli belföldi 
mobilpiacokon a változatos felhasználói 
igényekhez való alkalmazkodást tükrözi, 
ami a versengő piac jellemzője. Az Unión 
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belüli barangolási környezetnek a belföldi 
piacokéhoz hasonló rugalmassággal kell 
rendelkeznie, de nem szabad elfelejteni, 
hogy az a tény, hogy a 
barangolásszolgáltatóknak 
nagykereskedelmi inputokat kell 
beszerezniük a különböző tagállamok 
független hálózatüzemeltetőitől, abban az 
esetben is indokolhatja az ésszerű 
használaton alapuló korlátozásokat, ha a 
belföldi díjaknak megfelelő díjakat 
számítanak fel a barangolásos forgalomért.

belüli barangolási környezetnek a belföldi 
piacokéhoz hasonló rugalmassággal kell 
rendelkeznie, de nem szabad elfelejteni, 
hogy az a tény, hogy a 
barangolásszolgáltatóknak 
nagykereskedelmi inputokat kell 
beszerezniük a különböző tagállamok 
független hálózatüzemeltetőitől, abban az 
esetben is indokolhatja az ésszerű 
használaton alapuló korlátozásokat, ha a 
belföldi díjaknak megfelelő díjakat 
számítanak fel a barangolásos forgalomért. 
Különösen a szokásos barangolásos 
forgalmon túlmutató használat és az 
arbitrázshatások kerülendők, mivel ez 
kedvezőtlen hatással lehet az egyébként 
verseny jellemezte belső piacokra és az 
infrastruktúra-beruházásokat előmozdító
ösztönzőkre.

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy a felhasználók hazai szolgáltatójukat ne váltsák fel egy olyan 
barangolásszolgáltatóval, amely nem ruházott be a felhasználó tagállamának 
infrastruktúrájába. Ezért az artbitrázshatások kiküszöbölése érdekében – amelyek egyébként 
jelentős kockázatot jelentenek a szolgáltatók számára és gátolják az új infrastruktúrák 
kiépítésére irányuló beruházásokat – méltányos használati korlátokat kell megállapítani a 
barangolásos forgalomra vonatkozóan.

Módosítás 298
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Az európai digitális menetrendben és 
az 531/2012/EU rendeletben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzés szerint a 
barangolásos és a belföldi díjak közötti 
különbségnek a nullához kell közelítenie. 
Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy 
az adott fél által kínált belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok 

(74) Az európai digitális menetrendben és 
az 531/2012/EU rendeletben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzés szerint a 
barangolásos és a belföldi díjak közötti 
különbségnek a nullához kell közelítenie. 
Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy 
az adott fél által kínált belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok 
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alapján megkülönböztethető tág belföldi 
felhasználói kategóriákba eső felhasználók 
az Unión belüli időszakos utazásaik során 
is ugyanazt, az általuk igénybevett belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomaghoz 
tartozó jellemző forgalmat bonyolítják le, 
mint belföldön, bízva abban, hogy ez a 
belföldi használathoz képest nem jelent 
többletköltséget a számukra. Az említett 
tág kategóriák a jelenlegi kereskedelmi 
gyakorlatban alkalmazott különbségtételek 
alapján határozhatók meg: például 
feltöltőkártyás és előfizetéses belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok, 
„csak GSM” (vagyis hang, SMS) 
szolgáltatáscsomagok, 
forgalommennyiséghez igazodó 
szolgáltatáscsomagok, üzleti és lakossági 
szolgáltatáscsomagok, a tényleges 
forgalom után fizetendő egységárakat 
meghatározó vagy a tényleges forgalomtól 
független egységes árért forgalmi keretet 
(pl. lebeszélhető perceket, felhasználható 
adatforgalmat) biztosító kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok. A kiskereskedelmi 
díjszabási rendszerek és az ügyfelek 
rendelkezésére álló szolgáltatáscsomagok 
sokszínűsége az Unión belüli belföldi 
mobilpiacokon a változatos felhasználói 
igényekhez való alkalmazkodást tükrözi, 
ami a versengő piac jellemzője. Az Unión 
belüli barangolási környezetnek a belföldi 
piacokéhoz hasonló rugalmassággal kell 
rendelkeznie, de nem szabad elfelejteni, 
hogy az a tény, hogy a 
barangolásszolgáltatóknak 
nagykereskedelmi inputokat kell 
beszerezniük a különböző tagállamok 
független hálózatüzemeltetőitől, abban az 
esetben is indokolhatja az ésszerű 
használaton alapuló korlátozásokat, ha a 
belföldi díjaknak megfelelő díjakat 
számítanak fel a barangolásos forgalomért.

alapján megkülönböztethető tág belföldi 
felhasználói kategóriákba eső felhasználók 
az Unión belüli időszakos utazásaik során 
is ugyanazt, az általuk igénybevett belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomaghoz 
tartozó jellemző forgalmat bonyolítják le, 
mint belföldön, bízva abban, hogy ez a 
belföldi használathoz képest nem jelent 
többletköltséget a számukra. Az említett 
tág kategóriák a jelenlegi kereskedelmi 
gyakorlatban alkalmazott különbségtételek 
alapján határozhatók meg: például 
feltöltőkártyás és előfizetéses belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok, 
„csak GSM” (vagyis hang, SMS) 
szolgáltatáscsomagok, 
forgalommennyiséghez igazodó 
szolgáltatáscsomagok, üzleti és lakossági 
szolgáltatáscsomagok, a tényleges 
forgalom után fizetendő egységárakat 
meghatározó vagy a tényleges forgalomtól 
független egységes árért forgalmi keretet 
(pl. lebeszélhető perceket, felhasználható 
adatforgalmat) biztosító kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok. A kiskereskedelmi 
díjszabási rendszerek és az ügyfelek 
rendelkezésére álló szolgáltatáscsomagok 
sokszínűsége az Unión belüli belföldi 
mobilpiacokon a változatos felhasználói 
igényekhez való alkalmazkodást tükrözi, 
ami a versengő piac jellemzője. Az Unión 
belüli barangolási környezetnek a belföldi 
piacokéhoz hasonló rugalmassággal kell 
rendelkeznie, de nem szabad elfelejteni, 
hogy az a tény, hogy a 
barangolásszolgáltatóknak 
nagykereskedelmi inputokat kell 
beszerezniük a különböző tagállamok 
független hálózatüzemeltetőitől, abban az 
esetben is indokolhatja az ésszerű 
használaton alapuló korlátozásokat, ha a 
belföldi díjaknak megfelelő díjakat 
számítanak fel a barangolásos forgalomért. 
Ennek célja, hogy megelőzze a visszás 
vagy tisztességtelen használatot, valamint 
az arbitrázs eseteit, amelyek hatással 
lehetnek a verseny jellemezte belföldi 
piacokra.
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Or. en

Módosítás 299
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Az európai digitális menetrendben és 
az 531/2012/EU rendeletben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzés szerint a 
barangolásos és a belföldi díjak közötti 
különbségnek a nullához kell közelítenie. 
Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy 
az adott fél által kínált belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok 
alapján megkülönböztethető tág belföldi 
felhasználói kategóriákba eső felhasználók 
az Unión belüli időszakos utazásaik során 
is ugyanazt, az általuk igénybevett belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomaghoz 
tartozó jellemző forgalmat bonyolítják le, 
mint belföldön, bízva abban, hogy ez a 
belföldi használathoz képest nem jelent 
többletköltséget a számukra. Az említett 
tág kategóriák a jelenlegi kereskedelmi 
gyakorlatban alkalmazott különbségtételek 
alapján határozhatók meg: például 
feltöltőkártyás és előfizetéses belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok, 
„csak GSM” (vagyis hang, SMS) 
szolgáltatáscsomagok, 
forgalommennyiséghez igazodó 
szolgáltatáscsomagok, üzleti és lakossági 
szolgáltatáscsomagok, a tényleges 
forgalom után fizetendő egységárakat 
meghatározó vagy a tényleges forgalomtól 
független egységes árért forgalmi keretet 
(pl. lebeszélhető perceket, felhasználható 
adatforgalmat) biztosító kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok. A kiskereskedelmi 
díjszabási rendszerek és az ügyfelek 
rendelkezésére álló szolgáltatáscsomagok 
sokszínűsége az Unión belüli belföldi 
mobilpiacokon a változatos felhasználói 

(74) Az európai digitális menetrendben és 
az 531/2012/EU rendeletben meghatározott 
szakpolitikai célkitűzés szerint a 
barangolásos és a belföldi díjak közötti 
különbségnek a nullához kell közelítenie. 
Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy 
az adott fél által kínált belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok 
alapján megkülönböztethető tág belföldi 
felhasználói kategóriákba eső felhasználók 
az Unión belüli időszakos utazásaik során 
is ugyanazt, az általuk igénybevett belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomaghoz 
tartozó jellemző forgalmat bonyolítják le, 
mint belföldön, bízva abban, hogy ez a 
belföldi használathoz képest nem jelent 
többletköltséget a számukra. Az említett 
tág kategóriák a jelenlegi kereskedelmi 
gyakorlatban alkalmazott különbségtételek 
alapján határozhatók meg: például 
feltöltőkártyás és előfizetéses belföldi 
kiskereskedelmi szolgáltatáscsomagok, 
„csak GSM” (vagyis hang, SMS) 
szolgáltatáscsomagok, 
forgalommennyiséghez igazodó 
szolgáltatáscsomagok, üzleti és lakossági 
szolgáltatáscsomagok, a tényleges 
forgalom után fizetendő egységárakat 
meghatározó vagy a tényleges forgalomtól 
független egységes árért forgalmi keretet 
(pl. lebeszélhető perceket, felhasználható 
adatforgalmat) biztosító kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok. A kiskereskedelmi 
díjszabási rendszerek és az ügyfelek 
rendelkezésére álló szolgáltatáscsomagok 
sokszínűsége az Unión belüli belföldi 
mobilpiacokon a változatos felhasználói 
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igényekhez való alkalmazkodást tükrözi, 
ami a versengő piac jellemzője. Az Unión 
belüli barangolási környezetnek a belföldi 
piacokéhoz hasonló rugalmassággal kell 
rendelkeznie, de nem szabad elfelejteni, 
hogy az a tény, hogy a 
barangolásszolgáltatóknak 
nagykereskedelmi inputokat kell 
beszerezniük a különböző tagállamok 
független hálózatüzemeltetőitől, abban az 
esetben is indokolhatja az ésszerű 
használaton alapuló korlátozásokat, ha a 
belföldi díjaknak megfelelő díjakat 
számítanak fel a barangolásos forgalomért.

igényekhez való alkalmazkodást tükrözi, 
ami a versengő piac jellemzője. Az Unión 
belüli barangolási környezetnek a belföldi 
piacokéhoz hasonló rugalmassággal kell 
rendelkeznie, de nem szabad elfelejteni, 
hogy az a tény, hogy a 
barangolásszolgáltatóknak 
nagykereskedelmi inputokat kell 
beszerezniük a különböző tagállamok 
független hálózatüzemeltetőitől, abban az 
esetben is indokolhatja az ésszerű 
használaton alapuló korlátozásokat, ha a 
belföldi díjaknak megfelelő díjakat 
számítanak fel a barangolásos forgalomért. 
Ez ráadásul a nemzeti versenyt 
kedvezőtlenül érintő visszaélések 
megakadályozását is szolgálná.

Or. de

Módosítás 300
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
74 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74a) Az 531/2012/EU rendeletben 
előirányzott, a barangolási szolgáltatások 
piacán a verseny fokozását megcélzó 
strukturális intézkedések, úgymint a helyi 
adatkivezetés és a szétválasztási
mechanizmus, fontos lépés a 
kiskereskedelmi barangolási díjak 
eltörlése felé. A kiskereskedelmi 
barangolási díjak fokozatos kivezetését a 
nagykereskedelmi díjplafon 
csökkenésének kell kísérnie, aminek 
következtében az Unióban minden 
szolgáltató számára egyenlő 
versenyfeltételek alakuljanak ki, a 
Bizottságnak pedig erre vonatkozóan 
2015. július 1-jéig javaslatokat kell 
előterjesztenie az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.
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Módosítás 301
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
74 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74b) Annak érdekében, hogy minden 
piaci szereplő számára egyenlő 
versenyfeltételek alakuljanak ki, 
megkülönböztetésmentesen, a belföldi és 
külföldi szolgáltatók között különbséget 
nem téve kell biztosítani a barangoláshoz 
való nagykereskedelmi hozzáférést, 
ideértve a belföldi mobilszolgáltatásokhoz 
biztosított nagykereskedelmi hozzáférés 
feltételeit is.

Or. en

Módosítás 302
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Jóllehet elsősorban a 
barangolásszolgáltatók állapítják meg azt 
az ésszerű barangolásos hangátviteli, SMS-
és adatátviteli forgalmat, amelyért az 
általuk kínált különféle kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok keretében a belföldi 
díjaknak megfelelő díjakat számítanak fel, 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
felügyeljék a barangolásszolgáltatók által 
az ésszerű forgalom alapján alkalmazott 
korlátokat, és biztosítsák azok pontos 
meghatározását a szerződésekbe foglalt 
részletes, számszerű információk 

(75) Jóllehet elsősorban a 
barangolásszolgáltatók állapítják meg azt 
az ésszerű barangolásos hangátviteli, SMS-
és adatátviteli forgalmat, amelyért az 
általuk kínált különféle kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok keretében a belföldi 
díjaknak megfelelő díjakat számítanak fel, 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
felügyeljék a barangolásszolgáltatók által 
az ésszerű forgalom alapján alkalmazott 
korlátokat, és biztosítsák azok pontos 
meghatározását a szerződésekbe foglalt 
részletes, számszerű információk 
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formájában, amelyeket az ügyfél számára 
világos és átlátható módon kell 
megfogalmazni. Ennek során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe kell 
venniük a BEREC vonatkozó 
iránymutatását. A BEREC-
iránymutatásban meg kell határozni az 
uniós szintű hang-, adat- és SMS-forgalmi 
trendek alapján kirajzolódó különféle 
jellemző felhasználási szokásokat és azok 
várható alakulását, különösen a vezeték 
nélküli adatforgalom terén.

formájában, amelyeket az ügyfél számára 
világos és átlátható módon kell 
megfogalmazni. Ennek során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe kell 
venniük a BEREC vonatkozó 
iránymutatását. A BEREC-
iránymutatásban egy korábbi nyilvános 
konzultáció eredményei alapján meg kell 
határozni az uniós szintű hang-, adat- és 
SMS-forgalmi trendek alapján kirajzolódó 
különféle jellemző felhasználási 
szokásokat és azok várható alakulását, 
különösen a vezeték nélküli adatforgalom 
terén.

Or. en

Módosítás 303
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Jóllehet elsősorban a 
barangolásszolgáltatók állapítják meg azt 
az ésszerű barangolásos hangátviteli, SMS 
és adatátviteli forgalmat, amelyért az 
általuk kínált különféle kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok keretében a belföldi 
díjaknak megfelelő díjakat számítanak fel, 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
felügyeljék a barangolásszolgáltatók által 
az ésszerű forgalom alapján alkalmazott 
korlátokat, és biztosítsák azok pontos 
meghatározását a szerződésekbe foglalt 
részletes, számszerű információk 
formájában, amelyeket az ügyfél számára 
világos és átlátható módon kell 
megfogalmazni. Ennek során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe kell 
venniük a BEREC vonatkozó 
iránymutatását. A BEREC-

(75) Jóllehet elsősorban a 
barangolásszolgáltatók állapítják meg azt 
az ésszerű barangolásos hangátviteli, SMS 
és adatátviteli forgalmat, amelyért az 
általuk kínált különféle kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok keretében a belföldi 
díjaknak megfelelő díjakat számítanak fel, 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
felügyeljék a barangolásszolgáltatók által 
az ésszerű forgalom alapján alkalmazott 
korlátokat, és biztosítsák azok pontos 
meghatározását a szerződésekbe foglalt 
részletes, számszerű információk 
formájában, amelyeket az ügyfél számára 
világos és átlátható módon kell 
megfogalmazni. Ennek során a nemzeti
szabályozó hatóságoknak a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe kell 
venniük a BEREC vonatkozó – nyilvános 
konzultációk eredményein alapuló –
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iránymutatásban meg kell határozni az 
uniós szintű hang-, adat- és SMS forgalmi 
trendek alapján kirajzolódó különféle 
jellemző felhasználási szokásokat és azok 
várható alakulását, különösen a vezeték 
nélküli adatforgalom terén.

iránymutatását. A BEREC-
iránymutatásban meg kell határozni az 
uniós szintű hang-, adat- és SMS forgalmi 
trendek alapján kirajzolódó különféle 
jellemző felhasználási szokásokat és azok 
várható alakulását, különösen a vezeték 
nélküli adatforgalom terén.

Or. de

Módosítás 304
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Jóllehet elsősorban a 
barangolásszolgáltatók állapítják meg azt 
az ésszerű barangolásos hangátviteli, SMS-
és adatátviteli forgalmat, amelyért az 
általuk kínált különféle kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok keretében a belföldi 
díjaknak megfelelő díjakat számítanak fel, 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
felügyeljék a barangolásszolgáltatók által 
az ésszerű forgalom alapján alkalmazott 
korlátokat, és biztosítsák azok pontos 
meghatározását a szerződésekbe foglalt 
részletes, számszerű információk 
formájában, amelyeket az ügyfél számára 
világos és átlátható módon kell 
megfogalmazni. Ennek során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe kell 
venniük a BEREC vonatkozó 
iránymutatását. A BEREC-
iránymutatásban meg kell határozni az 
uniós szintű hang-, adat- és SMS-forgalmi 
trendek alapján kirajzolódó különféle 
jellemző felhasználási szokásokat és azok 
várható alakulását, különösen a vezeték 
nélküli adatforgalom terén.

(75) Jóllehet elsősorban a 
barangolásszolgáltatók állapítják meg azt 
az ésszerű barangolásos hangátviteli, SMS-
és adatátviteli forgalmat, amelyért az 
általuk kínált különféle kiskereskedelmi 
szolgáltatáscsomagok keretében a belföldi 
díjaknak megfelelő díjakat számítanak fel, 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
felügyeljék a barangolásszolgáltatók által 
az ésszerű forgalom alapján alkalmazott 
korlátokat, és biztosítsák azok pontos 
meghatározását a szerződésekbe foglalt 
részletes, számszerű információk 
formájában, amelyeket az ügyfél számára 
világos és átlátható módon kell 
megfogalmazni. Ennek során a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe kell 
venniük a BEREC vonatkozó 
iránymutatását. A BEREC-
iránymutatásban az összes érdekelt féllel 
folytatott konzultációt követően meg kell 
határozni az uniós szintű hang-, adat- és 
SMS-forgalmi trendek alapján kirajzolódó 
különféle jellemző felhasználási 
szokásokat és azok várható alakulását, 
különösen a vezeték nélküli adatforgalom 
terén.
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Or. en

Módosítás 305
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
75 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75a) Miközben a harmadik barangolási 
rendelet a strukturális intézkedések révén 
fokozza a piaci versenyt, arra nem 
alkalmas, hogy Európa-szerte felszámolja 
a barangolási többletdíjakat, azaz nem tud 
olyan helyzetet teremteni, amelyben az 
uniós fogyasztók külföldön is ugyanolyan 
fogyasztói magatartást tanúsíthatnak, 
mint odahaza. Ebből a megfontolásból a 
37. cikk a barangolási rendeletre építve 
ösztönzőket nyújt a szolgáltatóknak arra, 
hogy a barangolási szolgáltatásokat a 
belföldi szolgáltatásokéval megegyező 
árszinten kínálják. A javaslat a 2014. 
július 1-jén hatályba lépő barangolási 
díjplafonokat módosítja, és a 
nagykereskedelmi barangolási 
díjplafonok további csökkentését vezeti be 
2015. július 1-jén oly módon, hogy 
valamennyi belföldi szolgáltató számára 
lehetővé teszi a nagykereskedelmi 
barangolási költségek internalizálását és a 
2014. július 1-jétől belföldi árszinten 
nyújtott barangolási szolgáltatások 
fokozatos bevezetését. A javasolt 
szabályozás célja szerint elősegíti a 
csökkentett nagykereskedelmi barangolási 
díjak fogyasztókra való kiterjesztését, ami 
a barangolási szolgáltatások belföldi 
árszinten való nyújtása révén valósul meg 
olyan feltételek mellett, amelyek 
garantálják a barangolás uniós 
lefedettségét, továbbá azt, hogy a 
fogyasztók Unió-szerte kellő időben 
élvezhessék az ilyen ajánlatok előnyeit. 
Ugyanakkor a javaslat megfelelő 
egyensúlyt teremt ahhoz, hogy a 
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szolgáltatók ki tudják igazítani 
kiskereskedelmi barangolási ajánlataikat, 
és fokozatosan biztosítani tudják, hogy 
minden ügyfelük igénybe tudja venni 
ezeket. A nagykereskedelmi barangolási 
díjak javasolt csökkentése nélkül 
elképzelhetetlen, hogy valamelyik 
szolgáltató a kijelölt időkeretben egyedül 
képes lenne arra, hogy az egész Unióban 
belföldi árakon nyújtson barangolási 
szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

Ezzel a módosítással lehetővé válik, hogy 2014. július 1-jétől megjelenjenek a „barangolj, 
mint otthon” típusú kiskereskedelmi ajánlatok, és hogy 2015. július 1-jétől az EU-ban minden 
mobilhasználó számára is elérhetők legyenek a „barangolj, mint otthon” szolgáltatások.

Módosítás 306
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
75 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75a) A BEREC a Bizottsággal együtt 
felel annak biztosításáért, hogy a 
kiskereskedelmi barangolási díjak 
kivezetése ne eredményezzen magasabb 
árakat a belföldi piacokon.

Or. en

Módosítás 307
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) A mobil végződtetési díjak (76) Az egyértelműség és a jogbiztonság 
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közelmúltbeli jelentős csökkenése az 
Unióban a bejövő hívások után fizetendő 
barangolási többletdíjak megszüntetését is 
indokolná.

biztosítása érdekében meg kell határozni 
egy napot a kiskereskedelmi barangolási 
többletdíjaknak végleges megszüntetésére, 
amely a 717/2007/EK rendelettel 
kezdődött. A kiskereskedelmi többletdíjak 
végleges megszüntetését megelőzően 
tovább kell csökkenteni a 
nagykereskedelmi díjakat, a mobil 
végződtetési díjakat pedig egy igen 
alacsony szinten az egész Európai 
Unióban össze kell hangolni, hogy 
ténylegesen egyenlő versenyfeltételek 
jöjjenek létre a távközlési szolgáltatók 
számára.

Or. en

Indokolás

Több tagállamban a belföldi átlagár kevesebb mint 0,05 euró. A barangolásos hangátvitel 
nagykereskedelmi árának jelenlegi szinten – 0,05 euró 2016.7.1. óta – tartása amellett, hogy 
a szolgáltatóknak a barangolást végző ügyfeleknek a belföldi ügyfeleik által fizetendő díjjal 
azonos díjat kell felszámolniuk, súlyos torzulásokhoz vezetne a piacon. Minthogy a 
mobilszolgáltatók között 2016. július 1-jétől kezdődően az európai piacon zajlik a verseny, a 
mobil végződtetési díjakat össze kell hangolni annak érdekében, hogy a vállalatok 
versenyfeltételei egyenlővé váljanak.

Módosítás 308
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) A mobil végződtetési díjak 
közelmúltbeli jelentős csökkenése az 
Unióban a bejövő hívások után fizetendő 
barangolási többletdíjak megszüntetését is 
indokolná.

(76) Míg egyes tagállamok csökkentették 
mobil végződtetési díjaikat, e díjak 
mértéke még mindig drámai mértékben 
váltakozik a tagállamok között, ezért a 
jövőben kötelező érvényű jogszabály 
bevezetésére lehet szükség. 

Or. en
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Módosítás 309
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Annak érdekében, hogy a BEREC 
tevékenységének állandósága és stratégiai 
szempontok szerint történő irányítása 
biztosított legyen, a BEREC szabályozói 
tanácsát egy feladatát teljes munkaidőben 
ellátó elnöknek kell képviselnie, akit 
érdemei, alkalmassága, az elektronikus 
hírközlési piaci szereplőkkel és piacokkal 
kapcsolatos ismeretei, valamint a 
felügyelet és a szabályozás terén szerzett 
gyakorlata alapján a szabályozói tanács 
által és a Bizottság segítségével szervezett 
és lefolytatott nyílt pályázati eljárást 
követően a szabályozói tanács nevez ki. A 
Bizottságnak a szabályozói tanács első 
elnökének kinevezése céljából érdem, 
alkalmasság, az elektronikus hírközlési 
piaci szereplőkkel és piacokkal kapcsolatos 
ismeretek, valamint a felügyelet és a 
szabályozás terén szerzett gyakorlat 
alapján többek között össze kell állítania az 
előválogatott jelöltek listáját. A későbbi 
kinevezések tekintetében az e rendelet 
értelmében elkészítendő jelentésben felül 
kell vizsgálni, hogy a Bizottság általi 
listakészítés mint eljárás megfelelő-e. A 
BEREC Hivatalának ezért a szabályozói 
tanács elnökéből, egy irányítóbizottságból 
és egy igazgatási vezetőből kell állnia.

(77) Annak érdekében, hogy a BEREC 
tevékenységének állandósága és stratégiai 
szempontok szerint történő irányítása 
biztosított legyen, a BEREC szabályozói 
tanácsát egy feladatát teljes munkaidőben 
ellátó elnöknek kell képviselnie, akit 
érdemei, alkalmassága, az elektronikus 
hírközlési piaci szereplőkkel és piacokkal 
kapcsolatos ismeretei, valamint a 
felügyelet és a szabályozás terén szerzett 
gyakorlata alapján a szabályozói tanács 
által és a Bizottság segítségével szervezett 
és lefolytatott nyílt pályázati eljárást 
követően a szabályozói tanács határozott 
időre nevez ki. A Bizottságnak a 
szabályozói tanács első elnökének 
kinevezése céljából érdem, alkalmasság, az 
elektronikus hírközlési piaci szereplőkkel 
és piacokkal kapcsolatos ismeretek, 
valamint a felügyelet és a szabályozás 
terén szerzett gyakorlat alapján többek 
között össze kell állítania az előválogatott 
jelöltek listáját. A későbbi kinevezések 
tekintetében az e rendelet értelmében 
elkészítendő jelentésben felül kell 
vizsgálni, hogy a Bizottság általi 
listakészítés mint eljárás megfelelő-e. A 
BEREC Hivatalának ezért a szabályozói 
tanács elnökéből, egy irányítóbizottságból 
és egy igazgatási vezetőből kell állnia.

Or. en

Módosítás 310
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó és az elektronikus 
hírközlő hálózatokat üzemeltető 
szolgáltatóknak jogot, lehetőséget és 
ösztönzést biztosítson hálózataik 
fejlesztésére, bővítésére és üzemeltetésére, 
valamint szolgáltatások nyújtására, 
függetlenül attól, hogy székhelyük vagy 
ügyfeleik hol találhatók az Unióban;

a) az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó és az elektronikus 
hírközlő hálózatokat üzemeltető 
szolgáltatóknak jogot, lehetőséget és 
ösztönzést biztosítson hálózataik 
fejlesztésére, bővítésére és üzemeltetésére, 
valamint európai szinten átjárható, 
valamint szabvány szerinti és nyílt 
adatokon és formátumokon alapuló 
szolgáltatások nyújtására, függetlenül attól, 
hogy székhelyük vagy ügyfeleik hol 
találhatók az Unióban;

Or. it

Módosítás 311
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó és az elektronikus 
hírközlő hálózatokat üzemeltető 
szolgáltatóknak jogot, lehetőséget és 
ösztönzést biztosítson hálózataik 
fejlesztésére, bővítésére és üzemeltetésére, 
valamint szolgáltatások nyújtására, 
függetlenül attól, hogy székhelyük vagy 
ügyfeleik hol találhatók az Unióban,

a) az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó és az elektronikus 
hírközlő hálózatokat üzemeltető 
szolgáltatóknak jogot, lehetőséget és 
ösztönzést biztosítson hálózataik 
határokon átnyúló, páneurópai léptékű
fejlesztésére, bővítésére és üzemeltetésére, 
valamint szolgáltatások nyújtására, 
függetlenül attól, hogy székhelyük vagy 
ügyfeleik hol találhatók az Unióban,

Or. en

Módosítás 312
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a polgároknak és a vállalkozásoknak 
joga és lehetősége legyen versenyképes, 
biztonságos és megbízható elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat igénybe venni 
függetlenül attól, hogy azokat hol nyújtják 
az Unióban, és anélkül, hogy ebben a 
határok átlépésekor korlátozások vagy 
indokolatlan többletköltségek 
akadályoznák őket.

b) a polgároknak és a vállalkozásoknak 
joga és lehetősége legyen a személyes 
adataik védelmével és biztonságával 
kapcsolatos legmagasabb szintű 
szabványok biztosítására irányuló közös 
szabályokon alapuló, versenyképes, 
biztonságos és megbízható elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat igénybe venni
függetlenül attól, hogy azokat hol nyújtják 
az Unióban, és anélkül, hogy ebben a 
határok átlépésekor korlátozások vagy 
indokolatlan többletköltségek 
akadályoznák őket.

Or. it

Módosítás 313
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szabályozza az EU-ban a 
barangolásos kommunikációért 
felszámított többletdíjak fokozatos 
megszüntetését.

Or. en

Módosítás 314
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyszerűsített, kiszámítható és 
konvergens szabályozási feltételeket 
biztosítsanak a legfontosabb igazgatási és 

törölve
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kereskedelmi paraméterekre vonatkozóan, 
többek között a piacelemzés alapján 
kiróható egyedi kötelezettségek 
arányosságának tekintetében;

Or. en

Módosítás 315
Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) előmozdítsák az egységes piacon folyó 
fenntartható versenyt és az Unió globális 
versenyképességét, és ennek megfelelően 
csökkentsék az ágazatspecifikus 
piacszabályozást miközben, illetve amikor 
e célok teljesülnek;

b) előmozdítsák az egységes piacon folyó 
fenntartható versenyt, és ennek 
megfelelően csökkentsék az 
ágazatspecifikus piacszabályozást 
miközben, illetve amikor e célok 
teljesülnek;

Or. es

Indokolás

Az Unió globális versenyképességének előmozdításával kapcsolatos új cél az uniós 
szabályozásba való bevezetése növeli a jogbizonytalanságot.

Módosítás 316
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) előmozdítsák az egységes piacon folyó 
fenntartható versenyt és az Unió globális 
versenyképességét, és ennek megfelelően 
csökkentsék az ágazatspecifikus 
piacszabályozást miközben, illetve amikor
e célok teljesülnek;

b) előmozdítsák az Unió globális 
versenyképességét, és csökkentsék az 
ágazatspecifikus piacszabályozást az 
egységes piacon folyó fenntartható 
verseny megvalósítására figyelemmel;

Or. en
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Módosítás 317
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megkönnyítsék az innovatív és magas 
színvonalú szolgáltatásnyújtást;

d) az új, hozzáadott értékkel rendelkező 
szolgáltatások és alkalmazások – például 
az intelligens városok – létrejöttének 
elősegítése érdekében, például a 
szolgáltatók tulajdonában lévő, szabvány 
szerinti és átjárható formátumú, 
összesített és az egyes felhasználókra nem 
visszavezethető adatok nyilvánossá tétele 
révén, az európai digitális menetrend 
célkitűzéseivel összhangban 
megkönnyítsék az innovatív és magas 
színvonalú szolgáltatásnyújtást;

Or. it

Módosítás 318
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megkönnyítsék az innovatív és magas 
színvonalú szolgáltatásnyújtást;

d) megkönnyítsék az innovatív és magas 
színvonalú szolgáltatásnyújtást és a széles 
sávú hírközléshez való megfizethető 
hozzáférést, tekintettel különösen az 
internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó 
kis- és középvállalkozások, valamint 
nonprofit szereplők hozzájárulására és 
igényeire;

Or. en
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Módosítás 319
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megkönnyítsék az innovatív és magas 
színvonalú szolgáltatásnyújtást;

d) megkönnyítsék az innovatív és magas 
színvonalú szolgáltatásnyújtást és a 
megfizethető szélessávú hozzáférést;

Or. es

Módosítás 320
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) előmozdítsák a fenntartható versenyt 
az egységes piacon és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítsanak az ezen a 
piacon folyó verseny minden szereplője 
számára a szabályok és szabályozások 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 321
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) egyszerűsített, kiszámítható és 
konvergens szabályozási feltételeket 
biztosítsanak a legfontosabb igazgatási és 
kereskedelmi paraméterekre vonatkozóan, 
többek között a piacelemzés alapján 
kiróható egyedi kötelezettségek 
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arányosságának tekintetében;

Or. en

Módosítás 322
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 323
Werner Langen, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) biztosítsanak egyenlő alapfeltételeket 
és versenyfeltételeket az elektronikus 
hírközlési szolgáltatók és az információs 
társadalmi szolgáltatások nyújtói 
számára.

Or. de

Módosítás 324
Angelika Niebler

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

fa) teremtsenek megfelelő 
versenyfeltételeket az elektronikus 
hírközlési szolgáltatók és az információs 
társadalmi szolgáltatások nyújtói 
számára;

Or. de

Indokolás

Tekintettel az egyre nagyobb mértékű közeledésre, egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni a 
szabályozott hírközlési szolgáltatók és az internetszolgáltatók számára.

Módosítás 325
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) hozzanak létre közös jogi keretet a 
hírközlési szolgáltatók és az információs 
szolgáltatók számára egyaránt.

Or. de

Módosítás 326
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra vonatkozó egységes 
engedély;

a) a bejelentésre vonatkozó, egységes 
uniós típus nyomtatvány meghatározása, 
amely minden tagállam számára biztosítja 
az engedélyezési eljáráshoz szükséges 
információkat;

Or. ro
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Módosítás 327
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szabályozási feltételek további 
konvergenciája azon korrekciós 
intézkedések szükségessége és arányossága 
tekintetében, amelyekre a nemzeti 
szabályozó hatóságok az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatókat 
kötelezik;

b) a szabályozási feltételek további 
konvergenciája azon korrekciós 
intézkedések szükségessége és arányossága 
tekintetében, amelyekre a nemzeti 
szabályozó hatóságok az elektronikus 
hírközlési szolgáltatókat kötelezik;

Or. ro

Módosítás 328
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Unión belüli és a barangolásos
kommunikációért felszámított 
indokolatlan felárak fokozatos 
megszüntetése az EU-ban.

f) a barangolási díjak fokozatos 
megszüntetése az EU-ban.

Or. pt

Módosítás 329
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „egységes uniós engedély”: a székhely 
szerinti tagállamban kiadott általános 
felhatalmazáson alapuló, az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatóra e 

törölve



AM\1012835HU.doc 149/223 PE524.835v01-00

HU

rendeletnek megfelelően az egész 
Unióban vonatkozó jogi keret;

Or. ro

Módosítás 330
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „saját tagállam”: az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltató 
székhelye szerinti tagállam;

törölve

Or. ro

Módosítás 331
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „székhely”: az a letelepedési hely 
valamely tagállamban, ahol az Unióban 
nyújtott elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra vagy az Unióban 
üzemeltetett elektronikus hírközlő 
hálózatokra irányuló beruházásokra, 
valamint az azok nyújtására, illetve 
üzemeltetésére vonatkozó legfontosabb 
döntéseket hozzák;

törölve

Or. ro

Módosítás 332
Angelika Niebler
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– harmonizálva vannak;

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

– az elsődleges használat meghatározása 
révén harmonizálva vannak;

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

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

Or. de

Módosítás 333
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. „vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrum”: a műsorterjesztéstől eltérő 
elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára 
szolgáló rádióspektrum, amelynek a 
rendelkezésre állására és hatékony 
használatára irányadó feltételek Uniós 
szinten – a 2002/21/EK irányelv 
rendelkezései és eljárásaival összhangban, 
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– harmonizálva vannak; valamint a 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozattal27 – az 
elsődleges használat meghatározása révén
harmonizálva vannak;

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

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

Or. de

Módosítás 334
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– harmonizálva vannak;

8. „vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrum”: a műsorterjesztéstől eltérő 
elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára 
szolgáló rádióspektrum, amelynek a 
rendelkezésre állására, hatékonyságára és 
elsődleges használatára irányadó feltételek 
Uniós szinten a 2002/21/EK irányelvvel és
a 676/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozattal27 összhangban
harmonizálva vannak;

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

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

Or. en
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Módosítás 335
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. „vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrum”: a műsorterjesztéstől eltérő 
elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára 
szolgáló rádióspektrum, amelynek a 
rendelkezésre állására, hatékonyságára és 
elsődleges használatára irányadó feltételek 
Uniós szinten – a 2002/21/EK irányelvnek, 
valamint a 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatnak27

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

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

Or. fr

Módosítás 336
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. „vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrum”: a műsorterjesztéstől eltérő 
elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára 
szolgáló rádióspektrum, amelynek a 
rendelkezésre állására és hatékony 
használatára irányadó feltételek Uniós 
szinten a 2002/21/EK irányelvben és a 
676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
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határozattal27 – harmonizálva vannak; határozatban27 megállapított rendelkezések 
és eljárások szerint harmonizálva vannak;

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

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

Or. en

Módosítás 337
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– harmonizálva vannak;

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

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

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

Or. de

Módosítás 338
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „kis hatótávolságú vezeték nélküli 
hozzáférési pont”: vezeték nélküli hálózati 
hozzáférést biztosító, kis teljesítményű, 
kisméretű berendezés, amely kis 
hatótávolságon belül üzemel, és földi 
nyilvános mobilhírközlő hálózat része 
lehet, valamint egy vagy több csekély 
vizuális hatású antennával rendelkezhet, és 
tekintet nélkül a hálózat topológiájára 
lehetővé teszi a nyilvános elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz való vezeték nélküli 
hozzáférést;

9. „kis hatótávolságú vezeték nélküli 
hozzáférési pont”: vezeték nélküli hálózati 
hozzáférést biztosító, kis teljesítményű, 
kisméretű berendezés, amely kis 
hatótávolságon belül, engedélyköteles 
frekvenciasáv vagy engedélyköteles és 
engedélymentes frekvenciasáv 
kombinációjának használatával üzemel, 
és földi nyilvános mobilhírközlő hálózat 
része lehet, valamint egy vagy több csekély 
vizuális hatású antennával rendelkezhet, és 
tekintet nélkül a hálózat topológiájára 
lehetővé teszi a nyilvános elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz való vezeték nélküli 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 339
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „rádiós helyi hálózat” (RLAN): kis 
teljesítményű, vezeték nélküli hozzáférési 
rendszer, amely kis hatótávolságon belül 
üzemel úgy, hogy a más felhasználók által 
a közelben használt hasonló rendszerek 
zavarásának a kockázata csekély, és amely 
nem kizárólagos alapon használ olyan 
frekvenciákat, amelyek e célra történő 
elérhetőségének és hatékony használatának 
feltételei az Unió szintjén harmonizálva 
vannak;

10. „rádiós helyi hálózat” (RLAN): kis 
teljesítményű, vezeték nélküli hozzáférési 
rendszer, amely kis hatótávolságon belül 
üzemel úgy, hogy a más felhasználók által 
a közelben használt hasonló rendszerek 
zavarásának a kockázata csekély, és amely 
engedélymentességi alapon használ olyan 
frekvenciákat, amelyek e célra történő 
elérhetőségének és hatékony használatának 
feltételei az Unió szintjén harmonizálva 
vannak azon engedélymentességre 
vonatkozó szabályozás sérelme nélkül, 
amely nem terjed ki a szabályozási 
védelemhez való jogra, és az adott sávon 
vagy szomszédos sávokon engedélyezett 
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rádiós rendszerekben okozott káros 
zavarást sem teszi lehetővé;

Or. en

Módosítás 340
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 341
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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paramétereken alapuló, garantált 
szolgáltatásminőség biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 342
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 343
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „garantált szolgáltatásminőségű 
(ASQ) összekapcsolási termék”: az 
internetprotokoll-alapú (IP-alapú) 
adatcsereközpontnál elérhetővé tett 
termék, amely lehetővé teszi a vevők 

törölve
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számára IP-alapú adatátviteli kapcsolat 
létesítését egy összekapcsolási pont és egy 
vagy több helyhez kötött hálózat 
végződtető pont között, és a 
végfelhasználóknak nyújtott 
meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozóan meghatározott szintű, 
végpontok közötti hálózati teljesítményt 
tesz lehetővé meghatározott 
paramétereken alapuló, garantált 
szolgáltatásminőség biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 344
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 345
Petra Kammerevert
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 346
Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 347
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 348
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

14. „nyitott internet-hozzáférési 
szolgáltatás”: nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely 
a technológiai fejlődésnek megfelelő 
minőségű internetcsatlakozást biztosít és 
ezáltal lehetővé teszi az internethez 
csatlakozó valamennyi végponttal az 
összekapcsolódást, tekintet nélkül az 
alkalmazott hálózati technológiára, és a 
megosztott jogszerű tartalom bárminemű 
korlátozása nélkül. A végfelhasználók az 
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internet elektronikus hírközlési 
funkciójának használatával bármely 
alkalmazást futtathatnak. A korlátlan 
internet-hozzáférési szolgáltatás a 
„minden erőfeszítés” elvén alapul, ez alól 
kizárólag az arányos technikai 
forgalomszabályozási intézkedések vagy 
bírósági végzés végrehajtása képezhetnek 
kivételt;

Or. en

Módosítás 349
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatás, amely 
internetcsatlakozást és ezáltal az 
internethez csatlakozó szinte valamennyi 
végponttal összekapcsolási lehetőséget 
biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott 
hálózati technológiára. A végfelhasználók 
számára lehetővé teszi, hogy bármilyen 
olyan alkalmazást használjanak, amely az 
elektronikus hírközlési hálózatot 
használja a „legnagyobb gondosság” elve 
alapján;

Or. fr

Módosítás 350
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatás, amely 
internetcsatlakozást és ezáltal az 
internethez csatlakozó szinte valamennyi 
végponttal összekapcsolási lehetőséget 
biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott 
hálózati technológiára. A végfelhasználók 
az internet elektronikus hírközlő 
hálózatának használatával bármely 
alkalmazást futtathatnak;

Or. en

Módosítás 351
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 352
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatás, amely 
internetcsatlakozást és ezáltal az 
internethez csatlakozó szinte valamennyi 

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

végponttal összekapcsolási lehetőséget 
biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott 
hálózati technológiára vagy eszközökre;

Or. en

Indokolás

A különböző eszközöket illetően további pontosításra van szükség.

Módosítás 353
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 
bármely egyéb szolgáltatás, amelyet 
kizárólag zárt elektronikus hírközlő 
hálózatokon belül bocsátanak 
rendelkezésre és működtetnek, és amelyet 
nem hoznak forgalomba vagy használnak 
internetet helyettesítő szolgáltatásként, 
vagy amely működési szempontból nem 
bizonyul egyenértékűnek a nyílt internet 
tartalmaival, alkalmazásaival vagy 
szolgáltatásaival. A speciális szolgáltatás 
csak abban az esetben engedélyezhető, ha 
bizonyítható, hogy a gazdasági önérdeken 
túl műszakilag vagy ténylegesen szükséges 
ahhoz, hogy valós idejű kritikus 
alkalmazásokat különleges minőségben 
lehessen kínálni. A speciális szolgáltatást 
világosan meghatározott és garantált, a 
mindenkori szolgáltatással összehangolt 
szolgáltatásminőségi paraméterek 
jellemzik, amelyek a speciális szolgáltatás 
szolgáltatójától az előfizetői hurokig 
terjedő, megszakítás nélküli „teljes körű 
szabályozás” hatálya alá tartoznak. A 
speciális szolgáltatást nem szabad a 
szolgáltató által ellenőrzött végpontra 
korlátozni;
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Or. de

Módosítás 354
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás, 
amelyet az internetprotokoll használatával 
szigorú belépés-ellenőrzés mellett zárt 
elektronikus hírközlő hálózatokon belül 
működtetnek; és amelyet nem 
forgalmaznak internet-hozzáférési 
szolgáltatás helyettesítőjeként vagy amely 
funkcionálisan nem azonos a nyitott
internet-hozzáférési szolgáltatás keretében 
elérhető szolgáltatásokkal;

Or. en

Indokolás

A BEREC meghatározása alapján, amely rámutat arra, hogy speciális szolgáltatás nem 
üzemeltethető a minden erőfeszítés elvén alapuló interneten, hanem attól elválasztottan kell 
működnie, nevezetesen „szigorú belépés-ellenőrzés mellett, zárt hálózatokon belül”. Speciális 
szolgáltatás ezenfelül nem lehet azonos az interneten már meglévő szolgáltatással, 
máskülönben egyszerűen megkerülné a hálózatsemlegesség kívánalmát.

Módosítás 355
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 

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

amelyet az internetprotokoll használatával 
szigorú belépés-ellenőrzés mellett zárt 
elektronikus hírközlő hálózatokon belül 
működtetnek; és amelyet nem 
forgalmaznak vagy használnak internet-
hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként
vagy amely funkcionálisan nem azonos a 
nyitott internet-hozzáférési szolgáltatás
keretében elérhető szolgáltatásokkal;

Or. en

Módosítás 356
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás, 
amelyet az internetprotokoll használatával 
szigorú belépés-ellenőrzés mellett zárt 
elektronikus hírközlő hálózatokon belül 
működtetnek, és amelyet nem 
forgalmaznak vagy használnak az internet-
hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként
vagy amely funkcionálisan nem azonos a 
nyitott internet-hozzáférési szolgáltatás
keretében elérhető szolgáltatásokkal;

Or. en

Módosítás 357
Sabine Verheyen, Ivo Belet, Doris Pack
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 
bármely egyéb szolgáltatás, amelyet az 
internetprotokoll használatával szigorú 
belépés-ellenőrzésre épülő, zárt 
elektronikus hírközlő hálózatokon belül 
működtetnek, és amelyet nem 
forgalmaznak vagy használnak széles 
körben az internet-hozzáférési szolgáltatás 
helyettesítőjeként;

Or. en

Módosítás 358
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 
bármely egyéb szolgáltatás, amely 
tartalmak, alkalmazások vagy 
szolgáltatások meghatározott köréhez vagy 
együtteséhez nyújt hozzáférési lehetőséget, 
és amelynek műszaki jellemzőit végponttól 
végpontig ellenőrizik, vagy amely 
meghatározott számú félnek vagy 
végpontba történő adatküldést tesz 
lehetővé; és amelyet zárt elektronikus 
hírközlő hálózaton belül internetes 
protokollt használva nyújtanak és 
üzemeltetnek. E hálózatokra szigorú 
belépésellenőrzés vonatkozik. A speciális 
szolgáltatás nem használható az internet-
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hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként;

Or. de

Módosítás 359
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 
bármely egyéb szolgáltatás, amely az 
internetprotokoll használatával
meghatározott számú fél számára 
optimalizált hozzáférést nyújt tartalmak, 
alkalmazások vagy szolgáltatások 
meghatározott köréhez vagy együtteséhez, 
és amelynek műszaki jellemzőit a 
forgalomszabályozás segítségével 
ellenőrzik a megfelelő szolgáltatási 
jellemzők biztosítása érdekében; és 
amelyet nem forgalmaznak vagy 
használnak széles körben az internet-
hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként;

Or. en

Indokolás

A speciális szolgáltatások végponttól végpontig terjedő ellenőrzése műszakilag nem mindig 
lehetséges, bizonyos esetekben pedig nem is cél, például amikor csak az adatátviteli útvonal 
egy részének optimalizálására volt lehetőség. Az sem világos, hogy a végponttól végpontig 
terjedő teljes ellenőrzés mobil adatkapcsolat esetében is kivitelezhető-e. Külön említésre 
került emellett, hogy az optimalizált hozzáférés magától értetődően együtt jár a 
forgalomszabályozással.

Módosítás 360
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 
bármely egyéb szolgáltatás, amely 
tartalmak, alkalmazások vagy 
szolgáltatások meghatározott köréhez vagy 
együtteséhez nyújt hozzáférési lehetőséget 
és teszi lehetővé azok használatát a 
megfelelő jellemzők végponttól végpontig 
való biztosítása mellett. A speciális 
szolgáltatást zárt elektronikus hírközlő 
hálózatokon belül működtetik, így az 
világosan elkülönül az internet-
hozzáférési szolgáltatásoktól és nem
forgalmazzák vagy használják az internet-
hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként;

Or. en

Módosítás 361
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely 
belépés-ellenőrzéshez kötött tartalmak, 
alkalmazások vagy szolgáltatások 
meghatározott köréhez vagy együtteséhez 
nyújt hozzáférési lehetőséget, és amelynek 
műszaki jellemzőit forgalomszabályozás 
segítségével ellenőrzik a megfelelő 
szolgáltatási jellemzők biztosítása 
érdekében, vagy amely meghatározott 
számú félnek vagy végpontba történő 
adatküldést vagy meghatározott számú 
féltől vagy végpontból történő adatfogadást 
tesz lehetővé; és amelyet nem 
forgalmaznak vagy használnak széles 
körben az internet-hozzáférési szolgáltatás 
helyettesítőjeként;
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Or. en

Módosítás 362
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 363
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egységes uniós engedély Az engedélyezési szabályozás 
harmonizálása és egyszerűsítése

Or. ro
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Módosítás 364
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók jogosultak arra, hogy az egész 
Unióban üzemeltessenek elektronikus 
hírközlő hálózatokat és nyújtsanak
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, 
valamint hogy az ilyen hálózatok 
üzemeltetéséhez és szolgáltatások 
nyújtásához kapcsolódó jogokat a 
tevékenységük által érintett tagállamok 
mindegyikében olyan, egységes uniós 
engedély alapján gyakorolják, amelynek 
egyetlen feltétele a 4. cikkben 
meghatározott bejelentési kötelezettségek 
teljesítése.

(1) Bármely, az Unióban letelepedett
elektronikus hírközlési szolgáltató jogosult
arra, hogy az egész Unióban üzemeltessen
elektronikus hírközlő hálózatokat és 
nyújtson elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat, valamint hogy az ilyen 
hálózatok üzemeltetéséhez és 
szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó 
jogokat a tevékenysége által érintett 
tagállamok mindegyikében gyakorolja.

Or. en

Módosítás 365
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók jogosultak arra, hogy az egész 
Unióban üzemeltessenek elektronikus 
hírközlő hálózatokat és nyújtsanak 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, 
valamint hogy az ilyen hálózatok 
üzemeltetéséhez és szolgáltatások 
nyújtásához kapcsolódó jogokat a 
tevékenységük által érintett tagállamok 
mindegyikében olyan, egységes uniós 
engedély alapján gyakorolják, amelynek 
egyetlen feltétele a 4. cikkben 
meghatározott bejelentési kötelezettségek 
teljesítése.

(1) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók jogosultak arra, hogy az egész 
Unióban üzemeltessenek elektronikus 
hírközlő hálózatokat és nyújtsanak 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, 
valamint hogy az ilyen hálózatok 
üzemeltetéséhez és szolgáltatások 
nyújtásához kapcsolódó jogokat a 
tevékenységük által érintett tagállamok 
mindegyikében, a 2009/140/EK irányelv 
által módosított 2002/20/EK irányelv 3. 
cikkében meghatározott minden érintett 
tagállamban meghatározott bejelentés 
alapján gyakorolják. A bejelentés uniós 
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szinten egységes formában történik a 4. 
cikkben meghatározottak szerint.

Or. ro

Módosítás 366
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet eltérő rendelkezései 
hiányában és az 531/2012/EU rendelet 
sérelme nélkül, az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra az érintett 
tagállamokban az uniós szabályozásnak 
megfelelően alkalmazott szabályok és 
feltételek vonatkoznak.

(2) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra az érintett tagállamokban az 
uniós szabályozásnak megfelelően 
alkalmazott szabályok és feltételek 
vonatkoznak.

Or. ro

Módosítás 367
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2002/20/EK irányelv 12. cikkében 
foglaltaktól eltérve, csak arra az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatóra 
vethetők ki a fogadó tagállamban 
fizetendő igazgatási díjak, amelynek az 
adott tagállamban nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokból származó éves 
forgalma meghaladja a teljes nemzeti 
elektronikus hírközlési forgalom 0,5%-át. 
E díjak kivetésekor csak az érintett 
tagállamban nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokból származó 
forgalom vehető figyelembe.

törölve
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Or. ro

Módosítás 368
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2002/22/EK irányelv 13. cikke (1) 
bekezdése b) pontjában foglaltaktól 
eltérve, csak az az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltató kötelezhető a fogadó 
tagállamban az egyetemes szolgáltatási 
kötelezettségek nettó költségeinek a 
megosztása céljából kivetett hozzájárulás 
megfizetésére, amelynek az adott 
tagállamban nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokból származó éves 
forgalma meghaladja a teljes nemzeti 
elektronikus hírközlési forgalom 3%-át. 
Ilyen hozzájárulás kivetésekor minden 
esetben csak az érintett tagállamban elért 
forgalom vehető figyelembe.

törölve

Or. ro

Módosítás 369
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók jogosultak arra, hogy a 
különböző tagállamok nemzeti szabályozó 
hatóságai az objektív megítélés alapján 
egyenértékűnek tekinthető helyzetekben 
egyenlő bánásmódban részesítsék őket.

(5) A nemzeti szabályozó hatóságok 
hasonló helyzetekben egyenlő 
bánásmódban részesítik az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatókat, 
függetlenül attól, hogy székhelyük mely 
tagállamban van.

Or. en
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Módosítás 370
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók jogosultak arra, hogy a 
különböző tagállamok nemzeti szabályozó 
hatóságai az objektív megítélés alapján 
egyenértékűnek tekinthető helyzetekben 
egyenlő bánásmódban részesítsék őket.

(5) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók 
jogosultak arra, hogy a különböző 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai 
az objektív megítélés alapján 
egyenértékűnek tekinthető helyzetekben 
egyenlő bánásmódban részesítsék őket.

Or. ro

Módosítás 371
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha valamely európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatót érintően a 
2002/19/EK, 2002/20/EK, 2002/21/EK és 
2002/22/EK irányelv, e rendelet vagy az 
531/2012/EU rendelet szerinti 
kötelezettségekkel kapcsolatban 
társaságok közötti jogvita merül fel 
valamely fogadó tagállamban, akkor az 
európai elektronikus hírközlési szolgáltató 
egyeztethet a saját tagállam nemzeti 
szabályozó hatóságával, az pedig az 
egységes szabályozási gyakorlat 
kialakítását szem előtt tartva véleményt 
adhat ki. A vita rendezése során a fogadó 
tagállam nemzeti szabályozó hatóságának 
a lehető legteljesebb mértékben 
figyelembe kell vennie a saját tagállam 
nemzeti szabályozó hatósága által kiadott 
véleményt.

törölve
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Or. ro

Módosítás 372
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azoknak az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatóknak, amelyek e 
rendelet hatálybalépésének az 
időpontjában jogosultak arra, hogy egynél 
több tagállamban üzemeltessenek 
elektronikus hírközlő hálózatokat és 
nyújtsanak elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat, legkésőbb 2016. július 1-
jéig be kell nyújtaniuk a 4. cikkben előírt 
bejelentést.

törölve

Or. ro

Módosítás 373
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra vonatkozó bejelentési 
eljárás 

Bejelentési szabvány nyomtatvány 

Or. ro

Módosítás 374
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatóknak tevékenységük legalább 
egy tagállamban történő megkezdése előtt 
egyetlen bejelentést kell tenniük e 
rendeletnek megfelelően a saját tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságánál.

(1) Minden érdekelt féllel és a BEREC-el 
történt konzultációt követően, a Bizottság 
legkésőbb 2014. december 30-ig elfogadja 
a bejelentési szabvány nyomtatvány 
formátumát meghatározó végrehajtási 
aktusokat.

Or. ro

Módosítás 375
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bejelentésnek tartalmaznia kell az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetéséről és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtásáról vagy 
az ilyen tevékenység megkezdésének a 
szándékáról szóló nyilatkozatot, és ahhoz 
kizárólag a következő információkat kell 
csatolni:

törölve

a) a szolgáltató neve, jogállása és jogi 
formája, bejegyzési száma – amennyiben 
a szolgáltató kereskedelmi 
nyilvántartásban vagy egyéb hasonló 
közhitelű nyilvántartásban szerepel –, 
székhelyének címe, kapcsolattartója, a 
szolgáltatott vagy szolgáltatni kívánt 
hálózatok vagy szolgáltatások rövid 
leírása, valamint a saját tagállam 
megnevezése;
b) a fogadó tagállam(ok), ahol a 
szolgáltatásokat nyújtja, a hálózatokat 
üzemelteti, vagy ilyen tevékenységet 
folytatni szándékozik, közvetlenül vagy 
leányvállalatokon keresztül közvetve, és az 
utóbbi esetben az érintett leányvállalatok 
neve, jogállása és jogi formája, címe, 
bejegyzési száma – amennyiben a 
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szolgáltató a fogadó tagállam 
kereskedelmi nyilvántartásában vagy 
egyéb hasonló közhitelű 
nyilvántartásában szerepel –, valamint a 
leányvállalatok kapcsolattartói és a 
tevékenységük által érintett területek. Ha 
a leányvállalat fölötti ellenőrzést közösen 
gyakorolja két vagy több olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltató, 
amelynek székhelye különböző 
tagállamokban található, akkor a 
leányvállalatnak meg kell jelölnie annak 
az anyavállalatnak a saját tagállamát, 
amelyet e rendelet alkalmazása céljából 
figyelembe kell venni, és a leányvállalatot 
ennek megfelelően kell a megjelölt 
anyavállalatnak bejelentenie az adott saját 
tagállamban.

Or. ro

Módosítás 376
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésnek megfelelően 
benyújtott információk változásáról a 
változástól számított egy hónapon belül 
értesíteni kell a saját tagállam nemzeti 
szabályozó hatóságát. Ha a bejelentendő 
változás az előző bejelentésben nem 
szereplő fogadó tagállamban üzemeltetni 
kívánt elektronikus hírközlő hálózatot 
vagy nyújtani kívánt elektronikus 
hírközlési szolgáltatást érint, az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltató a 
bejelentést követően megkezdheti a 
folytatni kívánt tevékenységet az érintett 
fogadó tagállamban.

törölve

Or. ro
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Módosítás 377
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben a cikkben meghatározott 
bejelentési kötelezettségek nem teljesítése 
az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra vonatkozó közös feltételek 
megszegésének minősül a saját 
tagállamban.

törölve

Or. ro

Módosítás 378
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A saját tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága a (2) bekezdésnek megfelelően 
benyújtott információkat és azoknak a (3) 
bekezdés szerint bejelentett változásait az 
információk vagy a változásról szóló 
értesítések beérkezésétől számított egy 
héten belül továbbítja az érintett fogadó 
tagállamok nemzeti szabályozó 
hatóságainak és a BEREC Hivatalának.

törölve

Or. ro

Módosítás 379
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók kérésére a saját tagállam 
nemzeti szabályozó hatósága a 
2002/20/EK irányelv 9. cikkének 
megfelelően nyilatkozatot bocsát ki arról, 
hogy a vállalkozás az egységes uniós 
engedély hatálya alatt áll.

törölve

Or. ro

Módosítás 380
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha különböző tagállamok egy vagy 
több nemzeti szabályozó hatósága úgy 
véli, hogy a (2) bekezdés szerinti 
bejelentésben saját tagállamként megjelölt 
ország vagy a szolgáltatott 
információknak a (3) bekezdés szerint 
bejelentett változása nem áll összhangban 
vagy már nem áll összhangban a 
vállalkozás e rendelet alapján 
meghatározott székhelyével, akkor az 
értékelését alátámasztó indoklás 
kíséretében a Bizottság elé terjesztheti az 
ügyet. Az előterjesztésről tájékoztatás 
céljából másolatot kell küldeni a BEREC 
Hivatalának. A Bizottság azt követően, 
hogy az érintett európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatónak és a vitatott saját 
tagállam nemzeti szabályozó hatóságának 
lehetőséget adott véleményük kifejtésére, 
az ügy előterjesztésétől számított három 
hónapon belül határozatot ad ki, 
amelyben megállapítja a szóban forgó 
vállalkozás e rendelet szerinti saját 
tagállamát.

törölve

Or. ro
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Módosítás 381
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve
Megfelelés az egységes uniós engedélynek
(1) Az érintett tagállamok mindegyikének 
nemzeti szabályozó hatósága figyelemmel 
kíséri és a 2002/20/EK irányelv 10. 
cikkében előírt eljárásokat végrehajtó 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
biztosítja, hogy az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatók eleget tegyenek a 3. 
cikk értelmében az adott tagállam 
területén hatályos szabályoknak és 
feltételeknek.
(2) A fogadó tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága a saját tagállamnak átad minden 
releváns információt azon egyedi 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal szemben hozott azzal a 
céllal, hogy érvényt szerezzen a 3. cikk 
értelmében az adott tagállam területén 
hatályos szabályoknak és feltételeknek.

Or. ro

Módosítás 382
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. ro
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Módosítás 383
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A kiskereskedelmi díjak megszüntetése

2015. július 1-jével a 
barangolásszolgáltatók – a belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatások díjához képest –
nem számíthatnak fel semmilyen 
többletdíjat a valamelyik tagállamban 
barangolást végző ügyfeleiknek a 
szabályozott, barangolásos 
hívásindításokért vagy hívásfogadásokért, 
a szabályozott, elküldött barangolásos 
SMS-üzenetekért, a szabályozott, elküldött 
barangolásos MMS-üzenetekért vagy a 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások igénybevételéért, és 
semmilyen általános díjat nem vethetnek 
ki a külföldön használni kívánt 
végberendezés vagy szolgáltatás 
engedélyezéséért. 

Or. en

Módosítás 384
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 7. cikk törölve
A végrehajtási intézkedések 
összehangolása
(1) A 6. cikk alkalmazása során a saját 
tagállam nemzeti szabályozó hatósága 
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ugyanolyan gondossággal alkalmazza az 
olyan elektronikus hírközlési 
szolgáltatással vagy hálózattal kapcsolatos 
felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedéseket, amelyet egy másik 
tagállamban nyújtanak, illetve 
üzemeltetnek, vagy amely egy másik 
tagállamban okozott kárt, mintha az 
elektronikus hírközlési szolgáltatást vagy 
hálózatot a saját tagállamban nyújtanák.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön kézbesíthetők legyenek az 5. 
és 6. cikk szerinti intézkedésekkel 
kapcsolatos jogi iratok.

Or. ro

Módosítás 385
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a szakasz a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrumra vonatkozik az Európai 
Parlament és a Tanács 2009/140/EK 
irányelvének és 676/2002/EK 
határozatának megfelelően, kellő 
figyelemmel a 2002/21/EK irányelv 8a. és 
9. cikkében megállapított rendelkezésekre.

Or. en

Módosítás 386
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrumra vonatkozik; 
rendelkezéseit a 2002/21/EK irányelv 
vonatkozó részeivel (különösen 8a. és 9. 
cikkével), valamint a rádióspektrum-
politikai programmal összhangban kell 
értelmezni.

Or. en

Módosítás 387
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a szakasz a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló, a 
2009/140/EK és a 676/2002/EK irányelv 
szerinti harmonizált rádióspektrumra 
vonatkozik, figyelembe véve a 2002/21/EK 
irányelv 8a. és 9. cikkének rendelkezéseit 
is.

Or. de

Módosítás 388
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a szakasz a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrumra vonatkozik, figyelembe 
véve a 2002/21/EK irányelv 
(keretirányelv) 8a. és 9. cikkének 
rendelkezéseit is.

Or. de
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Módosítás 389
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a szakasz a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrumra vonatkozik a 2002/21/EK 
irányelv 8a. és 9. cikkével összhangban.

Or. de

Módosítás 390
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a szakasz a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
rádióspektrumra vonatkozik a 2002/21/EK 
irányelv 8a. és 9. cikkének megfelelően.

Or. fr

Módosítás 391
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez a szakasz a harmonizált 
rádióspektrumra vonatkozik.

Or. en
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Módosítás 392
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ez a szakasz nem érinti a tagállamok 
jogát arra, hogy a 2002/20/EK irányelv 13. 
cikkének megfelelően a rádiófrekvencia-
erőforrások optimális használatát biztosító 
díjakat vessenek ki, illetve hogy a 
rádióspektrumot a közrend, a közbiztonság 
és a honvédelem céljára, valamint az 
általános érdekű célokra, mint a 
kulturális és nyelvi sokféleség és a 
médiapluralizmus – például rádiós és 
televíziós programok nyújtása révén 
történő – előmozdításának céljára
szervezzék meg és használják.

Or. de

Módosítás 393
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ez a szakasz nem érinti a tagállamok 
jogát arra, hogy a 2002/20/EK irányelv 13. 
cikkének megfelelően a rádiófrekvencia-
erőforrások optimális használatát biztosító 
díjakat vessenek ki, illetve hogy a 
rádióspektrumot a közrend, a közbiztonság 
és a honvédelem céljára szervezzék meg és 
használják, figyelemmel az olyan általános 
érdekű célkitűzésekre, mint a kulturális 
sokféleség, illetve a médiapluralizmus, 
valamint a rádióspektrum-felhasználók 
érdekei.
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Or. en

Módosítás 394
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 395
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ez a szakasz nem érinti a tagállamok 
jogát arra, hogy a 2002/20/EK irányelv 13. 
cikkének megfelelően a rádiófrekvencia-
erőforrások optimális használatát biztosító 
díjakat vessenek ki, illetve hogy a 
rádióspektrumot a közrend, a közbiztonság
és a honvédelem céljára, valamint az 
általános érdekű célok – különösen az 
audiovizuális és médiapolitikai célok –
elérésének kiegészítéseképpen szervezzék 
meg és használják.

Or. de
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Módosítás 396
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 397
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e szakasz által ráruházott 
hatáskörök gyakorlása során a Bizottság a 
lehető legteljesebb mértékben figyelembe 
veszi a 2002/622/EK28 bizottsági 
határozattal létrehozott, rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport idevágó 
véleményeit.

törölve

__________________
28 A Bizottság 2002. július 26-i 
2002/622/EK határozata a 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport létrehozásáról (HL L 198., 
2002.7.27., 49. o.).

Or. en
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Módosítás 398
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e szakasz által ráruházott 
hatáskörök gyakorlása során a Bizottság a 
lehető legteljesebb mértékben figyelembe 
veszi a 2002/622/EK28 bizottsági 
határozattal létrehozott, rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport idevágó 
véleményeit.

(3) Az e szakasz által ráruházott 
hatáskörök gyakorlása során a Bizottság a 
lehető legteljesebb mértékben figyelembe 
veszi a 2002/622/EK28 bizottsági 
határozattal létrehozott, rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport idevágó 
véleményeit, valamint a BEREC által a 
hatáskörébe tartozó ügyek kapcsán 
ismertetett jelzéseket és iránymutatásokat.

__________________ __________________
28 A rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport létrehozásáról szóló, 2002. július 
26-i 2002/622/EK bizottsági határozat (HL 
L 198., 2002.7.27., 49. o.).

28 A rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport létrehozásáról szóló, 2002. július 
26-i 2002/622/EK bizottsági határozat (HL 
L 198., 2002.7.27., 49. o.).

Or. it

Módosítás 399
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e szakasz által ráruházott 
hatáskörök gyakorlása során a Bizottság a 
lehető legteljesebb mértékben figyelembe 
veszi a 2002/622/EK28 bizottsági 
határozattal létrehozott, rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport idevágó 
véleményeit.

(3) Az e szakasz által ráruházott 
hatáskörök gyakorlása során a Bizottság a 
lehető legteljesebb mértékben figyelembe 
veszi a BEREC idevágó véleményeit.

__________________ __________________
28 A Bizottság 2002. július 26-i 
2002/622/EK határozata a 
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rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport létrehozásáról (HL L 198., 
2002.7.27., 49. o.).

Or. en

Módosítás 400
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az egyedi rádiófrekvencia-használati 

jogok átruházásával vagy bérbeadásával 
kapcsolatos bizonyos szempontok 

harmonizálása és e jogok 
érvényességének időtartama

(1) A 2002/21/EK irányelv és a 
versenyszabályok vállalkozásokra történő 
alkalmazásának sérelme nélkül, a 
243/2012/EU határozat 6. cikkének (8) 
bekezdésében meghatározott 
spektrumhasználati jogok vagy azok egy 
részének átruházása vagy haszonbérbe 
adása tekintetében a következők 
alkalmazandók:
a) a tagállamok valamennyi ilyen jog 
aktuális részadatait szabványos
elektronikus formátumban elérhetővé 
teszik a nyilvánosság számára;
b) a tagállamok nem utasíthatják el az 
ilyen használati jogok meglévő jogosultjai 
számára történő átruházás vagy 
haszonbérbe adás lehetővé tételét;
c) a b)pont hatálya alá nem tartozó 
esetekben a tagállamok csak akkor 
utasíthatnak el egy átruházást, ha 
nyilvánvalóan fennáll annak a kockázata, 
hogy az új jogosult nem lenne képes eleget 
tenni a használati jogra vonatkozóan 
fennálló feltételeknek;
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d) a b)pont hatálya alá nem tartozó 
esetekben a tagállamok nem utasíthatják 
el a haszonbérbe adást, ha az átruházó 
felelősséget vállal azért, hogy eleget tesz a 
használati jogra vonatkozóan fennálló 
feltételeknek.
(2) A spektrumok átruházására vagy 
haszonbérbe adására vonatkozó kérelmek 
feldolgozásához kapcsolódóan a 
vállalkozásokra rótt adminisztratív terhek 
összesen csupán a kérelmek feldolgozása 
során felmerülő adminisztratív költségeket 
fedezhetik, többek között az olyan 
kiegészítő eljárásokat, mint egy új 
használati jog kibocsátása. Az ilyen 
terheket olyan tárgyilagos, átlátható és 
arányos módon kell kivetni, amely 
minimálisra csökkenti a további 
igazgatási és kapcsolódó ráfordításokat. 
Az e bekezdés szerint kirótt terhek 
tekintetében a 2002/20/EK irányelv 12. 
cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit kell 
alkalmazni.
(3) Valamennyi spektrumhasználati jogot 
legalább 20 éves, de legalábbis olyan 
időtartamra kell megadni, amely 
megfelelően ösztönzi a beruházásokat és a 
versenyt, és nem kedvez a 
spektrumkihasználatlanságnak vagy a 
„spektrumfelhalmozásnak”. A tagállamok 
határozatlan időre szóló használati jogot 
is adhatnak.
(4) A tagállamok előírhatják a jogok 
arányosságon és 
megkülönböztetésmentességen alapuló 
visszavonását a hatékony 
spektrumhasználat biztosítása érdekében, 
ideértve többek között a 
spektrumgazdálkodási célokat, 
nemzetbiztonsági szempontokat, az 
engedély feltételeinek megsértését, egy 
frekvenciasáv használatának összehangolt 
megváltoztatását és a díjak kifizetésének 
elmaradását.
(5) E rendelet által valamennyi meglévő 
spektrumhasználati jog időtartama a jog 
odaítélésétől számított 20 évre 
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meghosszabbodik, a használati joghoz és 
a határozatlan időre szóló használati 
jogokhoz kapcsolódó egyéb feltételek 
sérelme nélkül.
(6) A legalább 20 éves 
engedélyérvényességi időtartam 
bevezetése nem akadályozhatja a 
szabályozó hatóságokat abban, hogy a 
harmonizált sávokban ideiglenes 
engedélyeket vagy másodlagos 
használatra szóló engedélyeket adjanak 
ki.

Or. en

Módosítás 401
Francesco De Angelis, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházásával, bérbeadásával vagy 
megosztásával kapcsolatos bizonyos 
szempontok harmonizálása és e jogok 
érvényességének időtartama
(1) A versenyszabályok vállalkozásokra 
történő alkalmazásának sérelme nélkül, a 
243/2012/EU határozat 6. cikkének (8) 
bekezdésében meghatározott 
spektrumhasználati jogok vagy azok egy 
részének átruházása, haszonbérbe adása 
vagy megosztása tekintetében a 
következők alkalmazandók:
a) a tagállamok valamennyi ilyen jog 
aktuális részadatait szabványos 
elektronikus formátumban elérhetővé 
teszik a nyilvánosság számára;
b) a tagállamok nem utasíthatják el az 
ilyen használati jogok meglévő jogosultjai 
számára történő átruházás vagy 
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haszonbérbe adás lehetővé tételét;
c) a b)pont hatálya alá nem tartozó 
esetekben a tagállamok csak akkor 
utasíthatnak el egy átruházást, ha 
nyilvánvalóan fennáll annak a kockázata, 
hogy az új jogosult nem lenne képes eleget 
tenni a használati jogra vonatkozóan 
fennálló feltételeknek;
d) a b)pont hatálya alá nem tartozó 
esetekben a tagállamok nem utasíthatják 
el a haszonbérbe adást, ha az átruházó 
felelősséget vállal azért, hogy eleget tesz a 
használati jogra vonatkozóan fennálló 
feltételeknek;
e) a tagállamoknak a tényleges 
engedélyezési szabályozás keretein belül 
elő kell segíteniük az engedélyezett 
megosztott spektrumhasználatot. A 
megosztást a tagállam a hatékony 
spektrumhasználat biztosítása céljából 
előírhatja.
(2) A spektrumok átruházására, 
haszonbérbe adására vagy megosztására 
vonatkozó kérelmek feldolgozásához 
kapcsolódóan a vállalkozásokra rótt 
adminisztratív terhek összesen csupán a 
kérelmek feldolgozása során felmerülő 
adminisztratív költségeket fedezhetik, 
többek között az olyan kiegészítő 
eljárásokat, mint egy új használati jog 
kibocsátása. Az ilyen terheket olyan 
tárgyilagos, átlátható és arányos módon 
kell kivetni, amely minimálisra csökkenti 
a további igazgatási és kapcsolódó 
ráfordításokat. Az e bekezdés szerint kirótt 
terhek tekintetében a 2002/20/EK irányelv 
12. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A spektrumhasználat megosztását ösztönözni kell a piacon folyó verseny fokozása, valamint a 
fogyasztói előnyök és az innováció maximalizálása érdekében. Ugyanezen okból a 
spektrumhasználati engedélyek érvényessége nem lehet túl hosszú vagy határozatlan idejű.
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Módosítás 402
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az egyedi rádiófrekvencia-használati 
jogok átruházásával vagy bérbeadásával 
kapcsolatos bizonyos szempontok 
harmonizálása és e jogok 
érvényességének időtartama
(1) A versenyszabályok vállalkozásokra 
történő alkalmazásának sérelme nélkül, a 
243/2012/EU határozat 6. cikkének (8) 
bekezdésében meghatározott 
spektrumhasználati jogok vagy azok egy 
részének átruházása vagy haszonbérbe 
adása tekintetében a következők 
alkalmazandók, a tagállamok pedig 
valamennyi ilyen jog aktuális részadatait 
szabványos elektronikus formátumban 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára;
(2) A spektrumok átruházására vagy 
haszonbérbe adására vonatkozó kérelmek 
feldolgozásához kapcsolódóan a 
vállalkozásokra rótt adminisztratív terhek 
összesen csupán a kérelmek feldolgozása 
során felmerülő adminisztratív költségeket 
fedezhetik, többek között az olyan 
kiegészítő eljárásokat, mint egy új 
használati jog kibocsátása. Az ilyen 
terheket olyan tárgyilagos, átlátható és 
arányos módon kell kivetni, amely 
minimálisra csökkenti a további 
igazgatási és kapcsolódó ráfordításokat. 
Az e bekezdés szerint kirótt terhek 
tekintetében a 2002/20/EK irányelv 12. 
cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit kell 
alkalmazni.
(3) Valamennyi spektrumhasználati jog 
legalább 30 év időtartamra szól. A 
tagállamok határozatlan időre szóló 
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használati jogot is adhatnak.
(4) A tagállamok előírhatják a jogok 
arányosságon és 
megkülönböztetésmentességen alapuló 
visszavonását – a legalább 30 éves 
érvényességi idejű jogokat is – a hatékony 
spektrumhasználat biztosítása érdekében, 
ideértve többek között a 
spektrumgazdálkodás céljait, 
nemzetbiztonsági szempontokat, az 
engedély feltételeinek megsértését, egy 
frekvenciasáv használatának összehangolt 
megváltoztatását és a díjak kifizetésének 
elmaradását.
E rendelet által valamennyi meglévő 
spektrumhasználati jog időtartama a jog 
odaítélésétől számított 30 évre 
meghosszabbodik, a használati joghoz és 
a határozatlan időre szóló használati 
jogokhoz kapcsolódó egyéb feltételek 
sérelme nélkül.
(5) A legalább 30 éves 
engedélyérvényességi időtartam 
bevezetése nem akadályozhatja a 
szabályozó hatóságokat abban, hogy a 
harmonizált sávokban ideiglenes 
engedélyeket vagy másodlagos 
használatra szóló engedélyeket adjanak 
ki.

Or. en

Indokolás

Továbbra is lehetővé kell tenni, hogy jogos okokból a használati jogok visszavonhatóak 
legyenek. Ezenfelül nem ásható alá a szabályozó hatóságok lehetősége arra, hogy a 
harmonizált sávokban ideiglenes engedélyeket vagy másodlagos használatra szóló 
engedélyeket adjanak ki. Ezzel biztosítható a rádiófrekvenciák hatékony használata.

Módosítás 403
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Módosítás 404
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 405
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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

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

Az általános érdekű célkitűzések 
biztosításának sérelme nélkül, a
rádióspektrum tekintetében illetékes 
nemzeti hatóságok hozzájárulnak egy 
olyan vezeték nélküli térség létrejöttéhez, 
amely jó befektetési és versenyfeltételeket 
kínál a nagy sebességű, vezeték nélküli 
széles sávú kommunikáció terén, 
lehetőséget biztosít az integrált, több 
területet lefedő hálózatok és szolgáltatások 
tervezésére és nyújtására és a 
méretgazdaságosság elérésére, ezzel 
ösztönözve az innovációt, a gazdasági 
növekedést és a végfelhasználóknak hosszú 
távon nyújtott előnyöket.

Or. en

Módosítás 406
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 407
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes nemzeti hatóságok nem 
alkalmaznak olyan eljárásokat és nem 
támasztanak olyan feltételeket a 
rádióspektrum használatával 
kapcsolatban, amelyek szükségtelenül 
akadályozzák az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatókat abban, hogy több 
tagállamban vagy az Unió egész területén 
nyújtsanak integrált elektronikus hírközlő 
hálózatokat és szolgáltatásokat.

törölve

Or. ro

Módosítás 408
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes nemzeti hatóságok nem 
alkalmaznak olyan eljárásokat és nem 
támasztanak olyan feltételeket a 
rádióspektrum használatával kapcsolatban, 
amelyek szükségtelenül akadályozzák az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókat abban, hogy több 
tagállamban vagy az Unió egész területén 
nyújtsanak integrált elektronikus hírközlő 
hálózatokat és szolgáltatásokat.

Az illetékes nemzeti hatóságok nem 
alkalmaznak olyan eljárásokat és nem 
támasztanak olyan feltételeket a 
rádióspektrum használatával kapcsolatban, 
amelyek szükségtelenül akadályozzák az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókat abban, hogy több 
tagállamban vagy az Unió egész területén 
nyújtsanak integrált elektronikus hírközlő 
hálózatokat és szolgáltatásokat, és/vagy 
amelyek interferenciák okozásával 
indokolatlanul gátolják az érintett 
frekvenciasávokban és a szomszédos 
sávokban a meglévő szolgáltatások vagy 
alkalmazások működését.

Or. en
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Módosítás 409
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes nemzeti hatóságok 
objektív, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes, arányos szempontokon alapuló, a 
lehető legkisebb terhet jelentő 
engedélyezési rendszert alkalmazzák a 
rádióspektrum használatának lehetővé 
tételére, úgy, hogy az maximalizálja a 
rádióspektrum használatának 
rugalmasságát és hatékonyságát, valamint 
elősegítse az összehasonlítható feltételek 
létrejöttét Unió-szerte az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
integrált, több területet lefedő beruházásai 
és tevékenységei számára.

(2) Az illetékes nemzeti hatóságok 
átlátható folyamatot alkalmaznak, és
objektív, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes, arányos szempontokon alapuló, a 
lehető legkisebb terhet jelentő 
engedélyezési rendszert alkalmazzák,
amely minden szereplő számára egyenlő 
hozzáférési feltételeket biztosít a 
rádióspektrum használatához, úgy, hogy 
az maximalizálja a rádióspektrum 
használatának rugalmasságát és 
hatékonyságát, valamint elősegítse az 
összehasonlítható feltételek létrejöttét 
Unió-szerte az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatók integrált, több 
területet lefedő beruházásai és 
tevékenységei számára.

Or. en

Módosítás 410
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes nemzeti hatóságok 
objektív, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes, arányos szempontokon alapuló, a 
lehető legkisebb terhet jelentő
engedélyezési rendszert alkalmazzák a 
rádióspektrum használatának lehetővé 
tételére, úgy, hogy az maximalizálja a 
rádióspektrum használatának 
rugalmasságát és hatékonyságát, valamint 

(2) Az illetékes nemzeti hatóságok 
objektív, átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes, arányos szempontokon alapuló, a 
lehető leghatékonyabb engedélyezési 
rendszert alkalmazzák a rádióspektrum 
használatának lehetővé tételére, úgy, hogy 
az maximalizálja a rádióspektrum 
használatának rugalmasságát és 
hatékonyságát, valamint elősegítse az 
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elősegítse az összehasonlítható feltételek 
létrejöttét Unió-szerte az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
integrált, több területet lefedő beruházásai 
és tevékenységei számára.

összehasonlítható feltételek létrejöttét 
Unió-szerte az elektronikus hírközlési 
szolgáltatók integrált, több területet lefedő 
beruházásai és tevékenységei számára.

Or. ro

Módosítás 411
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 
eljárások kialakításánál az illetékes 
nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni egyenlő bánásmódra.

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 
eljárások kialakításánál az illetékes 
nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni egyenlő bánásmódra.

Az illetékes nemzeti hatóságok 
gondoskodnak a meglévő és az új 
rádióspektrumhasználók békés egymás 
mellett éléséről. E célból széles körű 
hatásvizsgálatot készítenek, és minden 
érdekelt fél részvételével konzultációkat 
tartanak.

Or. en

Módosítás 412
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 



PE524.835v01-00 198/223 AM\1012835HU.doc

HU

eljárások kialakításánál az illetékes 
nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni egyenlő bánásmódra.

eljárások kialakításánál az illetékes 
nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni egyenlő bánásmódra. Tekintettel 
kell lenniük a közös spektrumhasználatra, 
valamint a spektrum megosztott és 
engedélymentes használatára is.

Or. en

Módosítás 413
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 
eljárások kialakításánál az illetékes 
nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni egyenlő bánásmódra.

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 
eljárások kialakításánál az illetékes 
nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni objektív, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes bánásmódra.

Or. en

Módosítás 414
Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 
eljárások kialakításánál az illetékes 

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 
eljárások kialakításánál az illetékes 
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nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni egyenlő bánásmódra.

nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni pártatlanságra, átláthatóságra 
és megkülönböztetésmentes bánásmódra.

Or. es

Módosítás 415
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 
eljárások kialakításánál az illetékes 
nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni egyenlő bánásmódra.

(3) A rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételek és 
eljárások kialakításánál az illetékes 
nemzeti hatóságok különösen tekintettel 
vannak a meglévő és a potenciális 
üzemeltetőkkel szembeni, valamint az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal és más vállalkozásokkal 
szembeni – átlátható, megkülönböztetéstől 
mentes és objektív módon biztosított –
egyenlő bánásmódra.

Or. de

Módosítás 416
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak a tényleges 
engedélyezési szabályozás keretein belül 
elő kell segíteniük az engedélyezett 
megosztott spektrumhasználatot. A 
megosztást a tagállam a hatékony 
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spektrumhasználat biztosítása céljából 
előírhatja.

Or. en

Módosítás 417
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rádióspektrum minél hatékonyabb 
használatának és a frekvenciagazdálkodás 
minél nagyobb hatékonyságának 
biztosítása;

b) a rádióspektrum minél hatékonyabb 
használatának és a frekvenciagazdálkodás 
minél nagyobb hatékonyságának, valamint 
az engedélymentes spektrum 
rendelkezésre állásának biztosítása;

Or. en

Módosítás 418
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kiszámítható és összehasonlítható 
feltételek biztosítása, melyek lehetővé 
teszik a több területre kiterjedő hálózatokra 
vonatkozó beruházások és szolgáltatások
tervezését és a méretgazdaságosság 
elérését;

c) kiszámítható és összehasonlítható 
feltételek biztosítása, amelyek lehetővé 
teszik a több területre kiterjedő hálózatokra 
vonatkozó hosszú távú és fenntartható 
beruházásokat és szolgáltatásokat és a 
méretgazdaságosság elérését;

Or. de

Módosítás 419
Werner Langen

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

d) az alkalmazott feltételek 
szükségességének és arányosságának 
biztosítása, ideértve annak objektív 
vizsgálatát is, hogy indokolt-e további 
feltételeket bevezetni, melyek bizonyos 
üzemeltetőkre nézve kedvezőek vagy 
hátrányosak lehetnek;

d) az alkalmazott feltételek 
szükségességének és arányosságának 
biztosítása, ideértve annak átlátható és
objektív vizsgálatát is, hogy indokolt-e 
további feltételeket bevezetni, melyek 
bizonyos üzemeltetőkre nézve kedvezőek 
vagy hátrányosak lehetnek;

Or. de

Módosítás 420
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 421
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 422
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 423
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a káros interferencia 
megakadályozása, többek között a más 
frekvenciahasználókkal való 
interferenciával kapcsolatos esetek 
megoldására és a felmerült költségek 
átvállalására való kötelezés lehetősége;

Or. de

Módosítás 424
Jean-Pierre Audy

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

ea) bármilyen káros interferencia 
megelőzése, ideértve a rádióspektrum 
egyéb felhasználóival való interferenciák 
megoldására irányuló kötelezettségek 
előírásának lehetősége.

Or. fr

Módosítás 425
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 426
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) minden káros interferencia 
megelőzése.

Or. en

Módosítás 427
Salvador Sedó i Alabart
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az illetékes nemzeti hatóságok 
biztosítják a rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételekkel és 
eljárásokkal kapcsolatos információk 
rendelkezésre állását, továbbá lehetővé 
teszik, hogy az érdekelt felek kifejthessék 
álláspontjukat az eljárás során.

Or. es

Módosítás 428
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az illetékes nemzeti hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a 
rádióspektrum használatának 
engedélyezésére vonatkozó feltételekre és 
eljárásokra vonatkozóan aktuális 
információk álljanak rendelkezésre, 
továbbá lehetőséget kell biztosítaniuk 
arra, hogy az érdeklődő felek kifejezésre 
juttathassák véleményüket a folyamat 
során.

Or. en

Módosítás 429
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Or. en

Módosítás 430
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy a rádióspektrum használatára 
feljogosító eljárásban kiosztott frekvencia 
mennyiségének és jellegének 
meghatározásakor az illetékes nemzeti 
hatóság az alábbiakat veszi figyelembe:

(1) Egy a rádióspektrum használatára 
feljogosító eljárásban kiosztott frekvencia 
mennyiségének és jellegének 
meghatározásakor az illetékes nemzeti 
hatóság figyelembe veszi a különböző 
elérhető rádiófrekvencia-sávok műszaki 
jellemzőit.

Or. en

Módosítás 431
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 432
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 433
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 434
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az egymást kiegészítő sávok egy 
eljárásban történő kezelésének a 
lehetősége; valamint

törölve

Or. en

Módosítás 435
Herbert Reul

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

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

Or. de

Módosítás 436
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a frekvenciahasználati jogok különböző 
tagállambeli csoportosítása 
koherenciájának jelentősége a hálózatnak 
vagy a szolgáltatásoknak az Unió egész 
területén vagy annak jelentős részén 
történő nyújtása szempontjából.

törölve

Or. en

Módosítás 437
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 438
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 439
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 440
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a frekvenciatartomány megszűnése 
esetén a felhasználók költségeinek 
figyelembevételét;

Or. de
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Módosítás 441
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják, 
hogy a rádióspektrum használati jogáért 
fizetendő díjak, ha vannak:

Az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják, 
hogy a rádióspektrum használati jogáért 
fizetendő – a kereslettöbblet és a hiány 
(aukciók útján vagy adminisztratív 
formában történő) kiegyenlítésére 
szolgáló – díjak, ha vannak:

Or. de

Módosítás 442
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják, 
hogy a rádióspektrum használati jogáért 
fizetendő díjak, ha vannak:

Az illetékes nemzeti hatóságok biztosítják, 
hogy a különféle típusú rádióspektrumok
használati jogáért fizetendő díjak, ha 
vannak:

Or. en

Módosítás 443
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellően tükrözzék a rádióspektrum 
társadalmi és gazdasági értékét, beleértve 
az előnyös externáliákat is;

a) kellően tükrözzék a rádióspektrum 
társadalmi, kulturális és gazdasági értékét, 
beleértve az előnyös externáliákat is, és ne 
haladják meg annak piaci értékét;
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Or. en

Módosítás 444
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellően tükrözzék a rádióspektrum 
társadalmi és gazdasági értékét, beleértve 
az előnyös externáliákat is;

a) kellően tükrözzék a rádióspektrum 
társadalmi és gazdasági értékét, beleértve 
az előnyös externáliákat is, és ne haladják 
meg a piaci értéket;

Or. de

Módosítás 445
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) adott esetben figyelembe vegyék 
azokat a költségeket, amelyeket a 
rádiófrekvenciák jelenlegi használóinak 
kiszorítása idéz elő;

Or. fr

Módosítás 446
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítsák az azonnal fizetendő és az 
esetleges rendszeres díjak egymáshoz 
viszonyított optimális arányát, különös 
tekintettel arra, hogy a 9. cikk (4) 
bekezdésének b) és e) pontja értelmében 

d) biztosítsák az előre fizetendő és 
lehetőség szerint rendszeres díjak 
egymáshoz viszonyított optimális arányát, 
különös tekintettel arra, hogy a 9. cikk (4) 
bekezdésének b) és e) pontja értelmében 
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ösztönözni kell a hálózatok gyors bővülését 
és a rádióspektrum kihasználását.

ösztönözni kell a hálózatok gyors bővülését 
és a rádióspektrum kihasználását.

Or. en

Módosítás 447
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azokat csak akkor kelljen kifizetni, 
amikor a szolgáltató ténylegesen 
használja a rádióspektrumot. Az aukciók 
keretében kiosztott rádióspektrumok 
esetében az aukció megkezdése előtt meg 
kell határozni a rádióspektrum műszaki és 
szabályozási feltételeit. Bizonyos 
esetekben műszaki tesztek elvégzésére 
lehet szükség.

Or. de

Módosítás 448
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egy évnél ne kerüljenek korábban 
kifizetésre azt megelőzően, hogy az 
üzemeltető megkezdheti a rádióspektrum 
használatát.

Or. en

Módosítás 449
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) akkor váljanak esedékessé, amikor az 
üzemeltetők ténylegesen hasznosítani 
tudják a spektrumot.

Or. en

Módosítás 450
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rádióspektrum használati jogához 
kapcsolódó műszaki és szabályozási 
feltételeket a pályáztatási folyamat kezdete 
előtt meg kell határozni és elérhetővé kell 
tenni az érdekelt felek számára;

Or. en

Módosítás 451
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem érinti az (5) 
bekezdésnek azon feltételekre való 
alkalmazását, amelyek – adott esetben – a 
tényleges verseny előmozdítását 
szolgálják, és az üzemeltetők 
díjszabásának differenciálódását 
eredményezik.

törölve

Or. de
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Módosítás 452
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem érinti az (5) 
bekezdésnek azon feltételekre való 
alkalmazását, amelyek – adott esetben – a 
tényleges verseny előmozdítását 
szolgálják, és az üzemeltetők 
díjszabásának differenciálódását 
eredményezik.

törölve

Or. en

Módosítás 453
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés nem érinti az (5) 
bekezdésnek azon feltételekre való 
alkalmazását, amelyek – adott esetben – a 
tényleges verseny előmozdítását 
szolgálják, és az üzemeltetők 
díjszabásának differenciálódását 
eredményezik.

törölve

Or. ro

Módosítás 454
Silvia-Adriana Ţicău

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

(4) Az illetékes nemzeti hatóságok csak 
olyan kötelezettséget írhatnak elő a 
minimális földrajzi lefedettség elérésére 
vonatkozóan, amely a 9. cikk (4) 
bekezdése d) pontjának megfelelően 
szükséges és arányos a nemzeti szinten 
megállapított, közérdekű, konkrét célok 
eléréshez. Ilyen kötelezettségek előírásakor 
az illetékes nemzeti hatóságok figyelembe 
veszik a következőket:

(4) Az illetékes nemzeti hatóságok csak a 
minimális földrajzi lefedettség elérésére 
vonatkozó, nemzeti szinten megállapított, 
közérdekű, konkrét célok elérésére 
irányuló kötelezettséget írhatnak elő. Ilyen 
kötelezettségek előírásakor az illetékes 
nemzeti hatóságok figyelembe veszik a 
következőket:

Or. ro

Módosítás 455
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kötelezettséggel potenciálisan érintett 
üzemeltetők számának minimalizálása;

törölve

Or. ro

Módosítás 456
Werner Langen, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak eldöntésekor, hogy alkalmaznak-e 
korlátozásokat a mobilhozzáférés 
biztosítására vonatkozó kötelezettségek 
tekintetében, a nemzeti hatóságoknak a 
piaci jellegzetességek átfogó értékelésével 
meg kell indokolniuk a döntésüket, illetve 
bizonyítékkal kell szolgálniuk a piac 
alkalmatlanságáról. Ezenfelül a 



AM\1012835HU.doc 215/223 PE524.835v01-00

HU

döntésnek a hálózatüzemeltetők 
beruházásaival kapcsolatban végzett 
hatásvizsgálatból kell kiindulnia; a 
vállalat kötelezettségeket rendszeresen 
felül kell vizsgálni.

Or. de

Módosítás 457
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak eldöntésekor, hogy 
megállapítsanak-e a mobil hozzáférésre 
vonatkozó kötelezettséget, az illetékes 
nemzeti hatóságoknak döntésüket a piaci 
viszonyok hibáról árulkodó alapos 
értékelésére és a hálózatüzemeltetők 
beruházásairól készített hatásvizsgálatra 
alapozva meg kell indokolniuk. A 
megállapított kötelezettségeket 
rendszeresen felül kell vizsgálniuk.

Or. en

Módosítás 458
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes nemzeti hatóságok 
meghatározzák azokat a feltételeket, 
amelyek a vállalkozások saját 
rádióspektrum-használati jogainak vagy 
azok egy részének más vállalkozás részére 
történő átadására vagy bérbeadására 
vonatkoznak, ideértve a rádióspektrum 
megosztását is. Ezeknek a feltételeknek a 

Az illetékes nemzeti hatóságok e 
rendelettel hatálybalépésétől számított egy 
éven belül meghatározzák azokat a 
feltételeket, amelyek a vállalkozások saját 
rádióspektrum-használati jogainak vagy 
azok egy részének más vállalkozás részére 
történő átadására vagy bérbeadására 
vonatkoznak, ideértve a rádióspektrum 
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meghatározásakor az illetékes nemzeti 
hatóságok figyelembe veszik az alábbiakat:

megosztását is. Ezeknek a feltételeknek a 
meghatározásakor az illetékes nemzeti 
hatóságok figyelembe veszik az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 459
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 243/2012/EU határozat szerinti 
célkitűzésnek megfelelően, miszerint 
legalább 1200 MHz arra alkalmas 
frekvenciasávot a vezeték nélküli széles 
sávú hírközlés céljára kell kiosztani, az 
illetékes nemzeti hatóságok e rendelet 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
meghatározzák a felszabadításra 
alkalmas, harmonizált vezeték nélküli 
frekvenciasávot, és megállapítják azokat a 
feltételeket, amelyek mellett a vezeték 
nélküli frekvenciasáv használati jogával 
rendelkező vállalkozások 
megváltoztathatják az ilyen harmonizált 
vezeték nélküli frekvenciasáv rendeltetését 
és használatát.

Or. en

Módosítás 460
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en



AM\1012835HU.doc 217/223 PE524.835v01-00

HU

Módosítás 461
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Ily módon biztosítandó, hogy az elsődlegesen kiosztott spektrumok használatáról van szó.

Módosítás 462
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

esetleges alternatív használat hátráltassa a 
harmonizált rendszer tényleges 
alkalmazását. E rendelkezés alól kivételt 
képez a 2. cikk második bekezdésének 8. 
pontja.

Or. de

Módosítás 463
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 464
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes nemzeti hatóságok 
megvizsgálják, hogy szükséges-e 
megfelelő minimális technológiai
teljesítményszinteket megállapítani a 
különböző sávokra vonatkozóan, a 

Az illetékes nemzeti hatóságok 
megvizsgálják, hogy szükséges-e 
megfelelő minimális teljesítményszinteket 
megállapítani a különböző sávokra 
vonatkozóan, a 243/2012/EK határozat 6. 



AM\1012835HU.doc 219/223 PE524.835v01-00

HU

243/2012/EK határozat 6. cikk (3) 
bekezdésével összhangban, a spektrum 
jobb kihasználása érdekében, a 676/2002 
határozat alapján elfogadott intézkedések 
sérelme nélkül.

cikk (3) bekezdésével összhangban, a 
676/2002 határozat alapján elfogadott 
intézkedések sérelme nélkül.

Or. de

Módosítás 465
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) figyelembe veszik a műszaki 
fejlesztéseknek és a berendezések –
különösen a végberendezések –
lecserélésének ciklusait; és

törölve

Or. de

Módosítás 466
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használati jog érvényességének 
időtartamát vagy a megújítás időpontját 
jóval az első albekezdésben említett 
ütemtervben szereplő vonatkozó eljárás 
lefolytatása előtt kell kijelölni. Az 
ütemtervek, érvényességi időtartamok és 
megújítási ciklusok meghatározásakor 
figyelembe kell venni a kiszámítható 
beruházási környezet megteremtésének 
szükségességét, a vezeték nélküli, széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló esetleges új, 
releváns rádiófrekvencia-sávok 
felszabadításának tényleges lehetőségét és 
a kapcsolódó beruházásoknak a 
versenykörülmények közötti amortizációs 

A használati jog érvényességének 
időtartamát vagy a megújítás időpontját 
jóval az első albekezdésben említett 
ütemtervben szereplő vonatkozó eljárás 
lefolytatása előtt kell kijelölni. Az 
ütemtervek, érvényességi időtartamok és 
megújítási ciklusok meghatározásakor 
figyelembe kell venni a kiszámítható 
beruházási környezet megteremtésének 
szükségességét, a vezeték nélküli, széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló esetleges új, 
releváns rádiófrekvencia-sávok 
felszabadításának tényleges lehetőségét és 
a kapcsolódó beruházásoknak a 
versenykörülmények közötti amortizációs 
idejét. Az illetékes nemzeti hatóságok a 



PE524.835v01-00 220/223 AM\1012835HU.doc

HU

idejét. rádióspektrum-használati jogot legalább 
harmincéves (30) időtartamra adják meg.

Or. en

Módosítás 467
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A használati jog érvényességének 
időtartamát vagy a megújítás időpontját 
jóval az első albekezdésben említett 
ütemtervben szereplő vonatkozó eljárás
lefolytatása előtt kell kijelölni. Az 
ütemtervek, érvényességi időtartamok és 
megújítási ciklusok meghatározásakor 
figyelembe kell venni a kiszámítható 
beruházási környezet megteremtésének 
szükségességét, a vezeték nélküli, széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló esetleges új, 
releváns rádiófrekvencia-sávok 
felszabadításának tényleges lehetőségét és 
a kapcsolódó beruházásoknak a 
versenykörülmények közötti amortizációs 
idejét.

A 8a. cikk (3) bekezdésének sérelme 
nélkül, a használati jog érvényességének 
időtartamát vagy a megújítás időpontját 
jóval az első albekezdésben említett 
ütemtervben szereplő vonatkozó eljárás 
lefolytatása előtt kell kijelölni. Az 
ütemtervek, érvényességi időtartamok és 
megújítási ciklusok meghatározásakor 
figyelembe kell venni a kiszámítható 
beruházási környezet megteremtésének 
szükségességét, a vezeték nélküli, széles 
sávú hírközlés céljára szolgáló esetleges új, 
releváns rádiófrekvencia-sávok 
felszabadításának tényleges lehetőségét és 
a kapcsolódó beruházásoknak a 
versenykörülmények közötti amortizációs 
idejét.

Or. en

Módosítás 468
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírhatják a jogok 
arányosságon és 
megkülönböztetésmentességen alapuló 
visszavonását – a legalább 30 éves 
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érvényességi idejű jogokat is – annak 
érdekében, hogy megakadályozzák a jogok 
esetlegesen versenytorzító felhalmozását.

Or. en

Módosítás 469
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legalább 30 éves engedélyérvényességi 
időtartam bevezetése nem akadályozhatja 
a szabályozó hatóságokat abban, hogy a 
harmonizált sávokban ideiglenes 
engedélyeket vagy másodlagos 
használatra szóló engedélyeket adjanak 
ki.

Or. en

Módosítás 470
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésnek az Unió teljes területén 
történő egységes végrehajtása és különösen 
a vezeték nélküli szolgáltatásoknak az 
Unión belüli egyidejű rendelkezésre állása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján:

Az (1) bekezdésnek az Unió teljes területén 
történő egységes végrehajtása és különösen 
a vezeték nélküli szolgáltatásoknak az 
Unión belüli egyidejű rendelkezésre állása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok – amelyek közül az elsőt e 
rendelet hatálybalépésének napjától 
számított egy éven belül elfogadja – útján:

Or. en
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Módosítás 471
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésnek az Unió teljes területén 
történő egységes végrehajtása és különösen 
a vezeték nélküli szolgáltatásoknak az 
Unión belüli egyidejű rendelkezésre állása 
érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján:

Az (1) bekezdésnek az Unió teljes területén 
történő egységes végrehajtása és különösen 
a vezeték nélküli szolgáltatásoknak az 
Unión belüli egyidejű rendelkezésre állása 
érdekében a Bizottság jogszabályi 
intézkedésekre tehet javaslatot, mint:

Or. ro

Módosítás 472
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az (1) bekezdésnek az Unió teljes 
területén történő egységes végrehajtása és 
különösen a vezeték nélküli 
szolgáltatásoknak az Unión belüli egyidejű 
rendelkezésre állása érdekében a Bizottság
végrehajtási jogi aktusok útján:

Az (1) bekezdésnek az Unió teljes területén 
történő egységes végrehajtása és különösen 
a vezeték nélküli szolgáltatásoknak az 
Unión belüli egyidejű rendelkezésre állása 
érdekében a BEREC iránymutatások
útján:

Or. en

Módosítás 473
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közös, az Unió egészére vonatkozó vagy 
a tagállamok különböző kategóriáinak 
viszonyaihoz illeszkedő ütemtervet hozhat 

a) közös, az Unió egészére vonatkozó vagy 
a tagállamok különböző kategóriáinak 
viszonyaihoz illeszkedő határidőt 
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létre, és meghatározhatja azon dátumot 
vagy dátumokat, amikorra a harmonizált 
sávra vagy az egymást kiegészítő
harmonizált sávok kombinációjára 
vonatkozó egyedi használati jogokat oda 
kell ítélni, és engedélyezni kell, hogy a 
rádióspektrumot Unió-szerte ténylegesen 
használják vezeték nélküli, szélessávú 
hírközlés kizárólagos vagy közös 
nyújtására;

állapíthat meg, és meghatározhatja azon 
dátumot vagy dátumokat, amikorra a 
harmonizált sávra vagy az egymást 
kiegészítő harmonizált sávok 
kombinációjára vonatkozó egyedi 
használati jogokat oda kell ítélni, és 
engedélyezni kell, hogy a rádióspektrumot 
Unió-szerte ténylegesen használják vezeték 
nélküli, szélessávú hírközlés kizárólagos 
vagy közös nyújtására;

Or. en

Indokolás

Míg egyes tagállamokban közelebbről meghatározott követelmények vannak érvényben, 
amelyek megnehezítik a spektrum bizonyos sávjainak felszabadítását, ennek ellenére fontos, 
hogy a spektrum felszabadítására határidőket állapítsanak meg a nagyobb sávszélesség 
biztosítása érdekében, amelyekre vonatkozóan a tagállamokkal kivételes esetekben és sajátos 
helyzetük elismeréseként eltérésekben lehet megállapodni.

Módosítás 474
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közös, az Unió egészére vonatkozó vagy 
a tagállamok különböző kategóriáinak 
viszonyaihoz illeszkedő ütemtervet hozhat 
létre, és meghatározhatja azon dátumot 
vagy dátumokat, amikorra a harmonizált 
sávra vagy az egymást kiegészítő 
harmonizált sávok kombinációjára 
vonatkozó egyedi használati jogokat oda 
kell ítélni, és engedélyezni kell, hogy a 
rádióspektrumot Unió-szerte ténylegesen 
használják vezeték nélküli, szélessávú 
hírközlés kizárólagos vagy közös 
nyújtására;

a) közös, az Unió egészére vonatkozó vagy 
a tagállamok különböző kategóriáinak 
viszonyaihoz illeszkedő ütemterv, és 
meghatározhatja azon dátumot vagy 
dátumokat, amikorra a harmonizált sávra 
vagy az egymást kiegészítő harmonizált 
sávok kombinációjára vonatkozó egyedi 
használati jogokat oda kell ítélni, és 
engedélyezni kell, hogy a rádióspektrumot 
Unió-szerte ténylegesen használják vezeték 
nélküli, szélessávú hírközlés kizárólagos 
vagy közös nyújtására;

Or. ro


