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Módosítás 475
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra 
vonatkozó jogok minimális érvényességi 
idejét;

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra 
vonatkozó jogok minimális érvényességi 
idejét, amely legalább 20 év, és 
mindenesetre a beruházások és a verseny 
tekintetében ösztönző hatású, illetve a 
rádiófrekvenciák nem megfelelő 
kihasználásától vagy felhalmozásától 
eltérítő megfelelő időszak; vagy 
meghatározhatja, hogy a jogokat 
határozatlan időtartamra ítélik oda;

Or. en

Módosítás 476
Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra 
vonatkozó jogok minimális érvényességi 
idejét;

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra 
vonatkozó jogok minimális érvényességi 
idejét, a legcélravezetőbb időtartamot 
alkalmazva a folyamatos beruházás és 
verseny ösztönzésére, amely egyben 
eltántorítja a használati engedéllyel 
rendelkezőket a rádiófrekvencia nem 
megfelelő kihasználásától;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük arra, hogy egyrészt az 
engedélyezési feltételeikben egyensúlyt teremtsenek a beruházásoknak az engedélyek 
optimális érvényességi idejével történő ösztönzése, illetve az annak biztosítása iránti igény 
között, hogy a rádiófrekvenciát a lehető leghatékonyabban és legteljesebben kihasználják, 
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másrészt megakadályozzák a rádiófrekvenciák felhalmozásával kapcsolatos tendenciát.

Módosítás 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra 
vonatkozó jogok minimális érvényességi 
idejét;

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra 
vonatkozó jogok minimális érvényességi 
idejét, amely megfelelő a beruházások, az 
innováció és a verseny ösztönzéséhez, és 
amely egyben eltántorítja a használati 
engedéllyel rendelkezőket a 
rádiófrekvenciák nem megfelelő 
kihasználásától és felhalmozásától;

Or. en

Módosítás 478
Edit Herczog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra 
vonatkozó jogok minimális érvényességi 
idejét;

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra 
vonatkozó jogok érvényességi idejét, 
amely megfelelő a beruházások és a 
verseny ösztönzéséhez, és amely egyben 
eltántorítja a használati engedéllyel 
rendelkezőket a rádiófrekvenciák nem 
megfelelő kihasználásától és 
felhalmozásától;

Or. en

Indokolás

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
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that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet 
access.National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need 
to incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible.Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Módosítás 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározhatja a harmonizált sávokra 
vonatkozó jogok minimális érvényességi 
idejét;

b) a harmonizált sávokra vonatkozó jogok 
minimális érvényességi idejét;

Or. ro

Módosítás 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) meghatározhatja a harmonizált 
sávoknak a vezeték nélküli, széles sávú 
hírközléstől eltérő célra való használatára 
vonatkozó meglévő jogok lejáratának 
dátumát, illetve határozatlan idejű jogok 
esetében azt a dátumot, amikor a 
használati jogot úgy kell módosítani, hogy 
lehetővé tegye a vezeték nélküli, széles 
sávú hírközlés nyújtását.

törölve

Or. en

Módosítás 481
Petra Kammerevert
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) meghatározhatja a harmonizált 
sávoknak a vezeték nélküli, széles sávú 
hírközléstől eltérő célra való használatára 
vonatkozó meglévő jogok lejáratának 
dátumát, illetve határozatlan idejű jogok 
esetében azt a dátumot, amikor a 
használati jogot úgy kell módosítani, hogy 
lehetővé tegye a vezeték nélküli, széles 
sávú hírközlés nyújtását.

törölve

Or. de

Módosítás 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) meghatározhatja a harmonizált 
sávoknak a vezeték nélküli, széles sávú 
hírközléstől eltérő célra való használatára 
vonatkozó meglévő jogok lejáratának 
dátumát, illetve határozatlan idejű jogok 
esetében azt a dátumot, amikor a használati 
jogot úgy kell módosítani, hogy lehetővé 
tegye a vezeték nélküli, széles sávú 
hírközlés nyújtását.

d) a harmonizált sávoknak a vezeték 
nélküli, széles sávú hírközléstől eltérő célra 
való használatára vonatkozó meglévő 
jogok lejáratának dátumát, illetve 
határozatlan idejű jogok esetében azt a 
dátumot, amikor a használati jogot úgy kell 
módosítani, hogy lehetővé tegye a vezeték 
nélküli, széles sávú hírközlés nyújtását.

Or. ro

Módosítás 483
Giles Chichester

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

 Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk 
(2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 484
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében, 
valamint a 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkének (3) és (4) bekezdésében 
megállapított rendelkezések sérelme 
nélkül kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 485
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 486
Giles Chichester
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság annak érdekében is 
elfogadhat végrehajtási jogi aktusokat, 
hogy harmonizálja a rádióspektrumnak a 
harmonizált sávokban történő, vezeték 
nélküli, széles sávú hírközlés céljára 
történő használatára vonatkozó – a jogi 
aktus elfogadásakor már létező – egyedi 
jogok lejáratának vagy megújításának 
dátumát, és ezáltal Unió-szerte 
szinkronizálja a szóban forgó sávokra 
vonatkozó használati jogok megújításának 
vagy újraosztásának időpontját, ami adott 
esetben magában foglalhatja a (2) 
bekezdés vagy e bekezdés alapján 
elfogadott végrehajtási intézkedések útján 
harmonizált más sávok megújítási vagy 
újraosztási időpontjával való 
szinkronizálást is. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Ha az e bekezdés szerinti végrehajtási jogi 
aktusok harmonizált dátumot határoznak 
meg a frekvenciahasználati jogok 
megújítására vagy újraosztására, és az 
későbbi, mint egyes, az adott frekvenciára 
vonatkozóan valamelyik tagállamban már 
meglévő egyedi használati jogok lejárati 
vagy megújítási időpontja, akkor az 
illetékes nemzeti hatóság a meglévő jogok 
érvényességét meghosszabbítja a 
harmonizált dátumig, a korábban 
érvényben lévő engedélyezési feltételeknek 
megfelelően, ideértve az esetleges 
időszakos díjakat is.
Amennyiben a második albekezdéssel 
összhangban történő hosszabbítás a 
használati jog eredeti érvényességi 
időtartamához viszonyítva jelentős, az 
illetékes nemzeti hatóság a jog 
érvényességének meghosszabbításához a 
korábban érvényeshez képest módosított, a 
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megváltozott körülményekre való 
figyelemmel szükségessé váló 
engedélyezési feltételeket támaszthat, 
ideértve további díjak kivetését is. A 
további díjakat az eredeti használati jogért 
fizetendő, kifejezetten az eredeti 
érvényességi időtartamra vonatkozóan 
számított kezdeti díjjal időarányosan kell 
meghatározni.
Az e bekezdés szerinti végrehajtási jogi 
aktusok nem írhatják elő a meglévő 
használati jogok érvényességi 
időtartamának lerövidítését egyetlen 
tagállamban sem, kivéve, ha ez a 
2002/20/EK irányelv 14. cikk (2) 
bekezdésével összhangban történik, 
továbbá nem vonatkozhatnak a meglévő, 
határozatlan idejű jogokra.
Amennyiben a Bizottság a (2) bekezdéssel 
összhangban végrehajtási jogi aktust 
fogad el, ennek a bekezdésnek a 
rendelkezéseit értelemszerűen 
alkalmazhatja az érintett harmonizált sáv 
vezeték nélküli, széles sávú hírközlési célú 
használatára vonatkozó jogokra.

Or. en

Módosítás 487
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság annak érdekében is elfogadhat 
végrehajtási jogi aktusokat, hogy 
harmonizálja a rádióspektrumnak a 
harmonizált sávokban történő, vezeték 
nélküli, széles sávú hírközlés céljára 
történő használatára vonatkozó – a jogi 
aktus elfogadásakor már létező – egyedi 
jogok lejáratának vagy megújításának 
dátumát, és ezáltal Unió-szerte 
szinkronizálja a szóban forgó sávokra 

A Bizottság annak érdekében is tehet 
javaslatot jogalkotási intézkedésekre, hogy 
harmonizálja a rádióspektrumnak a 
harmonizált sávokban történő, vezeték 
nélküli, széles sávú hírközlés céljára 
történő használatára vonatkozó – a jogi 
aktus elfogadásakor már létező – egyedi 
jogok lejáratának vagy megújításának 
dátumát, és ezáltal Unió-szerte 
szinkronizálja a szóban forgó sávokra 
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vonatkozó használati jogok megújításának 
vagy újraosztásának időpontját, ami adott 
esetben magában foglalhatja a (2) bekezdés 
vagy e bekezdés alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedések útján 
harmonizált más sávok megújítási vagy 
újraosztási időpontjával való 
szinkronizálást is. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

vonatkozó használati jogok megújításának 
vagy újraosztásának időpontját, ami adott 
esetben magában foglalhatja a (2) bekezdés 
vagy e bekezdés alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedések útján 
harmonizált más sávok megújítási vagy 
újraosztási időpontjával való 
szinkronizálást is.

Or. ro

Módosítás 488
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság annak érdekében is elfogadhat
végrehajtási jogi aktusokat, hogy 
harmonizálja a rádióspektrumnak a 
harmonizált sávokban történő, vezeték 
nélküli, széles sávú hírközlés céljára 
történő használatára vonatkozó – a jogi 
aktus elfogadásakor már létező – egyedi 
jogok lejáratának vagy megújításának 
dátumát, és ezáltal Unió-szerte 
szinkronizálja a szóban forgó sávokra 
vonatkozó használati jogok megújításának 
vagy újraosztásának időpontját, ami adott 
esetben magában foglalhatja a (2) bekezdés 
vagy e bekezdés alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedések útján 
harmonizált más sávok megújítási vagy 
újraosztási időpontjával való 
szinkronizálást is. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

A 8a. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdése szerint a Bizottság – lehetőség 
szerint az e rendelet hatálybalépésének 
napjától számított egy éven belül – annak 
érdekében is elfogad végrehajtási 
aktusokat, hogy harmonizálja a 
rádióspektrumnak a harmonizált sávokban 
történő, vezeték nélküli, széles sávú
hírközlés céljára történő használatára 
vonatkozó – a jogi aktus elfogadásakor már 
létező – egyedi jogok lejáratának vagy 
megújításának dátumát, és ezáltal Unió-
szerte szinkronizálja a szóban forgó 
sávokra vonatkozó használati jogok 
megújításának vagy újraosztásának 
időpontját, ami adott esetben magában 
foglalhatja a (2) bekezdés vagy e bekezdés 
alapján elfogadott végrehajtási 
intézkedések útján harmonizált más sávok 
megújítási vagy újraosztási időpontjával 
való szinkronizálást is. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
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Or. en

Módosítás 489
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az e bekezdés szerinti végrehajtási jogi 
aktusok harmonizált dátumot határoznak 
meg a frekvenciahasználati jogok 
megújítására vagy újraosztására, és az 
későbbi, mint egyes, az adott frekvenciára 
vonatkozóan valamelyik tagállamban már 
meglévő egyedi használati jogok lejárati 
vagy megújítási időpontja, akkor az 
illetékes nemzeti hatóság a meglévő jogok 
érvényességét meghosszabbítja a 
harmonizált dátumig, a korábban 
érvényben lévő engedélyezési feltételeknek 
megfelelően, ideértve az esetleges 
időszakos díjakat is.

törölve

Or. ro

Módosítás 490
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a második albekezdéssel 
összhangban történő hosszabbítás a 
használati jog eredeti érvényességi 
időtartamához viszonyítva jelentős, az 
illetékes nemzeti hatóság a jog 
érvényességének meghosszabbításához a 
korábban érvényeshez képest módosított, a 
megváltozott körülményekre való 
figyelemmel szükségessé váló 
engedélyezési feltételeket támaszthat, 
ideértve további díjak kivetését is. A 

törölve
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további díjakat az eredeti használati jogért 
fizetendő, kifejezetten az eredeti 
érvényességi időtartamra vonatkozóan 
számított kezdeti díjjal időarányosan kell 
meghatározni.

Or. ro

Módosítás 491
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a második albekezdéssel 
összhangban történő hosszabbítás a 
használati jog eredeti érvényességi 
időtartamához viszonyítva jelentős, az 
illetékes nemzeti hatóság a jog 
érvényességének meghosszabbításához a 
korábban érvényeshez képest módosított, a
megváltozott körülményekre való 
figyelemmel szükségessé váló 
engedélyezési feltételeket támaszthat,
ideértve további díjak kivetését is. A 
további díjakat az eredeti használati jogért 
fizetendő, kifejezetten az eredeti 
érvényességi időtartamra vonatkozóan
számított kezdeti díjjal időarányosan kell 
meghatározni.

Amennyiben a második albekezdéssel 
összhangban történő hosszabbítás a 
használati jog eredeti érvényességi 
időtartamához viszonyítva jelentős, az 
illetékes nemzeti hatóság a jog 
érvényességének meghosszabbításához a 
korábban érvényeshez képest módosított, a 
megváltozott körülményekre való 
figyelemmel szükségessé váló 
engedélyezési feltételeket támaszthat. 
Amennyiben e módosítások további díjak 
kivetését is magukban foglalják, e díjak 
nem haladhatják meg az eredeti használati 
jogért fizetendő, kifejezetten az eredeti 
érvényességi időtartamra vonatkozóan 
számított kezdeti díjjal időarányosan 
meghatározott mértéket.

Or. en

Módosítás 492
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e bekezdés szerinti végrehajtási jogi törölve
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aktusok nem írhatják elő a meglévő 
használati jogok érvényességi 
időtartamának lerövidítését egyetlen 
tagállamban sem, kivéve, ha ez a 
2002/20/EK irányelv 14. cikk (2) 
bekezdésével összhangban történik, 
továbbá nem vonatkozhatnak a meglévő, 
határozatlan idejű jogokra.

Or. ro

Módosítás 493
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a (2) bekezdéssel 
összhangban végrehajtási jogi aktust 
fogad el, ennek a bekezdésnek a 
rendelkezéseit értelemszerűen 
alkalmazhatja az érintett harmonizált sáv 
vezeték nélküli, széles sávú hírközlési célú 
használatára vonatkozó jogokra.

törölve

Or. ro

Módosítás 494
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) és (3) bekezdésben előírt 
végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a 
Bizottság figyelembe veszi:

törölve

a) a 9. cikkben rögzített szabályozási 
alapelveket;
b) a vezeték nélküli, széles sávú hírközlés 
céljára szolgáló további 
rádiófrekvenciákra vonatkozó igény 
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objektív eltéréseit az Unión belül, 
figyelemmel a több tagállamot lefedő, 
integrált hálózatoknak a közös 
rádiófrekvenciák iránti igényére is;
c) a meglévő rádiófrekvencia-használók 
működési feltételeinek kiszámíthatóságát;
d) a vezeték nélküli, széles sávú 
technológiák egymást követő 
generációinak bevezetési, fejlesztési és 
beruházási ciklusait;
e) a nagy kapacitású, vezeték nélküli, 
széles sávú hírközlés iránti 
végfelhasználói igényeket.
Az azon tagállamok különböző 
kategóriáira vonatkozó ütemtervek 
kidolgozásakor, amelyek részéről még 
nem került sor egyedi használati jogok 
odaítélésére és a szóban forgó 
harmonizált sáv tényleges használatának 
engedélyezésére, a Bizottság tekintetbe 
veszi a tagállamoktól kapott, a korábban 
kiadott rádiófrekvencia-használati 
jogokra vonatkozó tájékoztatásokat, a 
2002/21/EK irányelv 9. cikk (3) és (4) 
bekezdésében előírt korlátozási indokokat, 
az adott sáv szabaddá tételének esetleges 
szükségességét, a versenyre vagy a 
földrajzi vagy műszaki korlátokra 
gyakorolt hatásokat, és figyelembe veszi a 
belső piacra gyakorolt hatást. A Bizottság 
biztosítja, hogy a végrehajtás ne 
szenvedjen szükségtelen késedelmet, és 
hogy a különböző tagállamokra vonatkozó 
ütemtervek eltérései ne eredményezzenek 
indokolatlan eltérést a tagállamok piaci 
vagy szabályozási viszonyaiban.

Or. en

Módosítás 495
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) és (3) bekezdésben előírt 
végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor a 
Bizottság figyelembe veszi:

A (2) bekezdésben előírt intézkedések
elfogadásakor a Bizottság figyelembe 
veszi:

Or. ro

Módosítás 496
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés nem érinti a tagállamok 
jogát arra, hogy az adott harmonizált 
sávra vonatkozó végrehajtási jogi aktus 
elfogadását megelőzően használati jogot 
ítéljenek oda az adott sávra, és 
engedélyezzék annak tényleges 
használatát, feltéve, hogy eleget tesznek az 
e bekezdés második albekezdésében 
foglaltaknak, vagy hogy erre az adott 
sávra vonatkozó végrehajtási jogi 
aktusban megállapított harmonizált 
dátum előtt kerül sor.

törölve

Ha az illetékes nemzeti hatóság az adott 
harmonizált sávra vonatkozó végrehajtási 
jogi aktus elfogadását megelőzően ítél oda 
használati jogot az adott sávra, akkor azt 
olyan feltételekhez kell kötnie, különösen 
az érvényesség időtartama tekintetében, 
hogy a használatra jogosultak tisztában 
legyenek azzal a lehetőséggel, hogy a 
Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, 
melyben minimális érvényességi 
időtartamot vagy az egész Unióra 
érvényes, egyidejű lejárati vagy megújítási 
időpontokat határoz meg az ilyen jogokra 
vonatkozóan. Ez az albekezdés nem 
vonatkozik a határozatlan idejű jogok 
odaítélésére.
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Or. en

Módosítás 497
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés nem érinti a tagállamok 
jogát arra, hogy az adott harmonizált 
sávra vonatkozó végrehajtási jogi aktus 
elfogadását megelőzően használati jogot 
ítéljenek oda az adott sávra, és 
engedélyezzék annak tényleges 
használatát, feltéve, hogy eleget tesznek az 
e bekezdés második albekezdésében 
foglaltaknak, vagy hogy erre az adott 
sávra vonatkozó végrehajtási jogi 
aktusban megállapított harmonizált 
dátum előtt kerül sor.

törölve

Or. ro

Módosítás 498
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az illetékes nemzeti hatóság az adott 
harmonizált sávra vonatkozó végrehajtási 
jogi aktus elfogadását megelőzően ítél oda 
használati jogot az adott sávra, akkor azt 
olyan feltételekhez kell kötnie, különösen 
az érvényesség időtartama tekintetében, 
hogy a használatra jogosultak tisztában 
legyenek azzal a lehetőséggel, hogy a 
Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, 
melyben minimális érvényességi 
időtartamot vagy az egész Unióra 
érvényes, egyidejű lejárati vagy megújítási 

törölve
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időpontokat határoz meg az ilyen jogokra 
vonatkozóan. Ez az albekezdés nem 
vonatkozik a határozatlan idejű jogok 
odaítélésére.

Or. ro

Módosítás 499
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azon harmonizált sávok esetében, 
melyekre a (2) bekezdéssel összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktus közös 
ütemtervet határozott meg a használati 
jogok odaítélésére és a tényleges használat 
engedélyezésére vonatkozóan, az illetékes 
nemzeti hatóságok gyors, kellően részletes 
tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a 
megfelelés biztosítását célzó terveikről. A 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyekben rögzíti a 
tájékoztatás formáját és eljárásait. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdés szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Amennyiben a Bizottság a tagállam által 
benyújtott részletes tervek áttekintése 
alapján úgy ítéli meg, hogy az adott 
tagállam valószínűleg nem lesz képes 
megfelelni a rá vonatkozó ütemtervben 
foglaltaknak, a Bizottság végrehajtási jogi 
aktus útján határozatot fogadhat el, 
melyben kötelezi a tagállamot arra, hogy a 
tervek megfelelő átdolgozásával biztosítsa 
az ütemtervben foglaltaknak való 
megfelelést.

Or. en
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Módosítás 500
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon harmonizált sávok esetében, 
melyekre a (2) bekezdéssel összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktus közös 
ütemtervet határozott meg a használati 
jogok odaítélésére és a tényleges használat 
engedélyezésére vonatkozóan, az illetékes 
nemzeti hatóságok gyors, kellően részletes 
tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a 
megfelelés biztosítását célzó terveikről. A 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat
fogadhat el, melyekben rögzíti a 
tájékoztatás formáját és eljárásait. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Azon harmonizált sávok esetében, 
melyekre a (2) bekezdéssel összhangban 
elfogadott végrehajtási aktus közös 
ütemtervet határozott meg a használati 
jogok odaítélésére és a tényleges használat 
engedélyezésére vonatkozóan, az illetékes 
nemzeti hatóságok gyors, kellően részletes 
tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a 
megfelelés biztosítását célzó terveikről. A 
Bizottság lehetőségé szerint az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított egy 
éven belül végrehajtási aktust fogad el, 
amelyben rögzíti a tájékoztatás formáját és 
eljárásait. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 501
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon harmonizált sávok esetében, 
melyekre a (2) bekezdéssel összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktus közös 
ütemtervet határozott meg a használati 
jogok odaítélésére és a tényleges használat 
engedélyezésére vonatkozóan, az illetékes 
nemzeti hatóságok gyors, kellően részletes 
tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a 
megfelelés biztosítását célzó terveikről. A 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyekben rögzíti a 

Azon harmonizált sávok esetében, 
melyekre a (2) bekezdéssel összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktus közös 
ütemtervet határozott meg a használati 
jogok odaítélésére és a tényleges használat 
engedélyezésére vonatkozóan, az illetékes 
nemzeti hatóságok gyors, kellően részletes 
tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a 
megfelelés biztosítását célzó terveikről. A 
Bizottság az e rendelet hatálybalépésének 
napjától számított egy éven belül
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tájékoztatás formáját és eljárásait. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdés szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
melyekben rögzíti a tájékoztatás formáját 
és eljárásait. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdés szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 502
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon harmonizált sávok esetében, 
melyekre a (2) bekezdéssel összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktus közös 
ütemtervet határozott meg a használati 
jogok odaítélésére és a tényleges használat 
engedélyezésére vonatkozóan, az illetékes 
nemzeti hatóságok gyors, kellően részletes 
tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a 
megfelelés biztosítását célzó terveikről. A 
Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyekben rögzíti a 
tájékoztatás formáját és eljárásait. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdés szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Azon harmonizált sávok esetében, 
melyekre a (2) bekezdéssel összhangban 
elfogadott végrehajtási jogi aktus közös 
ütemtervet határozott meg a használati 
jogok odaítélésére és a tényleges használat 
engedélyezésére vonatkozóan, az illetékes 
nemzeti hatóságok gyors, kellően részletes 
tájékoztatást nyújtanak a Bizottságnak a 
megfelelés biztosítását célzó terveikről. A 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el, melyekben rögzíti a 
tájékoztatás formáját és eljárásait. Ezeket a 
felhatalmazáson alapuló aktusokat a 32. 
cikknek megfelelően kell elfogadni.

Or. ro

Módosítás 503
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok részletes terveinek 
felülvizsgálata során a Bizottság 
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korlátozott számú szakértőt és tanácsadót 
vesz figyelembe, akik a kijelölési eljárás 
céljából a nemzeti szabályozó hatóságok 
és a szolgáltatók rendelkezésére állnak.

Or. de

Módosítás 504
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a tagállam által 
benyújtott részletes tervek áttekintése 
alapján úgy ítéli meg, hogy az adott 
tagállam valószínűleg nem lesz képes 
megfelelni a rá vonatkozó ütemtervben 
foglaltaknak, a Bizottság végrehajtási jogi 
aktus útján határozatot fogadhat el, 
melyben kötelezi a tagállamot arra, hogy a 
tervek megfelelő átdolgozásával biztosítsa 
az ütemtervben foglaltaknak való 
megfelelést.

törölve

Or. ro

Módosítás 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Egyedi rádiófrekvencia-használati jogok 

odaítélésére vonatkozó közös 
engedélyezési eljárás

(1) Két vagy több tagállam 
együttműködhet egymással és a 
Bizottsággal az engedélyezési irányelv 6. 
és 7. cikke szerinti kötelezettségeik 
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teljesítésében azzal a céllal, hogy egyedi 
rádiófrekvencia-használati jogok 
odaítélése vonatkozó közös engedélyezési 
eljárást hozzanak létre, adott esetben a 12. 
cikk (2) bekezdése szerint létrehozott 
közös ütemtervvel összhangban. A közös 
engedélyezési eljárásnak meg kell felelnie 
az alábbi kritériumoknak:
a) az egyedi nemzeti engedélyezési eljárást 
az illetékes nemzeti hatóság kezdeményezi 
és hajtja végre közös ütemterv alapján;
b) adott esetben közös feltételeket és 
eljárásokat ír elő az egyedi jogok 
kiválasztására és odaítélésére az érintett 
tagállamok között;
c) adott esetben közös vagy 
összehasonlítható feltételeket ír elő az 
egyedi használati jogokhoz kapcsolódóan 
az érintett tagállamok között, többek 
között lehetővé téve, hogy a kiosztandó 
frekvenciablokkokra tekintettel az 
üzemeltetők számára egységes 
rádiófrekvencia-portfóliókat ítéljenek oda.

Or. en

Módosítás 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
a) az egyedi nemzeti engedélyezési eljárást 
az illetékes nemzeti hatóság kezdeményezi 
és hajtja végre közös ütemterv alapján;

Or. en

Módosítás 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde
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Rendeletre irányuló javaslat
12 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12c. cikk
b) adott esetben közös feltételeket és 
eljárásokat ír elő az egyedi jogok 
kiválasztására és odaítélésére az érintett 
tagállamok között;

Or. en

Módosítás 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
12 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12d. cikk
c) adott esetben közös vagy 
összehasonlítható feltételeket ír elő az 
egyedi használati jogokhoz kapcsolódóan 
az érintett tagállamok között, többek 
között lehetővé téve, hogy a kiosztandó 
frekvenciablokkokra tekintettel az 
üzemeltetők számára egységes 
rádiófrekvencia-portfóliókat ítéljenek oda.

Or. en

Módosítás 509
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Or. de

Módosítás 510
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 511
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a használati jogok érvényességének 
időtartama;

c) a használati jogok érvényességének 
időtartama, amely legalább 20 év, és 
mindenesetre a beruházások és a verseny 
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tekintetében ösztönző hatású, illetve a 
rádiófrekvencia nem megfelelő 
kihasználásától vagy felhalmozásától 
eltérítő megfelelő időszak;

Or. en

Módosítás 512
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. bizonyos típusú üzemeltetők részére 
fenntartott frekvenciák, illetve bizonyos 
típusú üzemeltetők kizárása;

i. bizonyos típusú – többek között a 
nonprofit ágazatban tevékenykedő –
üzemeltetők részére fenntartott 
frekvenciák, illetve bizonyos típusú 
üzemeltetők kizárása;

Or. en

Módosítás 513
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a rádiófrekvenciák közös használatának 
lehetősége;

k) a rádiófrekvenciák közös – többek 
között engedélymentes – használatának 
lehetősége;

Or. en

Módosítás 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

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

(1a) Ha a tagállamok a 12a. cikk szerinti 
közös engedélyezési eljárást szándékoznak 
létrehozni, az érintett illetékes nemzeti 
hatóságok ezzel egyidejűleg a Bizottság és 
az illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátják intézkedéseik tervezetét.

Or. en

Módosítás 515
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes nemzeti hatóságok és a 
Bizottság két hónapon belül észrevételeket 
juttathat el az érintett illetékes 
hatósághoz. A két hónapos határidő nem 
hosszabbítható meg.

törölve

Az intézkedéstervezet e cikkel 
összhangban történő vizsgálata során a 
Bizottság figyelembe veszi különösen:
a) a 2002/20/EK, a 2002/21/EK és a 
243/2012/EK irányelv rendelkezéseit;
b) a 9. cikkben rögzített szabályozási 
alapelveket;
c) az egyes meghatározott feltételekre 
vonatkozó, a 10. cikkben rögzített 
szempontokat, és a 11. cikkben rögzített 
további rendelkezéseket;
d) a 12. cikkel összhangban elfogadott 
végrehajtási jogi aktusokat, ha vannak;
e) a más tagállamokban a közelmúltban 
lefolytatott, folyamatban lévő vagy 
tervezett eljárásokkal való egységességet, 
és a tagállamok közötti kereskedelemre 
gyakorolt lehetséges hatásokat.
Amennyiben ezen időszakon belül a 
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Bizottság arról tájékoztatja az illetékes 
hatóságot, hogy az intézkedéstervezet 
hátráltatná a belső piac működését, vagy 
hogy komoly kétségei vannak azzal 
kapcsolatban, hogy az összeegyeztethető-e 
az uniós joggal, az intézkedéstervezet 
további két hónapig nem fogadható el. 
Ilyen esetben a Bizottság a többi tagállam 
illetékes hatóságait is tájékoztatja az 
intézkedéstervezettel kapcsolatos 
állásfoglalásáról.

Or. en

Módosítás 516
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett további két 
hónapos időszakban a Bizottság és az 
érintett illetékes hatóság szorosan 
együttműködik, hogy meghatározza a (2) 
bekezdés szempontjaira való figyelemmel 
a legalkalmasabb és leghatásosabb 
intézkedést, figyelembe véve a piac 
résztvevőinek véleményét és az egységes 
szabályozási gyakorlat kialakításának 
szükségességét is.

törölve

Or. en

Módosítás 517
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság az eljárás bármely 
pontján módosíthatja vagy visszavonhatja 

törölve
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az intézkedéstervezetét, a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe véve a 
Bizottság (2) bekezdésben említett 
tájékoztatását.

Or. en

Módosítás 518
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdésben említett további két 
hónapos időszakban a Bizottság:

törölve

a) határozattervezetet nyújthat be a 
hírközlési bizottságnak, felszólítva az 
érintett illetékes hatóságot az 
intézkedéstervezet visszavonására. A 
határozattervezethez részletes, objektív 
elemzést kell mellékelni arról, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy az 
intézkedéstervezet a benyújtott formában 
nem fogadható el, szükség esetén 
kiegészítve az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal; vagy
b) határozatban módosíthatja az érintett 
intézkedéstervezetre vonatkozó 
álláspontját.

Or. en

Módosítás 519
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) határozattervezetet nyújthat be a törölve
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hírközlési bizottságnak, felszólítva az 
érintett illetékes hatóságot az 
intézkedéstervezet visszavonására. A 
határozattervezethez részletes, objektív 
elemzést kell mellékelni arról, hogy a 
Bizottság miért véli úgy, hogy az 
intézkedéstervezet a benyújtott formában 
nem fogadható el, szükség esetén 
kiegészítve az intézkedéstervezet 
módosítására vonatkozó konkrét 
javaslatokkal; vagy

Or. ro

Módosítás 520
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a Bizottság nem nyújtja 
be az (5) bekezdés a) pontjában említett 
határozattervezetet, vagy az (5) bekezdés 
b) pontja alapján határozatot hoz, az 
érintett illetékes hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet.

törölve

Amennyiben a Bizottság az (5) bekezdés 
a) pontja alapján határozattervezetet nyújt 
be, az illetékes hatóság az 
intézkedéstervezetet a (2) bekezdés alapján 
neki küldött értesítéstől számított, 
legfeljebb hat hónapos időszak elteltéig 
nem fogadhatja el.
A Bizottság az eljárás bármely 
szakaszában, így többek között azután is 
megváltoztathatja az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos álláspontját, hogy a hírközlési 
bizottság elé határozattervezetet terjesztett.

Or. en
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Módosítás 521
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság nem nyújtja be az 
(5) bekezdés a) pontjában említett 
határozattervezetet, vagy az (5) bekezdés b) 
pontja alapján határozatot hoz, az érintett 
illetékes hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet.

Amennyiben a Bizottság nem nyújtja be az 
(5) bekezdésben említett 
határozattervezetet, az érintett illetékes 
hatóság elfogadhatja az 
intézkedéstervezetet.

Or. ro

Módosítás 522
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság az (5) bekezdés a) 
pontja alapján határozattervezetet nyújt be, 
az illetékes hatóság az intézkedéstervezetet 
a (2) bekezdés alapján neki küldött 
értesítéstől számított, legfeljebb hat
hónapos időszak elteltéig nem fogadhatja 
el.

Amennyiben a Bizottság az (5) bekezdés 
alapján határozattervezetet nyújt be, az 
illetékes hatóság az intézkedéstervezetet a 
(2) bekezdés alapján neki küldött 
értesítéstől számított, legfeljebb két 
hónapos időszak elteltéig nem fogadhatja 
el.

Or. ro

Módosítás 523
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási jogi aktus
útján fogadja el az illetékes hatóságot az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező 

törölve
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esetleges határozatát. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 524
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási jogi aktus 
útján fogadja el az illetékes hatóságot az 
intézkedéstervezet visszavonására kötelező 
esetleges határozatát. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. ro

Módosítás 525
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha a Bizottság a (7) bekezdés alapján 
határozatot fogad el, az illetékes hatóság a 
Bizottság határozatáról szóló értesítéstől 
számított hat hónapon belül módosítja 
vagy visszavonja az intézkedéstervezetet. 
Az intézkedéstervezet módosítása esetén az 
illetékes hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat, és a módosított 
intézkedéstervezetet az (1) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja.

törölve
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Or. en

Módosítás 526
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha a Bizottság a (7) bekezdés alapján 
határozatot fogad el, az illetékes hatóság a 
Bizottság határozatáról szóló értesítéstől 
számított hat hónapon belül módosítja 
vagy visszavonja az intézkedéstervezetet. 
Az intézkedéstervezet módosítása esetén az 
illetékes hatóság adott esetben nyilvános 
konzultációt folytat, és a módosított 
intézkedéstervezetet az (1) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja.

törölve

Or. ro

Módosítás 527
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az érintett illetékes hatóság a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe veszi a 
többi tagállam illetékes hatóságai és a 
Bizottság észrevételeit, és a (3) bekezdés 
harmadik albekezdésében, a (6) bekezdés 
második albekezdésében és a (7) 
bekezdésben foglalt esetektől eltekintve 
elfogadhatja az ennek eredményeként 
előálló intézkedéstervezetet, és elfogadása 
esetén a Bizottság tudomására hozza azt.

törölve

Or. en
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Módosítás 528
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az érintett illetékes hatóság a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe veszi a 
többi tagállam illetékes hatóságai és a 
Bizottság észrevételeit, és a (3) bekezdés 
harmadik albekezdésében, a (6) bekezdés 
második albekezdésében és a (7) 
bekezdésben foglalt esetektől eltekintve 
elfogadhatja az ennek eredményeként 
előálló intézkedéstervezetet, és elfogadása 
esetén a Bizottság tudomására hozza azt.

(9) Az érintett illetékes hatóság a lehető 
legteljesebb mértékben figyelembe veszi a 
többi tagállam illetékes hatóságai és a 
Bizottság észrevételeit, és a (2) bekezdés 
harmadik albekezdésében, a (6) bekezdés 
második albekezdésében foglalt esetektől 
eltekintve elfogadhatja az ennek 
eredményeként előálló 
intézkedéstervezetet, és elfogadása esetén a 
Bizottság tudomására hozza azt.

Or. ro

Módosítás 529
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az illetékes hatóság, miután lezárult 
az eljárás, amelyre intézkedése 
vonatkozik, tájékoztatja a Bizottságot 
annak kimeneteléről.

törölve

Or. en

Módosítás 530
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
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Lefedettségre vonatkozó kötelezettségek
Az Európai Unió és a tagállamok olyan 
intézkedéseket fogadnak el, amelyek a 
szolgáltatás minősége, a piaci áraknak 
megfelelő árképzés, valamint az Unió 
területén való földrajzi elhelyezkedésük 
tekintetében biztosítják az európai 
polgárok és köz- és magánjogi szervezetek 
számára az elektronikus hírközlés 
egységes piacához való hozzáférést.

Or. fr

Módosítás 531
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes nemzeti hatóságok csupán
általános felhatalmazás alapján lehetővé 
teszik a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók hálózatához való 
hozzáférésnek a rádiós helyi hálózatokon 
keresztül történő nyújtását, valamint a 
harmonizált rádióspektrum ilyen 
hozzáférés nyújtása céljából történő 
használatát.

(1) Az illetékes nemzeti hatóságok 
általános felhatalmazás, valamint az 
engedélymentes rádiófrekvenciákra 
vonatkozó szabályoknak – különösen a 
zavarásokra vonatkozó és a 
versenyszabályoknak – való megfelelés 
alapján lehetővé teszik a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
hálózatához való hozzáférésnek a rádiós 
helyi hálózatokon keresztül történő 
nyújtását, valamint a harmonizált 
rádióspektrum ilyen hozzáférés nyújtása 
céljából történő használatát.

Or. en

Módosítás 532
Françoise Castex

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

(4) Az illetékes nemzeti hatóságok nem 
korlátozhatják a végfelhasználók jogát arra, 
hogy viszonossági alapon vagy szélesebb 
körben lehetővé tegyék a hozzáférést más 
végfelhasználók számára a saját rádiós 
helyi hálózatukhoz, ideértve azt, amikor ez 
olyan, harmadik fél által indított 
kezdeményezéseken alapul, amelyek 
keretében összegyűjtik és nyilvánosan 
elérhetővé teszik a különböző 
végfelhasználók rádiós helyi hálózatait.

(4) Az illetékes nemzeti hatóságok nem 
korlátozhatják a végfelhasználók jogát arra, 
hogy viszonossági alapon vagy szélesebb 
körben lehetővé tegyék a hozzáférést más 
végfelhasználók számára a saját rádiós 
helyi hálózatukhoz, ideértve azt, amikor ez 
olyan, harmadik fél által indított 
kezdeményezéseken alapul, amelyek 
keretében összegyűjtik és nyilvánosan 
elérhetővé teszik a különböző 
végfelhasználók rádiós helyi hálózatait;
ezenkívül alkalmazzák a jogi keretet, hogy 
elősegítsék a celluláris bázisállomások és 
a vezeték nélküli mesh hálózatok 
terjedését.

Or. en

Módosítás 533
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az illetékes nemzeti hatóságok az 
általános felhatalmazási rendszer 
keretében lehetővé teszik a nem zavaró, kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok létesítését, összekapcsolását és 
üzemeltetését, és nem korlátozzák 
indokolatlanul az ilyen létesítést, 
összekapcsolást és üzemeltetést egyedi 
építésrendészeti engedélyek útján, vagy 
más módon, amíg azok használata megfelel 
a (2) bekezdés alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedéseknek.

Az illetékes nemzeti hatóságok lehetővé 
teszik a nem zavaró, kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pontok 
létesítését, összekapcsolását és 
üzemeltetését, és nem korlátozzák 
indokolatlanul az ilyen létesítést, 
összekapcsolást és üzemeltetést egyedi 
építésrendészeti engedélyek útján, vagy 
más módon, amíg azok használata megfelel 
a (2) bekezdés alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedéseknek.

Or. en

Indokolás

A meglévő használati jogok, a hálózati integritás és a hálózati teljesítmény védelme érdekében 
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az engedélyköteles rádiófrekvenciában létesített kiscellák csak a kizárólagos engedély 
birtokában legyenek üzemeltethetők.

Módosítás 534
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ez a bekezdés nem érinti a kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok üzemeltetéséhez használt 
rádiófrekvenciák engedélyezési 
rendszerét.

a) az engedélyköteles rádiófrekvenciára 
vonatkozó meglévő használati jogok, 
amelyek tekintetében a 10. cikk (6) 
bekezdésében említett, hatályos 
bérbeadási és megosztási rendszerek 
alkalmazandók;
b) a kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok üzemeltetéséhez 
használt rádiófrekvenciák engedélyezési 
rendszere.

Or. en

Módosítás 535
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok létesítésére, 
összekapcsolására és üzemeltetésére
vonatkozó általános felhatalmazási 
rendszer egységes, az (1) bekezdésnek 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhat olyan, a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pontok 
kialakítására, létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki jellemzőket, melyek 
betartása biztosítja, hogy a különböző helyi 
viszonyok között használt hozzáférési 

A kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok létesítésének, 
összekapcsolásának és üzemeltetésének
egységes, az (1) bekezdésnek megfelelő 
végrehajtása érdekében a Bizottság 
végrehajtási aktus útján meghatározhat 
olyan, a kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok kialakítására, 
létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó 
műszaki jellemzőket, melyek betartása 
biztosítja, hogy a különböző helyi 
viszonyok között használt hozzáférési 
pontok ne legyenek zavaróak. A kis 
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pontok ne legyenek zavaróak. A Bizottság 
a műszaki jellemzőket a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pont maximális 
mérete, teljesítménye és elektromágneses 
jellemzői, valamint vizuális megjelenése 
függvényében határozza meg. A kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok használatára vonatkozó említett 
műszaki jellemzőknek minimálisan meg 
kell felelniük a 2013/35/EU irányelvben30

előírt követelményeknek és az 
1999/519/EK tanácsi ajánlásban foglalt 
küszöbértékeknek31.

hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontoknak a rádiófrekvenciában, 
kifejezetten e célra biztosított használati 
jogokkal történő üzemeltetését az 
engedéllyel rendelkező illetékes személy 
vagy vállalkozás irányítja. A Bizottság a 
műszaki jellemzőket a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pont maximális 
mérete, teljesítménye és elektromágneses 
jellemzői, valamint vizuális megjelenése 
függvényében határozza meg. A kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok használatára vonatkozó említett 
műszaki jellemzőknek minimálisan meg 
kell felelniük a 2013/35/EU irányelvben30

és az 1999/5/EK irányelvben előírt 
követelményeknek, figyelembe véve az 
1999/519/EK tanácsi ajánlásban foglalt 
küszöbértékeket31.

__________________ __________________
30 A munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) által okozott 
kockázatoknak való expozíciójára 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (20. egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke 
(1) bekezdésének értelmében) és a 
2004/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 
2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 179., 2013.6.29., 1. o.)..

30 A munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) által okozott 
kockázatoknak való expozíciójára 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (20. egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke 
(1) bekezdésének értelmében) és a 
2004/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 
2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 179., 2013.6.29., 1. o.)..

31 A lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 
1999.7.30., 59. o.).

31 A lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 
1999.7.30., 59. o.).

Or. en

Módosítás 536
Werner Langen

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

 A kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok létesítésére, 
összekapcsolására és üzemeltetésére 
vonatkozó általános felhatalmazási 
rendszer egységes, az (1) bekezdésnek 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhat olyan, a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pontok 
kialakítására, létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki jellemzőket, melyek 
betartása biztosítja, hogy a különböző helyi 
viszonyok között használt hozzáférési 
pontok ne legyenek zavaróak. A Bizottság 
a műszaki jellemzőket a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pont maximális 
mérete, teljesítménye és elektromágneses 
jellemzői, valamint vizuális megjelenése 
függvényében határozza meg. A kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok használatára vonatkozó említett 
műszaki jellemzőknek minimálisan meg 
kell felelniük a 2013/35/EU30 irányelvben 
előírt követelményeknek és az 
1999/519/EK tanácsi ajánlásban31 foglalt 
küszöbértékeknek.

A kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok létesítésére, 
összekapcsolására és üzemeltetésére 
vonatkozó általános felhatalmazási 
rendszer egységes, az (1) bekezdésnek 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján e 
rendelet hatálybalépésétől számított egy 
éven belül olyan, a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pontok 
kialakítására, létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki jellemzőket határoz 
meg, melyek betartása biztosítja, hogy a 
különböző helyi viszonyok között használt 
hozzáférési pontok ne legyenek zavaróak.
Ennek során biztosítani kell, hogy a kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontokat, amelyekre már meglévő 
használati jogosultságok érvényesek, e 
jogosultságok keretében tovább lehessen 
használni. A Bizottság a műszaki 
jellemzőket a kis hatótávolságú, vezeték 
nélküli hozzáférési pont maximális mérete, 
teljesítménye és elektromágneses 
jellemzői, valamint vizuális megjelenése 
függvényében határozza meg. A kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok használatára vonatkozó említett 
műszaki jellemzőknek minimálisan meg 
kell felelniük a 2013/35/EU30 irányelvben 
előírt követelményeknek és az 
1999/519/EK tanácsi ajánlásban31 foglalt 
küszöbértékeknek.

__________________ __________________
30 A munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) által okozott 
kockázatoknak való expozíciójára 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (20. egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke 
(1) bekezdésének értelmében) és a 
2004/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 
2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 179., 2013.6.29., 1. o.).

30 A munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) által okozott 
kockázatoknak való expozíciójára 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (20. egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke 
(1) bekezdésének értelmében) és a 
2004/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 
2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 179., 2013.6.29., 1. o.).
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31 A lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 
1999.7.30., 59. o.).

31 A lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 
1999.7.30., 59. o.).

Or. de

Módosítás 537
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok létesítésére, 
összekapcsolására és üzemeltetésére 
vonatkozó általános felhatalmazási 
rendszer egységes, az (1) bekezdésnek 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhat olyan, a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pontok 
kialakítására, létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki jellemzőket, melyek 
betartása biztosítja, hogy a különböző helyi 
viszonyok között használt hozzáférési 
pontok ne legyenek zavaróak. A Bizottság 
a műszaki jellemzőket a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pont maximális 
mérete, teljesítménye és elektromágneses 
jellemzői, valamint vizuális megjelenése 
függvényében határozza meg. A kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok használatára vonatkozó említett 
műszaki jellemzőknek minimálisan meg 
kell felelniük a 2013/35/EU irányelvben30

előírt követelményeknek és az 
1999/519/EK tanácsi ajánlásban foglalt 
küszöbértékeknek31.

A kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok létesítésére, 
összekapcsolására és üzemeltetésére 
vonatkozó általános felhatalmazási 
rendszer egységes, az (1) bekezdésnek 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
Bizottság – lehetőség szerint az e rendelet 
hatálybalépésének napjától számított egy 
éven belül elfogadandó – végrehajtási 
aktus útján meghatároz olyan, a kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok kialakítására, létesítésére és 
üzemeltetésére vonatkozó műszaki 
jellemzőket, melyek betartása biztosítja, 
hogy a különböző helyi viszonyok között 
használt hozzáférési pontok ne legyenek 
zavaróak. A Bizottság a műszaki 
jellemzőket a kis hatótávolságú, vezeték 
nélküli hozzáférési pont maximális mérete, 
teljesítménye és elektromágneses 
jellemzői, valamint vizuális megjelenése 
függvényében határozza meg. A kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok használatára vonatkozó említett 
műszaki jellemzőknek minimálisan meg 
kell felelniük a 2013/35/EU irányelvben30

előírt követelményeknek és az 
1999/519/EK tanácsi ajánlásban foglalt 
küszöbértékeknek31.

__________________ __________________
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31 A lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 
1999.7.30., 59. o.).

31 A lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 
1999.7.30., 59. o.).

Or. en

Módosítás 538
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok létesítésére, 
összekapcsolására és üzemeltetésére 
vonatkozó általános felhatalmazási 
rendszer egységes, az (1) bekezdésnek 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
Bizottság végrehajtási jogi aktus útján 
meghatározhat olyan, a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pontok 
kialakítására, létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki jellemzőket, melyek 
betartása biztosítja, hogy a különböző helyi 
viszonyok között használt hozzáférési 
pontok ne legyenek zavaróak. A Bizottság 
a műszaki jellemzőket a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pont maximális 
mérete, teljesítménye és elektromágneses 
jellemzői, valamint vizuális megjelenése 
függvényében határozza meg. A kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok használatára vonatkozó említett 
műszaki jellemzőknek minimálisan meg 
kell felelniük a 2013/35/EU irányelvben30

előírt követelményeknek és az 
1999/519/EK tanácsi ajánlásban foglalt 
küszöbértékeknek31.

A kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pontok létesítésére, 
összekapcsolására és üzemeltetésére 
vonatkozó általános felhatalmazási 
rendszer egységes, az (1) bekezdésnek 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
Bizottság végrehajtási aktus útján 
meghatározhat olyan, a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pontok 
kialakítására, létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki jellemzőket, melyek 
betartása biztosítja, hogy a különböző helyi 
viszonyok között használt hozzáférési 
pontok ne legyenek zavaróak. A Bizottság 
a műszaki jellemzőket a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pont maximális 
mérete, teljesítménye és elektromágneses 
jellemzői, valamint vizuális megjelenése 
függvényében határozza meg. A kis 
hatótávolságú, vezeték nélküli hozzáférési 
pontok használatára vonatkozó említett 
műszaki jellemzőknek minimálisan meg 
kell felelniük a 2013/35/EU irányelvben30

és az 1999/5/EK irányelvben előírt 
követelményeknek, figyelembe véve az 
1999/519/EK tanácsi ajánlásban foglalt 
küszöbértékeket31.

__________________ __________________
30 A munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) által okozott 

30 A munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) által okozott 
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kockázatoknak való expozíciójára 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (20. egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke 
(1) bekezdésének értelmében) és a 
2004/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 
2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 179., 2013.6.29., 1. o.).

kockázatoknak való expozíciójára 
vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (20. egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke 
(1) bekezdésének értelmében) és a 
2004/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 
2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 179., 2013.6.29., 1. o.).

31 A lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 
1999.7.30., 59. o.).

31 A lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 
1999/519/EK tanácsi ajánlás (HL L 199., 
1999.7.30., 59. o.).

Or. en

Módosítás 539
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a jellemzők, melyek teljesítése esetén 
a kis hatótávolságú, vezeték nélküli 
hozzáférési pont telepítése, 
összekapcsolása és üzemeltetése élvezheti 
az (1) bekezdésből származó előnyöket, 
nem érintik az 1999/5/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapvető, az 
ilyen termékek forgalomba hozatalára 
vonatkozó követelményeit32.

Azok a műszaki jellemzők, melyek 
teljesítése esetén a kis hatótávolságú, 
vezeték nélküli hozzáférési pont telepítése, 
összekapcsolása és üzemeltetése élvezheti 
az (1) bekezdésből származó előnyöket, 
nem érintik az 1999/5/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapvető, az 
ilyen termékek forgalomba hozatalára 
vonatkozó követelményeit32.

__________________ __________________
32 A rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint a 
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről
szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 
L 91., 1999.4.7., 10. o.).

32 A rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint a 
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről
szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 
L 91., 1999.4.7., 10. o.).

Or. en
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Módosítás 540
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az idevágó nemzetközi 
megállapodásokból, köztük az ITU rádiós 
szabályzatokból eredő kötelezettségeik 
sérelme nélkül az illetékes nemzeti 
hatóságok biztosítják a rádiófrekvencia-
használat megszervezését a területükön, és 
különösen megtesznek minden 
frekvenciakiosztási és -kijelölési 
intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy 
más tagállamokat semmi ne akadályozza 
abban, hogy engedélyezzék egy adott 
harmonizált sávnak az uniós 
szabályozásnak megfelelő használatát a 
saját területükön.

(1) Az idevágó nemzetközi 
megállapodásokból, köztük az ITU rádiós 
szabályzatokból eredő kötelezettségeik 
sérelme nélkül az illetékes nemzeti 
hatóságok – különösen a 12. cikk 
végrehajtásának biztosítása céljából –
biztosítják a rádiófrekvencia-használat 
megszervezését a területükön, és különösen 
megtesznek minden frekvenciakiosztási és 
-kijelölési intézkedést, amely ahhoz 
szükséges, hogy más tagállamokat semmi 
ne akadályozza abban, hogy engedélyezzék 
egy adott, a vezeték nélküli, széles sávú 
hírközlés céljára szolgáló harmonizált 
sávnak az uniós szabályozásnak megfelelő 
használatát a saját területükön.

Or. en

Módosítás 541
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok együttműködnek 
egymással a rádiófrekvenciák 
használatának határokon átnyúló 
összehangolása terén, hogy biztosítsák az 
(1) bekezdésben foglaltaknak való 
megfelelést, és hogy egyetlen tagállamtól 
se tagadják meg a rádióspektrumhoz való 
tisztességes hozzáférést.

(2) Az egységes piac zökkenőmentes 
működésének biztosítása és az e 
rendeletben megállapított rendelkezések 
végrehajtása érdekében a tagállamok 
együttműködnek egymással a 
rádiófrekvenciák használatának határokon 
átnyúló összehangolása terén, hogy 
biztosítsák az (1) bekezdésben foglaltaknak 
való megfelelést, és hogy egyetlen 
tagállamtól se tagadják meg a 
rádióspektrumhoz való tisztességes 
hozzáférést.
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Or. en

Módosítás 542
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bármely érintett tagállam felkérheti a 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoportot, hogy helyiségeit használva 
segítséget nyújtson az adott tagállamnak és 
más tagállamoknak az ebben a cikkben
foglaltak betartásához.

Bármely érintett tagállam felkérheti a 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoportot, hogy helyiségeit használva 
segítséget nyújtson az adott tagállamnak és 
más tagállamoknak az e cikk (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak betartásához.

Or. en

Módosítás 543
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el annak biztosítására, hogy az 
összehangolt kimenetek tiszteletben 
tartsák az érintett tagállamok tisztességes 
hozzáférését a rádióspektrumhoz, hogy 
feloldja a különálló, összehangolt 
kimenetek közötti gyakorlati 
ellentmondásokat a tagállamok között, 
vagy az uniós szabályozásnak megfelelően 
biztosítsa az összehangolt megoldások 
végrehajtását. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. ro
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Módosítás 544
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
3 fejezet – 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 545
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Európai virtuális, széles sávú hozzáférési
termék

Páneurópai hírközlési szolgáltatások 
nyújtását szolgáló, jó minőségű 
hozzáférési termékek

Or. en

Módosítás 546
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2002/19/EK irányelv 8. és 12. cikke 
alapján előírt, virtuális, széles sávú 
hozzáférési termék nyújtása akkor 
tekintendő európai virtuális, széles sávú 
hozzáférési termék nyújtásának, ha azt az 
I. mellékletben foglalt valamelyik ajánlat 
minimumparamétereivel összhangban 
nyújtják, valamint teljesíti az alábbi 
lényeges követelményeket:

(1) A 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
16. cikke alapján kijelölt, elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtói, amelyek 
jelentős piaci erővel rendelkeznek az 
érintett piacon a jó minőségű 
nagykereskedelmi elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtása terén, 
gondoskodnak egy nagykereskedelmi 
referenciaajánlat közzétételéről, amely 
tartalmazza legalább az I. mellékben 
felsorolt elemeket. 
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Módosítás 547
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2002/19/EK irányelv 8. és 12. cikke 
alapján előírt, virtuális, széles sávú 
hozzáférési termék nyújtása akkor 
tekintendő európai virtuális, széles sávú 
hozzáférési termék nyújtásának, ha azt az 
I. mellékletben foglalt valamelyik ajánlat 
minimumparamétereivel összhangban 
nyújtják, valamint teljesíti az alábbi 
lényeges követelményeket:

(1) Ha valamely vállalkozásról kiderül, 
hogy jelentős piaci erővel rendelkezik egy 
meghatározott, releváns piacon, és ha a
2002/19/EK irányelv 8. és 12. cikke 
alapján hozzáférési kötelezettségek 
előírására kerül sor, e vállalkozás 
legalább az I. melléklet szerinti 
előírásoknak megfelelő nagykereskedelmi 
hozzáférési termékeket kínál, a fizikai 
hozzáférési kötelezettségek előírásának 
sérelme nélkül, amely termékek teljesítik
az alábbi lényeges követelményeket:

Or. en

Módosítás 548
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) alkalmasság arra, hogy az Unióban 
bárhol magas színvonalú termékként 
nyújtsák;

törölve

Or. en

Módosítás 549
Catherine Trautmann
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hálózatok és szolgáltatások maximális
mértékű átjárhatósága, a 
megkülönböztetéstől mentes, a hálózati 
topológiával összhangban álló 
hálózatmenedzsment biztosítása a 
különböző üzemeltetők között;

törölve

Or. en

Módosítás 550
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) alkalmasság a végfelhasználók piaci 
alapon történő kiszolgálására;

törölve

Or. en

Módosítás 551
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) költséghatékonyság, figyelembe véve a 
meglévő és az újonnan épített hálózatokon 
egyaránt történő megvalósítás lehetőségét 
és azt, hogy képes-e az azonos hálózati 
infrastruktúrán nyújtott egyéb hozzáférési 
termékekkel párhuzamosan működni;

törölve

Or. en
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Módosítás 552
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hatékony működés, különösen a 
virtuális, széles sávú hozzáférési 
szolgáltatókat és a virtuális, széles sávú 
hozzáférést igénylőket érintő, a 
megvalósítást akadályozó tényezők és 
létesítési költségek lehető legteljesebb 
mértékű mérséklését;

törölve

Or. en

Módosítás 553
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a magánszféra és a személyes adatok 
védelmére, a hálózatok biztonságára és 
integritására, valamint az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartása, 
az uniós szabályozásnak megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás 554
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Kivéve ha az üzleti hozzáféréshez 
kapcsolódó érintett nagykereskedelmi 
piacon fennálló versenyfeltételek 
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fényében objektív indokok támasztják alá, 
az I. melléklet 3. részében meghatározott, 
korszerű interfészekkel rendelkező bérelt 
vonalak tekintetében felszámított díjaknak 
költségalapúnak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 555
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 32. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az I. mellékletnek a piaci és 
műszaki fejlődés fényében történő 
kiigazítása érdekében, hogy az továbbra is 
megfeleljen az (1) bekezdésben felsorolt 
lényeges követelményeknek.

(2) A Bizottság – a BEREC-cel folytatott 
konzultációt követően – felhatalmazást kap 
végrehajtási aktusok elfogadására az I. 
mellékletnek a piaci és műszaki fejlődés 
fényében történő kiigazítása érdekében.

A szóban forgó végrehajtási aktusokat a 
33. cikkben említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően fogadják el.

Or. en

Módosítás 556
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Módosítás 557
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a nemzeti szabályozó hatóság, mely 
korábban a 2002/19/EK irányelv 8. és 12. 
cikkével összhangban valamely üzemeltető 
számára azt írta elő, hogy 
nagykereskedelmi hozzáférést biztosítson 
egy új generációs hálózathoz, felméri, hogy 
helyénvaló és arányos volna-e ehelyett az 
üzemeltetőt egy európai virtuális, széles 
sávú hozzáférési termék nyújtására 
köteleznie, mely az aktuálisan előírt 
nagykereskedelmi hozzáférési termékkel 
legalább egyenértékű funkcionalitással 
rendelkezik.

Az a nemzeti szabályozó hatóság, mely 
korábban a 2002/19/EK irányelv 8. és 12. 
cikkével összhangban valamely üzemeltető 
számára azt írta elő, hogy 
nagykereskedelmi hozzáférést biztosítson 
egy új generációs hálózathoz, felméri, hogy 
helyénvaló és arányos volna-e emellett az 
üzemeltetőt egy európai virtuális, széles 
sávú hozzáférési termék nyújtására 
köteleznie, mely az aktuálisan előírt 
nagykereskedelmi hozzáférési termékkel 
legalább egyenértékű funkcionalitással 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 558
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor a nemzeti szabályozó hatóság az 
(1), (2) vagy (3) bekezdés szerint azt 
vizsgálja, hogy egy európai virtuális, széles 
sávú hozzáférési termék nyújtását írja-e elő 
az egyéb lehetséges nagykereskedelmi 
hozzáférési termékek helyett, figyelembe 
veszi a nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó szabályozási feltételeknek az 
Unió egész területén történő 
egységesítéséhez fűződő érdekeket, az 
infrastruktúra-alapú verseny aktuális és 
várható állapotát, az új generációs 
hálózatok nyújtása felé fejlődő piaci 
feltételeket, a jelentős piaci erővel 
rendelkezőként megjelölt üzemeltető, 

Amikor a nemzeti szabályozó hatóság az 
(1), (2) vagy (3) bekezdés szerint azt 
vizsgálja, hogy egy európai virtuális, széles 
sávú hozzáférési termék nyújtását írja-e elő 
az egyéb lehetséges nagykereskedelmi 
hozzáférési termékek helyett, figyelembe 
veszi a nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó szabályozási feltételeknek az 
Unió egész területén történő 
egységesítéséhez fűződő érdekeket, az 
infrastruktúra-alapú verseny aktuális és 
várható állapotát, az új generációs 
hálózatok nyújtása felé fejlődő piaci 
feltételeket, a jelentős piaci erővel 
rendelkezőként megjelölt üzemeltető, 
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illetve a hozzáférést igénylők által 
végrehajtott beruházásokat, valamint e 
beruházások amortizációs idejét.

illetve a hozzáférést igénylők által 
végrehajtott beruházásokat, valamint e 
beruházások amortizációs idejét. Az 
európai virtuális, széles sávú hozzáférési 
termékek azonban nem kaphatnak 
prioritást, ha rendelkezésre áll fizikai 
átengedési hozzáférés.

Or. en

Módosítás 559
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 560
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 561
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Módosítás 562
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 563
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 564
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai hozzáférési termékekre 
vonatkozó intézkedések

Páneurópai üzleti hírközlési 
szolgáltatások nyújtását szolgáló, jó 
minőségű hozzáférési termékekre 
vonatkozó intézkedések

Or. en
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Módosítás 565
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2016. január 1-jéig 
elfogadja azokat a végrehajtási jogi
aktusokat, melyek meghatározzák egy a 17. 
cikk és az I. melléklet 1. pontja szerinti, 
európai virtuális, széles sávú hozzáférési 
termék megvalósítására vonatkozó,
egységes műszaki és módszertani 
szabályokat, az ott meghatározott 
szempontoknak és paraméterekkel
összhangban, annak biztosítására, hogy ez 
a virtuális nagykereskedelmi hozzáférési 
termék egy fizikai átengedési hozzáférési 
termékkel egyenértékű funkcionalitással 
rendelkezzen a jövőgenerációs hálózatok 
felé. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(1) A Bizottság 2016. január 1-jéig 
elfogadja azokat a végrehajtási aktusokat, 
amelyek meghatározzák a jó minőségű 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó nagykereskedelmi piacok 
meghatározására és – a 2002/21/EK 
irányelv (keretirányelv) 16. cikkével 
összhangban történő – elemzésére 
vonatkozó egységes elveket, valamint az I. 
melléklettel összhangban az ilyen piacok 
üzleti igényeinek megfelelő korrekciós 
intézkedésekre vonatkozó egységes 
specifikációkat. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 566
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 567
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 568
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végfelhasználók harmonizált jogai A felhasználók nyitott internethez való 
hozzáférésre vonatkozó jogai

Or. en

Módosítás 569
Christian Ehler
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közhatóságok nem korlátozhatják a 
végfelhasználókat olyan nyilvános 
elektronikus hírközlő hálózatok vagy 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatások szabad 
használatában, amelyeket nyújtó 
vállalkozásnak egy másik tagállamban van 
a székhelye.

(1) A digitális szabadságoknak és a 
határokon átnyúló kereskedelemnek 
együtt kell járnia annak érdekében, hogy 
kialakítsák és javítsák az európai 
vállalkozások üzleti lehetőségeit és a 
fogyasztóvédelmet a globális digitális 
gazdaságban. A hatóságok nem 
korlátozhatják a végfelhasználókat olyan 
nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok 
vagy nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatások szabad 
használatában, amelyeket nyújtó 
vállalkozásnak egy másik tagállamban van 
a székhelye.

Or. en

Indokolás

A transzatlanti jogalkotói párbeszéd „Cyber security and Internet issues - Establishing 
framework for Transatlatic action” című, nem hivatalos dokumentumával összhangban.

Módosítás 570
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közhatóságok nem korlátozhatják a 
végfelhasználókat olyan nyilvános 
elektronikus hírközlő hálózatok vagy 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatások szabad 
használatában, amelyeket nyújtó 
vállalkozásnak egy másik tagállamban van 
a székhelye.

(1) A közhatóságok nem korlátozhatják a 
végfelhasználók jogát, hogy olyan 
nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatokat vagy nyilvánosan elérhető 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
használjanak, amelyeket nyújtó 
vállalkozásnak egy másik tagállamban van 
a székhelye.

Or. de
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Módosítás 571
Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem támaszthatnak a 
végfelhasználók állampolgárságán vagy 
lakhelyén alapul, diszkriminatív 
követelményeket vagy feltételeket a 
hozzáférés vagy a használat tekintetében a 
végfelhasználókkal szemben, kivéve, ha az 
eltérések objektíven indokoltak.

(2) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem támaszthatnak a 
végfelhasználók állampolgárságán vagy 
lakhelyén alapul, diszkriminatív 
követelményeket vagy feltételeket a 
hozzáférés vagy a használat tekintetében a 
végfelhasználókkal szemben, kivéve, ha az 
eltérések objektíven indokoltak. Biztosítani 
kell a nyitott internethez való korlátlan 
hozzáférést, a szabad információáramlást 
és a kapcsolódó szolgáltatásokat, a 
hatályos jogszabályokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 572
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem támaszthatnak a 
végfelhasználók állampolgárságán vagy 
lakhelyén alapul, diszkriminatív 
követelményeket vagy feltételeket a 
hozzáférés vagy a használat tekintetében a 
végfelhasználókkal szemben, kivéve, ha az 
eltérések objektíven indokoltak.

(2) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem támaszthatnak a 
végfelhasználók állampolgárságán vagy 
lakóhelye szerinti tagállamán alapul, 
diszkriminatív követelményeket vagy 
feltételeket a hozzáférés vagy a használat 
tekintetében a végfelhasználókkal 
szemben, kivéve, ha az eltérések 
objektíven indokoltak.

Or. en
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Módosítás 573
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem alkalmazhatnak 
magasabb díjszabást a más tagállamban 
végződtetett Unión belüli 
kommunikációra, kivéve, ha az eltérések 
objektíven indokoltak:

törölve

a) helyhez kötött hírközlés esetén a 
belföldi távolsági kommunikációnál;
b) mobil hírközlés esetén a szabályozott, 
barangolásos hangátviteli, illetve SMS 
hírközlésre vonatkozóan az 531/2012/EK 
rendelettel létrehozott euro-
díjszabásoknál.

Or. en

Módosítás 574
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem alkalmazhatnak 
magasabb díjszabást a más tagállamban 
végződtetett Unión belüli 
kommunikációra, kivéve, ha az eltérések 
objektíven indokoltak:

törölve

a) helyhez kötött hírközlés esetén a 
belföldi távolsági kommunikációnál;
b) mobil hírközlés esetén a szabályozott, 
barangolásos hangátviteli, illetve SMS 
hírközlésre vonatkozóan az 531/2012/EK 
rendelettel létrehozott euro-
díjszabásoknál.
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Or. en

Indokolás

A nemzetközi hívások piacára 2007 óta nem vonatkozik szabályozás, mivel már akkor 
versenypiacnak tekintették. Azóta még tovább erősödött a verseny ezen a piacon –
csomagokban értékesített percekkel, átalánydíjakkal, valamint a virtuális mobilhálózat-
üzemeltetők által kínált alternatív ajánlatokkal, amelyeket VoIP-szolgáltatások 
(internetprotokollon keresztüli hangtovábbítás) egészítenek ki, mint például a Skype, ami akár 
azt is lehetővé teszi, hogy az egész világot ingyenesen hívjuk. Ezért nem igazán indokolt e piac 
szabályzása.

Módosítás 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem alkalmazhatnak 
magasabb díjszabást a más tagállamban 
végződtetett Unión belüli kommunikációra, 
kivéve, ha az eltérések objektíven 
indokoltak:

(3) 2016. július 1-jétől a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók nem 
alkalmazhatnak magasabb díjszabást a más 
tagállamban végződtetett Unión belüli 
kommunikációra, kivéve, ha az eltérések 
objektíven indokoltak:

Or. en

Módosítás 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mobil hírközlés esetén a szabályozott, 
barangolásos hangátviteli, illetve SMS 
hírközlésre vonatkozóan az 531/2012/EK 
rendelettel létrehozott euro-
díjszabásoknál.

b) mobil hírközlés esetén a belföldön 
nyújtott mobil hírközlési 
szolgáltatásoknál.

Or. en
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Módosítás 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A számlákat az átláthatóság és a 
díjak összehasonlításának megkönnyítése 
érdekében a végfelhasználó tagállamának 
pénznemében és euróban is ki kell 
állítani.

Or. ro

Módosítás 578
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
2014. december 31-ig a BEREC egységes 
értéket fogad el minden egyes helyhez 
kötött és mobil végződtetési díj 
tekintetében, az EU-ban a helyhez kötött 
és mobil végződtetési díjak szabályozói 
kezeléséről szóló, 2009. május 7-i 
ajánlással (C(2009)3359) összhangban 
számítva.
2015. június 30-ig a nemzeti szabályozó 
hatóságok gondoskodnak arról, hogy azok 
az üzemeltetők, amelyeket az egyes 
nyilvános telefonhálózatok 
nagykereskedelmi beszédalapú 
hívásvégződtetési piacán – a 2009/140/EK 
irányelvvel összhangban elvégzett piaci 
elemzés eredményeként – jelentős piaci 
erővel rendelkezőként jelöltek meg, a
BEREC által e bekezdésben 
meghatározott végződtetési díjakat 
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alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 579
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyitott internet nyújtásának és
igénybevételének szabadsága és az ésszerű
forgalomszabályozás

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

Or. de

Módosítás 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyitott internet nyújtásának és 
igénybevételének szabadsága és az ésszerű 
forgalomszabályozás

Nyílt internet-hozzáférés, speciális 
szolgáltatások és ésszerű 
forgalomszabályozás

Or. en

Módosítás 581
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A végfelhasználók szabadon 
hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk 
választott információkat és tartalmakat, 

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

futtathatnak alkalmazásokat és 
használhatnak szolgáltatásokat az internet-
hozzáférési szolgáltatásukon keresztül, 
származási helyüktől és rendeltetésüktől 
függetlenül.

Az internetszolgáltatók nem korlátozzák 
vagy akadályozzák a végberendezések 
végfelhasználók általi használatát, 
amelynek célja, hogy információkhoz és 
tartalmakhoz férhessenek hozzá, illetve 
információkat és tartalmakat 
terjeszthessenek az internet-hozzáférési 
szolgáltatásukon keresztül. Ez nem érinti 
a tagállamoknak a 2002/20/EK irányelv 5. 
cikke szerinti, egyedi használati jogok 
megadására vonatkozó jogát.
A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók biztosítják, hogy a 
végfelhasználók képesek legyenek 
bármely alkalmazás futtatására az 
internet elektronikus hírközlési 
funkciójának felhasználásával, a kicserélt 
tartalomra vonatkozó mindenféle 
korlátozás nélkül, kivéve ha azok ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések vagy 
bírósági határozat végrehajtását 
szolgálják.

Or. en

Módosítás 582
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A nyílt internet-hozzáférést a 2. cikk 
(14) bekezdése szerint átfogóan nyújtják, 
hogy a végfelhasználókat abba a helyzetbe 
hozzák, hogy nyílt internet-hozzáférési 
szolgáltatásukon keresztül
hozzáférhessenek és terjeszthessenek 
bármilyen általuk választott információt 
és tartalmat, választásuk szerint 
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futtathassanak alkalmazásokat és 
használhassanak szolgáltatásokat, 
valamint végberendezéseket, ezen 
információk, tartalmak, alkalmazások 
vagy szolgáltatások forrásától vagy 
céljától függetlenül.
A hozzáférési hálózat üzemeltetőire a 
„best effort” elve alapján általános 
továbbítási kötelezettségek vonatkoznak.

Or. de

Módosítás 583
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A végfelhasználóknak joguk van az
általuk választott információkhoz és 
tartalmakhoz hozzáférni és azokat 
terjeszteni, alkalmazásokat futtatni és 
szolgáltatásokat és berendezéseket
használni az internet-hozzáférési 
szolgáltatásukon keresztül.

A felhasználók valódi szabad 
választásának biztosítása érdekében az 
internetszolgáltatók nem alkalmazhatnak 
megkülönböztetést vagy korlátozást az 
internetforgalom tekintetében, illetve nem 
avatkozhatnak be az internetes 
adatátvitelbe.

Or. en

Módosítás 584
Amelia Andersdotter

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

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

(1) A felhasználóknak joguk van általuk 
választott információkhoz és tartalmakhoz
hozzáférni és azokat terjeszteni,
alkalmazásokat futtatni és szolgáltatásokat
nyújtani, valamint az általuk választott 
berendezéseket használni valamely
internet-hozzáférési szolgáltatáson
keresztül.
Az internetszolgáltatók nem 
alkalmazhatnak megkülönböztetést vagy 
korlátozást az internetforgalom 
tekintetében, illetve nem avatkozhatnak be 
az internetes adatátvitelbe.

Or. en

Módosítás 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználók szabadon 
hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk 
választott információkat és tartalmakat, 
futtathatnak alkalmazásokat és 
használhatnak szolgáltatásokat és 
berendezéseket az internet-hozzáférési 
szolgáltatásukon keresztül, származási 
helyüktől és rendeltetésüktől függetlenül.

Or. en

Módosítás 586
Jürgen Creutzmann

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

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

A végfelhasználók – az általuk választott 
berendezéseket használva – szabadon 
hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk 
választott információkat és tartalmakat, 
futtathatnak alkalmazásokat és 
használhatnak szolgáltatásokat az internet-
hozzáférési szolgáltatásukon keresztül, 
származási helyüktől és rendeltetésüktől 
függetlenül.

Or. en

Módosítás 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználóknak joguk van az
általuk választott információkhoz és 
tartalmakhoz hozzáférni és azokat 
terjeszteni, alkalmazásokat futtatni és 
szolgáltatásokat és berendezéseket
használni az internet-hozzáférési 
szolgáltatásukon keresztül, a 
hálózatsemlegesség elvével összhangban.

Or. en

Módosítás 588
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végfelhasználók szabadon 
hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk 
választott információkat és tartalmakat, 

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

futtathatnak alkalmazásokat és 
használhatnak szolgáltatásokat és 
berendezéseket az internet-hozzáférési 
szolgáltatásukon keresztül.

Or. en

Módosítás 589
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Nem világos, milyen hozzáadott érték származik ebből a rendelkezésből. Természetesen a 
felhasználók szabadon köthetnek szerződéseket. Ezenkívül az, hogy ezek a szerződések 
tartalmaznak-e rendelkezést az adatmennyiségre, a sebességre vagy például a szolgáltatás 
minőségi jellemzőire vonatkozóan, teljes mértékben kereslet és kínálat kérdése, és nem igényel 
szabályozást.

Módosítás 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végfelhasználók szabadon köthetnek az 
adatmennyiségre és sebességre vonatkozó 
megállapodásokat az internet-hozzáférési 

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

szolgáltatókkal. Az internetszolgáltatók az 
általuk minimálisan garantált 
adatmennyiséggel és sebességgel, és nem 
a maximális sebességgel reklámozhatjuk 
szolgáltatásukat.

Or. en

Módosítás 591
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználók szabadon köthetnek az 
adatmennyiségre és sebességre vonatkozó 
megállapodásokat az internet-hozzáférési 
szolgáltatóival.

Or. de

Módosítás 592
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználók szabadon köthetnek az 
adatmennyiségre és sebességre vonatkozó 
megállapodásokat az internet-hozzáférési 
szolgáltatóival. A felhasználóknak 
kifejezett beleegyezésüket kell adniuk e 
megállapodások megkötéséhez, ehhez 
minden esetben előzetes tájékoztatásban 
kell részesülniük. Az ilyen 
megállapodásnak megfelelően a 
végfelhasználók élhetnek az internetes 
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tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtóinak ajánlataival.

Or. es

Módosítás 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hálózatsemlegesség elvének megfelelő 
figyelembevételével a végfelhasználók 
szabadon köthetnek az adatmennyiségre és 
sebességre vonatkozó megállapodásokat az 
internet-hozzáférési szolgáltatókkal, 
amennyiben szabad és kifejezett 
beleegyezésüket adják, és élhetnek az 
internetes tartalmak, alkalmazások és 
szolgáltatások nyújtóinak ajánlataival.

Or. en

Módosítás 594
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználók – amennyiben szabad, 
konkrét és kifejezett beleegyezésüket adják 
– szabadon köthetnek az adatmennyiségre 
és sebességre vonatkozó megállapodásokat 
az internet-hozzáférési szolgáltatókkal, és 
élhetnek az internetes tartalmak, 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtóinak 
ajánlataival.

Or. en
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Módosítás 595
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználók – amennyiben szabad, 
konkrét és kifejezett beleegyezésüket adják 
– szabadon köthetnek az adatmennyiségre 
és sebességre vonatkozó megállapodásokat 
az internet-hozzáférési szolgáltatókkal, és 
élhetnek az internetes tartalmak, 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtóinak 
ajánlataival.

Or. en

Módosítás 596
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 597
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Módosítás 598
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatmennyiségekről és -sebességekről 
kötött megállapodások során bizonyos 
tartalmakat, szolgáltatásokat vagy 
alkalmazásokat nem szabad kivenni az 
adatmennyiség-felhasználás 
kiszámításából, illetve a megállapodás 
szerinti adatmennyiség felhasználása után
kivonni a forgalomcsökkentésből.

Or. de

Módosítás 599
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Nem megengedett az olyan 
kommunikációs hálózatokhoz, 
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tartalmakhoz, alkalmazásokhoz, 
szolgáltatásokhoz vagy 
szervizszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
bárminemű olyan szolgáltató oldali 
korlátozása, amely abból adódik, hogy a 
végfelhasználó egy nem a szolgáltató által 
biztosított vagy ajánlott végberendezést 
használ.

Or. de

Módosítás 600
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtói vagy a tartalmak, az alkalmazások 
és az információs társadalomhoz tartozó 
szolgáltatások nyújtói számára lehetővé 
kell tenni, hogy az internet-hozzáférési 
szolgáltatások mellett emelt szintű 
szolgáltatásminőséget nyújtó, speciális 
szolgáltatásokat is kínáljanak, feltéve, 
hogy e kínálatok nem érintik hátrányosan 
az internet-hozzáférési szolgáltatásokat, 
azok teljesítményét, megfizethetőségét 
vagy minőségét.

A speciális szolgáltatások 
végfelhasználók, valamint 
alkalmazásszolgáltatók és kereskedelmi 
szolgáltatók általi igénybevételnek ezért 
önkéntes és megkülönböztetésmentes 
alapon kell megvalósulnia.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a BEREC azon következtetésére, amely szerint a felhasználó általi ellenőrzésnek 
lehetőleg minden esetben érvényesülnie kell, fontos tisztázni a rendeletben, hogy a 
végfelhasználók, az alkalmazásszolgáltatók és a kereskedelmi szolgáltatók az internet-
hozzáférés kapcsán nem szembesülnek olyan nem kielégítő feltételekkel és minőséggel, 
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amelyek miatt kénytelenek lennének speciális szolgáltatásokról szóló szerződést kötni. A 
speciális szolgáltatások igénybevételének ezért teljes mértékben önkéntesnek kell lennie.

Módosítás 601
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók vagy a tartalmak, az 
alkalmazások és az információs 
társadalomhoz tartozó szolgáltatások 
nyújtói a felhasználók egy körülhatárolt 
és feltételes hozzáféréssel rendelkező köre 
számára egy zárt elektronikus 
kommunikációs hálózaton keresztül 
nyújthatnak speciális szolgáltatásokat. A 
speciális szolgáltatásokat nem szabad az 
internet helyettesítőjeként értékesíteni 
vagy ilyenként használni, illetve e 
szolgáltatások funkcióikban nem lehetnek 
azonosak a nyitott internet tartalmaival, 
alkalmazásaival vagy szolgáltatásaival.

Or. de

Módosítás 602
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nyilvános elektronikus hírközlési
szolgáltatók és a tartalmak, az 
alkalmazások és az információs 
társadalomhoz tartozó szolgáltatások
nyújtói szabadon biztosíthatnak emelt 
szintű szolgáltatásminőséget nyújtó, 
speciális szolgáltatásokat, amelyek 
ismétlődően vagy folyamatosan nem 
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szolgáltatások nyújtóival. ronthatják az internet-hozzáférési 
szolgáltatások általános minőségét. A 
nemzeti szabályozó hatóságok szabad 
hozzáférést biztosítanak a végfelhasználók 
számára e speciális szolgáltatásokhoz.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a bekezdés átfogalmazása, hogy annak elemeit logikus sorrendbe helyezze, 
azaz először a szolgáltatók szabadon nyújthatnak speciális szolgáltatásokat, és ha ezt teszik, 
akkor a felhasználók szabadon felhasználhatják azokat. Ismételten hangsúlyozandó, hogy nem 
az a fontos, hogy a felhasználók szabadon felhasználhatják ezeket a szolgáltatásokat, mivel az 
e rendelkezés nélkül sem lenne másként. Inkább azt kell kiemelni, hogy a szabályozó 
hatóságoknak biztosítaniuk kell e jogok gyakorlását.

Módosítás 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználók szabadon köthetnek 
továbbá emelt szintű szolgáltatásminőséget 
nyújtó, speciális szolgáltatásokra 
vonatkozó megállapodásokat a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal 
vagy a tartalmak, az alkalmazások és az 
információs társadalomhoz tartozó 
szolgáltatások nyújtóival. Ha ilyen 
megállapodás megkötésére kerül sor 
internet-hozzáférési szolgáltatókkal, a 
szolgáltató biztosítja, hogy – a 
hálózatsemlegesség elvével összhangban –
az emelt szintű szolgáltatásminőség nem 
befolyásolja negatívan az internet-
hozzáférési szolgáltatás teljesítményét, a 
megfizethetőségét vagy minőségét.

Or. en
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Módosítás 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat végfelhasználók számára 
nyújtó szolgáltatók nem alkalmaznak 
megkülönböztetést más forrásokból 
származó és a saját speciális 
szolgáltatásaikkal versengő tartalmakkal, 
szolgáltatásokkal vagy alkalmazásokkal 
szemben.

Or. en

Módosítás 605
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználók szabadon köthetnek 
továbbá emelt szintű szolgáltatásminőséget 
nyújtó, speciális szolgáltatásokra 
vonatkozó megállapodásokat a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal 
vagy a tartalmak, az alkalmazások és az 
információs társadalomhoz tartozó 
szolgáltatások nyújtóival, feltéve, hogy ez –
vészhelyzeti vagy tényleges, indokolt 
szükséghelyzeti körülmények kivételével –
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nem rontja az internet-hozzáférés 
általános színvonalát.

Or. it

Módosítás 606
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználók szabadon 
hozzáférhetnek továbbá emelt szintű 
szolgáltatásminőséget nyújtó, speciális 
szolgáltatásokhoz.

Or. en

Módosítás 607
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A felhasználóknak joguk van továbbá 
emelt szintű szolgáltatásminőséget nyújtó, 
speciális szolgáltatásokra vonatkozó 
megállapodásokat kötni a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal 
vagy a tartalmak, az alkalmazások és az 
információs társadalomhoz tartozó 
szolgáltatások nyújtóival.

Or. en



AM\1013978HU.doc 73/225 PE526.176v01-00

HU

Módosítás 608
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 609
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Csakúgy, mint az ezt megelőző rendelkezések esetében, nem egyértelmű az első mondat által 
hordozott hozzáadott érték, mivel a szolgáltatók mindenképpen szabadon köthetnek 
megállapodást egymással speciális szolgáltatásokról. Az általános internet-hozzáférési 
szolgáltatások minőségromlásának elkerülésével kapcsolatos lényeges elemet már beépítették 
az előző bekezdés módosításába.

Módosítás 610
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználóknak nyújtott speciális 
szolgáltatások lehetővé tétele érdekében a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók szabadon köthetnek 
megállapodást egymással a kapcsolódó 
adatmennyiségeknek vagy forgalomnak 
speciális szolgáltatásként, meghatározott 
szolgáltatásminőség mellett vagy dedikált 
kapacitással történő továbbítására 
vonatkozóan. Az elektronikus hírközlési 
szolgáltatók megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
speciális szolgáltatásoknak a hálózatukon 
keresztül történő nyújtásából adódó hatás 
mindig átlátható és nem rontja az internet-
hozzáférési szolgáltatások általános 
minőségét a teljesítmény, a 
megfizethetőség és a rendelkezésre állás 
tekintetében. Ennek során kellő 
kapacitással és minőséggel kell 
fenntartaniuk az internet-hozzáférési 
szolgáltatásokat, hogy fennakadás nélkül 
biztosítsák a végfelhasználóik számára 
kínált, meghirdetett internetsebességet.
Ahhoz, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok értékelhessék e potenciális 
minőségromlást, a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók – kérésre – pontos 
információkat bocsátanak rendelkezésre 
arról, hogy a két szolgáltatástípushoz 
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miként rendelnek hozzá kapacitásokat, 
továbbá szükség esetén indokolással 
szolgálnak az internet-hozzáférési 
szolgáltatások speciális szolgáltatások 
által történő minőségrontásának 
megakadályozása érdekében megtett 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 611
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben ilyen megállapodást kötnek 
az internet-hozzáférési szolgáltatókkal, a
szolgáltató biztosítja, hogy a magasabb
szolgáltatásminőség nem rontja az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
általános minőségét. A speciális 
szolgáltatások nyújtói, akik egyben 
hálózatüzemeltetők vagy internet-
hozzáférési szolgáltatások nyújtói is, nem 
részesíthetik hátrányos 
megkülönböztetésben a hálózat 
üzemeltetőjének továbbítási 
szolgáltatásaira utalt szolgáltatókat, 
továbbá kötelesek a továbbítást átlátható 
módon és tisztességes piaci árakon 
számlázni. 

Or. de

Módosítás 612
Petra Kammerevert

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

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

A speciális szolgáltatások nyújtása nem 
ronthatja az internet-hozzáférési 
szolgáltatások minőségét. Ezek a 
szolgáltatások továbbá nem ronthatják a 
meglévő, általánosan elismert műszaki 
szabványokat és azok továbbfejlesztését. A 
speciális szolgáltatások csak akkor 
megengedettek, ha azok műszakilag és 
szakmailag bizonyítottan szükségesek, 
amely szükségszerűség abból a 
tudományos önérdekből ered, hogy a 
valós idő szempontjából kritikus vagy 
különösen biztosítandó alkalmazásokat 
rendkívüli minőségben tudjanak nyújtani.

Or. de

Módosítás 613
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások
vagy a tartalmak, alkalmazások és 
szolgáltatások nyújtói speciális 
szolgáltatásokat kínálhatnak a 
végfelhasználók számára, ha azokat nyílt 
internet-hozzáférési szolgáltatás mellett 
kínálják a műszaki fejlődést tükröző 
minőségben, és ha e szolgáltatások nem 
befolyásolják hátrányosan az internet-
hozzáférési szolgáltatások teljesítményét, 
megfizethetőségét vagy minőségét.
Speciális szolgáltatások csak akkor 
kínálhatók, ha a hálózati kapacitás 
elegendő ilyen szolgáltatások nyújtásához 
a nyílt internet-hozzáférés biztosítása 
mellett. A kihelyezett szolgáltatások 
támogatására irányuló kereskedelmi 
ajánlatok végfelhasználók, valamint 
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tartalom- és alkalmazásszolgáltatók általi 
igénybevételnek ezért önkéntes és 
megkülönböztetésmentes alapon kell 
megvalósulnia.

Or. en

Módosítás 614
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások
nyújtói vagy a tartalmak, alkalmazások és 
szolgáltatások nyújtói számára lehetővé 
kell tenni, hogy speciális szolgáltatásokat 
is kínáljanak, ha azokat az internet-
hozzáférési szolgáltatások mellett kínálják, 
és e speciális szolgáltatások nem érintik 
anyagilag hátrányosan az utóbbiak 
megfizethetőségét vagy minőségét.

Or. en

Módosítás 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végfelhasználóknak nyújtott speciális 
szolgáltatások lehetővé tétele érdekében a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus 

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

hírközlési szolgáltatók szabadon köthetnek 
megállapodást egymással a kapcsolódó 
adatmennyiségeknek vagy forgalomnak 
speciális szolgáltatásként, meghatározott 
szolgáltatásminőség mellett vagy dedikált 
kapacitással, zárt elektronikus hírközlési 
hálózatokon belül történő továbbítására 
vonatkozóan, amely funkcionálisan nem 
azonos a nyilvános internet-hozzáférési 
szolgáltatás révén elérhető 
szolgáltatásokkal. A speciális 
szolgáltatások nyújtása nem ronthatja az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
minőségét. Amennyiben a hálózati 
kapacitás megoszlik az internet-
hozzáférési szolgáltatások és a speciális 
szolgáltatások között, e szolgáltatások 
nyújtója világos és egyértelmű 
kritériumokat tesz közzé, amelyek alapján 
a hálózati kapacitás megosztása történik.

Or. en

Módosítás 616
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 617
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 618
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végfelhasználóknak nyújtott speciális 
szolgáltatások lehetővé tétele érdekében a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus 

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

hírközlési szolgáltatók szabadon köthetnek 
megállapodást egymással a kapcsolódó 
adatmennyiségeknek vagy forgalomnak 
speciális szolgáltatásként, meghatározott 
szolgáltatásminőség mellett vagy dedikált 
kapacitással történő továbbítására 
vonatkozóan. A speciális szolgáltatások 
nyújtása nem ronthatja az internet-
hozzáférési szolgáltatások általános 
minőségét.

Or. en

Módosítás 619
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 620
Jean-Pierre Audy

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

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

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

Or. fr

Módosítás 621
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 622
Giles Chichester
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahhoz, hogy a nemzeti hatóságok 
értékelhessék e potenciális anyagi kárt, az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
vagy a tartalmak, alkalmazások és 
szolgáltatások nyújtói – kérésre – pontos 
információkat bocsátanak a nemzeti 
hatóságok rendelkezésére a két 
szolgáltatástípushoz hozzárendelt 
kapacitásokról.

Or. en

Módosítás 623
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A vertikálisan integrált nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók nem 
alkalmaznak megkülönböztetést azon 
tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó piaci szereplők 
által biztosított forgalommal szemben, 
akik a saját szolgáltatásaikkal vagy a 
kizárólagos szabályozások keretében 
nyújtott szolgáltatásokkal versengő
tartalmakat, szolgáltatásokat vagy 
alkalmazásokat kínálnak.

Or. fr

Módosítás 624
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a cikk nem érinti a továbbított 
információk, tartalmak, alkalmazások 
vagy szolgáltatások jogszerűségére 
vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokat.

törölve

Or. en

Módosítás 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a cikk nem érinti a továbbított 
információk, tartalmak, alkalmazások 
vagy szolgáltatások jogszerűségére 
vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy, a forgalomszabályozás alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés végrehajtásával együtt 
ez a bekezdés zöld utat adna az uniós vagy nemzeti jog alapján jogszerűtlennek tekintett 
tartalmakkal szembeni megkülönbözetéshez, illetve az ilyen tartalmak minőségének 
csökkentéséhez vagy letiltásához. Az ilyen intézkedések aránytalanul befolyásolhatják a 
végfelhasználóknak a hírközlés bizalmassága, a magánélet és az adatvédelem tekintetében 
meglévő jogait.

Módosítás 626
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez a cikk nem érinti a továbbított törölve
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információk, tartalmak, alkalmazások 
vagy szolgáltatások jogszerűségére 
vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokat.

Or. de

Módosítás 627
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A végfelhasználók, valamint a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtói számára – ideértve a médiát, a 
kulturális iparágakat és valamennyi 
kormányzati szintet – a 2002/22/EK 
irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével, 
21. cikkének (3) bekezdésével és 21a. 
cikkével összhangban teljes körű 
tájékoztatást kell nyújtani, többek között 
minden olyan végrehajtott ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedésről, amely 
hatással lehet az (1) és a (2) bekezdésben 
meghatározott információkhoz, 
tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, 
illetve azok terjesztésére.

Or. en

Módosítás 628
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 
szabadságjogok gyakorlását a 25. cikk (1), 
a 26. cikk (2) és a 27. cikk (1) és (2) 

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

összhangban nyújtott, teljes körű 
tájékoztatásnak kell elősegítenie.

Or. de

Módosítás 629
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Azon esetek kivételével, amikor ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására vagy bírósági határozat 
végrehajtására van szükség, az internet-
hozzáférési szolgáltatók nem 
korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított szabadságjogokat azzal, hogy az 
internetforgalommal szemben hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaznak, azt 
korlátozzák vagy az adatátvitelbe más 
módon beavatkoznak. A 
forgalomszabályozási intézkedések 
ésszerűek tekintendők, ha azokat a 
hálózati forgalom hatékonyabb 
szabályozása érdekében alkalmazzák a 
hálózat integritásának és biztonságának 
megőrzése érdekében, valamint a hálózati 
túlterheltség pontosan meghatározott 
eseteiben, feltéve, hogy a forgalom 
egyenértékű típusait azonos módon 
kezelik. Ezeknek az intézkedéseknek 
bizonyítottan meg kell felelniük a 
relevancia, az arányosság, a hatékonyság, 
a felek közötti 
megkülönböztetésmentesség és az 
átláthatóság általános kritériumainak, és 
összhangban kell lenniük a hatályos 
jogszabályokkal, többek között a 
magánélet védelme és az adatvédelem 
terén.
Az ésszerű forgalomszabályozás csak 
olyan adatfeldolgozást foglalhat 
magában, amely szükséges és arányos az 
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ebben a cikkben meghatározott célok 
eléréséhez.

Or. en

Indokolás

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services.Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.

Módosítás 630
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az internet-hozzáférési szolgáltatók 
nem korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított jogokat kifejezetten:
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a) bizonyos tartalmak, alkalmazások, 
szolgáltatások vagy végberendezések, 
illetve azok meghatározott kategóriáinak 
törlése, letiltása, lelassítása, gyengébb 
minőségben nyújtása vagy hátrányos 
megkülönböztetése révén,
b) bizonyos tartalmak, alkalmazások, 
szolgáltatások vagy végberendezések, 
illetve azok meghatározott kategóriáinak 
rangsorolása révén,
c) a végfelhasználókkal az árak 
vonatkozásában kötött olyan 
megállapodások révén, amelyek a 
bizonyos tartalmakhoz, alkalmazásokhoz, 
szolgáltatásokhoz vagy 
végberendezésekhez, illetve azok 
meghatározott kategóriáihoz való 
hozzáférést gazdaságilag vonzóbbá teszik,
nem korlátozhatják, azon esetek 
kivételével, amelyekben az adatforgalom-
szabályozás vonatkozásában indokolt és 
ésszerű intézkedésekre van szükség. 
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és szükségesnek kell lenniük:

Or. de

Módosítás 631
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Néhány korlátozott számú, ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéstől 
eltekintve az internet-hozzáférési 
szolgáltatók az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított, az adatmennyiségre vagy a 
sebességre vonatkozó korlátozásokon belül 
nem korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított szabadságjogokat azzal, hogy 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat 

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

egyéb akadályozásával, például letiltással, 
lelassítással, gyengébb minőségben 
nyújtással vagy megkülönböztetéssel. Az 
ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedéseket nem szabad olyan módon 
alkalmazni, amely bizonyos szolgáltatók 
tartalmaira vagy alkalmazásaira irányul, 
vagy ezeket hátrányosan érinti. Az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéseknek 
átláthatónak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és arányosnak kell lenniük, és 
többek között adatfeldolgozást foglalnak 
magukban a következőkhöz:

Or. de

Módosítás 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Azon esetek kivételével, amikor ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására vagy bírósági határozat 
végrehajtására van szükség, az internet-
hozzáférési szolgáltatók nem 
korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított szabadságjogokat azzal, hogy 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőségben nyújtják 
vagy hátrányosan megkülönböztetik és 
korlátozzák. A forgalomszabályozási 
intézkedések ésszerűek tekintendők, ha 
azokat a hálózati forgalom hatékonyabb 
szabályozása érdekében alkalmazzák a 
hálózat integritásának és biztonságának 
megőrzése érdekében, valamint a hálózati 
túlterheltség pontosan meghatározott 
eseteiben, feltéve, hogy az azonos típusú 
forgalmat azonosan kezelik. A meghozott
intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek és
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arányosnak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Azon esetek kivételével, amikor ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására van szükség, az internet-
hozzáférési szolgáltatók az internetes 
forgalmat a hálózatsemlegesség elvével 
összhangban kezelik. Az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéseknek 
átláthatónak, megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak kell lenniük, és
azokra világos, átfogó és hozzáférhető 
jogorvoslati mechanizmusoknak kell 
vonatkozniuk, továbbá szükségesnek kell 
lenniük:

Or. en

Módosítás 634
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Néhány korlátozott számú, ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéstől 
eltekintve az internet-hozzáférési 

Azon esetek kivételével, amikor ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására van szükség, az internet-
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szolgáltatók az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított, az adatmennyiségre vagy a 
sebességre vonatkozó korlátozásokon belül 
nem korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított szabadságjogokat azzal, hogy 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőség nyújtják 
vagy hátrányosan megkülönböztetik. Az 
ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és szükségesnek kell lenniük:

hozzáférési szolgáltatók az internet-
hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó 
szerződésben megállapított, az 
adatmennyiségre vagy a sebességre 
vonatkozó korlátozásokon belül nem 
korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított szabadságjogokat azzal, hogy 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőségben nyújtják 
vagy hátrányosan megkülönböztetik.

Ezeknek az intézkedéseknek bizonyítottan 
meg kell felelniük a relevancia, az 
arányosság, a hatékonyság, a felek közötti 
megkülönböztetésmentesség és az 
átláthatóság általános kritériumainak, és 
összhangban kell lenniük a hatályos 
jogszabályokkal, többek között a 
magánélet védelme és az adatvédelem 
terén.
Az ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és szükségesnek kell lenniük:

Or. en

Módosítás 635
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Néhány korlátozott számú, ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéstől 
eltekintve az internet-hozzáférési 
szolgáltatók az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított, az adatmennyiségre vagy a 
sebességre vonatkozó korlátozásokon 

Néhány korlátozott számú, ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéstől 
eltekintve az internet-hozzáférési 
szolgáltatók tartózkodnak bizonyos 
tartalmak, alkalmazások vagy
szolgáltatások, illetve azok meghatározott
kategóriáinak letiltásától, lassításától
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belül nem korlátozhatják az (1) 
bekezdésben biztosított szabadságjogokat 
azzal, hogy bizonyos tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat,
illetve azok meghatározott kategóriáit 
letiltják, lelassítják, gyengébb minőség 
nyújtják vagy hátrányosan 
megkülönböztetik. Az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéseknek 
átláthatónak, megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és szükségesnek 
kell lenniük:

vagy hátrányos megkülönböztetésétől. Az 
ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és szükségesnek kell lenniük:

Or. fr

Módosítás 636
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Azon esetek kivételével, amikor ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására van szükség, az internet-
hozzáférési szolgáltatók az internet-
hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó 
szerződésben megállapított, az 
adatmennyiségre vagy a sebességre 
vonatkozó korlátozásokon belül nem 
korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított szabadságjogokat azzal, hogy 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőségben nyújtják 
vagy hátrányosan megkülönböztetik.
Ezenkívül a forgalomszabályozási 
intézkedéseket nem lehet oly módon 
alkalmazni, hogy az hátrányos 
megkülönböztetést jelentsen az internet-
hozzáférési szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatásokkal versengő 
szolgáltatásokkal szemben.
Az ésszerű forgalomszabályozási 
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intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek és 
arányosnak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 637
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Azon esetek kivételével, amikor ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására van szükség, az internet-
hozzáférési szolgáltatók az internet-
hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó 
szerződésben megállapított, az 
adatmennyiségre vagy a sebességre 
vonatkozó korlátozásokon belül nem 
korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított szabadságjogokat azzal, hogy 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőségben nyújtják
vagy hátrányosan megkülönböztetik. A 
forgalomszabályozási intézkedéseket nem 
lehet oly módon alkalmazni, hogy az
hátrányos megkülönböztetést jelentsen az 
internet-hozzáférési szolgáltató által 
nyújtott szolgáltatásokkal versengő 
szolgáltatásokkal szemben. Az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéseknek 
átláthatónak, megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és szükségesnek 
kell lenniük:

Or. en

Módosítás 638
Amelia Andersdotter



AM\1013978HU.doc 93/225 PE526.176v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Egyes különleges esetek kivételével,
amikor ésszerű forgalomszabályozási
intézkedések alkalmazására szükség, az 
internet-hozzáférési szolgáltatók nem 
korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított jogot azzal, hogy bizonyos 
tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőségben nyújtják, 
módosítják vagy hátrányosan 
megkülönböztetik. Az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéseknek 
átláthatónak, megkülönböztetéstől 
mentesnek, valamint szigorúan
arányosnak és szükségesnek kell lenniük:

Or. en

Módosítás 639
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Néhány korlátozott számú, ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéstől 
eltekintve az internet-hozzáférési 
szolgáltatók az internet-hozzáférési 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben 
megállapított, az adatmennyiségre vagy a 
sebességre vonatkozó korlátozásokon 
belül nem korlátozhatják az (1) 
bekezdésben biztosított szabadságjogokat
azzal, hogy bizonyos tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, 
illetve azok meghatározott kategóriáit 

Azon esetek kivételével, amikor ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására szükség, az internet-
hozzáférési szolgáltatók nem 
korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított jogot azzal, hogy bizonyos 
tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőségben nyújtják 
vagy hátrányosan megkülönböztetik. Az 
ésszerű forgalomszabályozási 
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letiltják, lelassítják, gyengébb minőség
nyújtják vagy hátrányosan 
megkülönböztetik. Az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéseknek 
átláthatónak, megkülönböztetéstől 
mentesnek, arányosnak és szükségesnek 
kell lenniük:

intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és szükségesnek kell lenniük:

Or. en

Módosítás 640
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Azon esetek kivételével, amikor ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására szükség, az internet-
hozzáférési szolgáltatók az internet-
hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó 
szerződésben megállapított, az 
adatmennyiségre vagy a sebességre 
vonatkozó korlátozásokon belül nem 
korlátozhatják az (1) bekezdésben 
biztosított szabadságjogokat azzal, hogy 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőségben nyújtják 
vagy hátrányosan megkülönböztetik. Az 
ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és hatékonynak kell lenniük. 
Az ésszerű forgalomszabályozás magában 
foglalja az alábbi célokra történő 
adatfeldolgozást: 

Or. en

Módosítás 641
Jürgen Creutzmann
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Azon esetek kivételével, amikor ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására szükség, az internet-
hozzáférési szolgáltatók az internet-
hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó 
szerződésben megállapított, az 
adatmennyiségre, a sebességre vagy az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
általános minőségi jellemzőire vonatkozó 
korlátozásokon belül nem korlátozhatják az 
(1) bekezdésben biztosított 
szabadságjogokat azzal, hogy bizonyos 
tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőségben nyújtják 
vagy hátrányosan megkülönböztetik. Az 
ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedéseknek átláthatónak, 
megkülönböztetéstől mentesnek, 
arányosnak és szükségesnek kell lenniük,
különösen az alábbiakhoz:

Or. en

Indokolás

Egyszerűbb megfogalmazás, és a forgalomszabályozás okait felsoroló lista bevezetése. Nem 
határozható meg előre, hogy a jövőben más helyzetekben szükség lesz-e 
forgalomszabályozásra. Mivel a forgalomszabályozásra vonatkozóan több szinten építettek be 
biztosítékokat a rendeletbe, a lista nem teljes körűvé tétele nem enged teret a visszaéléseknek.

Módosítás 642
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági törölve
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határozat végrehajtásához, vagy súlyos
bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

Or. en

Módosítás 643
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához, vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

törölve

Or. en

Módosítás 644
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához, vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

törölve

Or. de

Módosítás 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához, vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés a 23 cikk (5) bekezdése első albekezdésének (új) bevezető részéből adódik.

Módosítás 646
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához, vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

a) bírósági határozat végrehajtásához;

Or. en

Indokolás

A forgalomszabályozási intézkedés nem eredményezheti azon elektronikus hírközlési 
szolgáltatók felelősségének bevonását, amelyek nem illetékesek vagy jogosultak jogalkotási 
rendelkezések végrehajtására vagy súlyos bűncselekmény megakadályozására vagy 
késleltetésére. A jog érvényesülésének biztosítása érdekében ezt egy bírónak kell megtennie.

Módosítás 647
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához, vagy súlyos 

a) bírósági határozat végrehajtásához;
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bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

Or. en

Módosítás 648
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához, vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 649
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához, vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához;

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy minden ilyen intézkedéshez minden esetben jogalapra vagy bírósági 
határozatra van szükség.

Módosítás 650
Giles Chichester
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 651
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

A törlés a 23 cikk (5) bekezdése első albekezdésének (új) bevezető részéből adódik.

Módosítás 653
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltató hálózatának, a hálózaton 
nyújtott szolgáltatásoknak, valamint a 
végfelhasználók termináljai 
biztonságosságának és integritásának 
megőrzéséhez;

Or. en

Módosítás 654
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 655
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 656
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 657
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 658
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés a 23 cikk (5) bekezdése első albekezdésének (új) bevezető részéből adódik.

Módosítás 660
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

megakadályozására a végfelhasználók 
számára;

Or. en

Módosítás 661
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a kéretlen üzenetek eljuttatásának 
megakadályozására a végfelhasználók 
számára;

Or. en

Indokolás

Általános gyakorlat, hogy a szolgáltatók spamszűrést végeznek. A gyakorlatban nem 
megvalósítható, hogy az egyes felhasználók kifejezett hozzájárulását kérjék ehhez.

Módosítás 662
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a kéretlen üzenetek direkt marketing 
céljára történő eljuttatásának 
megakadályozására azon végfelhasználók 
esetén, akik előzetesen kifejezett és szabad 
beleegyezésüket adták az ilyen korlátozó 
intézkedések alkalmazásához;

Or. en
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Módosítás 663
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 664
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 665
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk 
hálózati keresztmetszetek hatásainak 
minimalizálásra, feltéve, hogy a forgalom 

törölve
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egyenértékű típusai tekintetében egyenlő 
bánásmódon alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés a 23 cikk (5) bekezdése első albekezdésének (új) bevezető részéből adódik.

Módosítás 667
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az ideiglenes és kivételes szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak mérséklésére, 
elsősorban alkalmazásfüggetlen 
intézkedések által, vagy ha ezek az 
intézkedések nem bizonyulnak 
hatékonynak, alkalmazás-specifikus 
intézkedések alkalmazásával, feltéve, hogy 
a forgalom egyenértékű típusai 
tekintetében egyenlő bánásmódon 
alkalmaznak.

Or. en



PE526.176v01-00 106/225 AM\1013978HU.doc

HU

Indokolás

A hálózatsemlegesség megőrzése érdekében az internetszolgáltatónak a hálózati túlterheltség 
problémájának megoldásakor elsősorban azt kell biztosítania, hogy egyetlen konkrét 
internetes alkalmazást, tartalmat vagy szolgáltatást se érjen megkülönböztetés.

Módosítás 668
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk 
hálózati keresztmetszetek hatásainak 
mérséklésére, elsősorban 
alkalmazásfüggetlen intézkedések által, 
vagy ha ezek az intézkedések nem 
bizonyulnak hatékonynak, alkalmazás-
specifikus intézkedések alkalmazásával, 
feltéve, hogy a forgalom egyenértékű 
típusai tekintetében egyenlő bánásmódon 
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 669
Françoise Castex

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk 
hálózati keresztmetszetek hatásainak 
mérséklésére, elsősorban 
alkalmazásfüggetlen intézkedések által, 
vagy ha ezek az intézkedések nem 
bizonyulnak hatékonynak, alkalmazás-
specifikus intézkedések alkalmazásával, 
feltéve, hogy a forgalom egyenértékű 
típusai tekintetében egyenlő bánásmódon 
alkalmaznak.
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Or. en

Módosítás 670
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az ideiglenes és kivételes szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak 
minimalizálására, feltéve, hogy ennek 
során minden tartalmat, alkalmazást és 
szolgáltatást a „best effort” elve alapján 
kezelnek.

Or. de

Módosítás 671
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a hálózati túlterheltség hatásainak 
minimalizálására vagy
megakadályozására, feltéve, hogy a 
forgalom egyenértékű típusai tekintetében 
egyenlő bánásmódon alkalmaznak.

Or. de

Módosítás 672
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk 
hálózati keresztmetszetek hatásainak 
minimalizálására, feltéve, hogy a 
forgalom egyenértékű típusai tekintetében 
egyenlő bánásmódon alkalmaznak, minden 
lehetséges esetben elkerülve az olyan 
intézkedéseket, amelyek 
megkülönböztetéseket tesznek 
alkalmazások, tartalmak, szolgáltatások 
vagy készülékek között.

Or. es

Módosítás 673
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás alapján a szolgáltatók paradox módon csak a már fennálló 
hálózati túlterheltséget enyhíthetik, de nem tehetnek intézkedéseket azért, hogy megelőzzék az 
ilyen esetek kialakulását. Nem szabad kizárni a proaktív és a megelőző intézkedéseket.

Módosítás 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont



AM\1013978HU.doc 109/225 PE526.176v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk 
hálózati keresztmetszetek hatásainak 
minimalizálására, feltéve, hogy minden 
forgalom tekintetében egyenlő 
bánásmódon alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 675
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 676
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 677
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelemmel kísérik, hogy a piacukon 
meglévő gyakorlatok tiszteletben tartják-e 
ezeket a kritériumokat, különösen azt, 
hogy az ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedések csak olyan adatfeldolgozást 
foglalnak-e magukban, amely szükséges 
és arányos az ebben a bekezdésben 
meghatározott célok eléréséhez. E célból a 
nemzeti szabályozó hatóságok különösen:
a) felhatalmazást kapnak arra, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék az internetes 
forgalomszabályozási gyakorlatokat és a 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
politikákat, és ezekről beszámolót 
készítsenek, annak érdekében, hogy 
biztosítsák a hálózatsemlegességet, 
értékeljék a fent említett gyakorlatoknak 
és politikáknak az alapvető jogokra 
gyakorolt lehetséges hatását, biztosítsák a 
megfelelő minőségű szolgáltatás 
nyújtását, valamint kielégítő szintű 
kapacitásról gondoskodjanak az 
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internethálózaton. A jelentéstételt nyílt és 
átlátható módon kell megtenni, és a 
jelentéseket szabadon elérhetővé kell tenni 
a nyilvánosság számára;
b) megfelelő, világos, nyílt és hatékony 
eljárásokat vezetnek be a 
hálózatsemlegességgel kapcsolatos 
panaszok kezelésére. E célból minden 
internethasználónak joga van igénybe 
venni ezeket a panasztételi eljárásokat a 
megfelelő hatóságnál;
c) elfogadható időn belül válaszolnak a 
panaszokra és képesek megfelelő 
intézkedéseket alkalmazni a 
hálózatsemlegesség elve megsértésének 
szankcionálására.
E hatóságoknak rendelkezniük kell a 
szükséges forrásokkal ahhoz, hogy 
gyorsan és hatékonyan elvégezhessék a 
fent említett feladatokat. A többi illetékes 
nemzeti hatósággal és az európai 
adatvédelmi biztossal együttműködve 
figyelemmel követik a speciális 
szolgáltatások kulturális sokszínűségre, 
versenyre és innovációra gyakorolt 
hatását. A nemzeti szabályozó hatóságok e 
tevékenységükről és annak eredményeiről 
évente beszámolnak a nyilvánosságnak, a 
Bizottságnak és a BEREC-nek.
A Bizottság az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően és a BEREC-cel 
együttműködve iránymutatásokat 
fogalmaz meg, amelyekben részletesen 
meghatározza a nemzeti szabályozó 
hatóságok által e cikkben előírt 
kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó 
egységes feltételeket.

Or. en

Módosítás 679
Giles Chichester

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

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

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

A BEREC az érdekelt felekkel való 
konzultációt követően és a Bizottsággal 
szoros együttműködésben, 2015. január 1-
jéig e cikk alapján kidolgozza az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazására vonatkozó általános 
iránymutatásokat. 

Or. en

Indokolás

A technológia gyors fejlődésével és a hálózati kapacitás növekedésével idővel változni fog 
annak a meghatározása, hogy mi minősül ésszerű vagy elfogadható/szükséges 
forgalomszabályozásnak. Ezért ajánlatos, hogy az „ésszerű forgalomszabályozás” 
mibenlétével kapcsolatos iránymutatásokat azok dolgozzák ki (és frissítsék folyamatosan), 
akik a legközelebb állnak a piachoz, azaz a BEREC-cel együttműködésben tevékenykedő 
szabályozók.

Módosítás 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ésszerű forgalomszabályozás csak 
olyan adatfeldolgozást foglalhat magában, 
amely szükséges és arányos az ebben a 
bekezdésben meghatározott célok 
eléréséhez. Ezért az adatok megtekintésére 
vagy elemzésére szolgáló eljárásoknak 
összhangban kell lenniük a magánélet 
védelmére vonatkozó és az adatvédelmi 
jogszabályokkal. Ezen eljárások keretében 
– alapesetben – csak a fejlécben szereplő 
információkat vizsgálhatják.
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Or. en

Módosítás 681
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ésszerű forgalomszabályozás csak 
olyan adatfeldolgozást foglalhat magában, 
amely szükséges és arányos az ebben a 
bekezdésben meghatározott célok 
eléréséhez. Az adatfeldolgozás nem fedhet 
fel információkat azon kommunikáció 
tartalmáról, amelyhez a végfelhasználók 
hozzáférnek.

Or. en

Indokolás

A forgalomszabályozási intézkedések nem alapulhatnak a kommunikáció olyan tolakodó 
vizsgálati módszerein, mint például a mélyreható adatcsomag-elemzés (DPI). Ez a 
rendelkezés mindenképpen szükséges ahhoz, hogy megvédjük az európai polgároknak a 
magán- és a családi élet tiszteletben tartásával és a személyes adatok védelmével kapcsolatos 
jogait, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkével összhangban.

Módosítás 682
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatcsomagok fejrészénél 
mélyrehatóbb csomagvizsgálatot nem 
végeznek.

Or. de
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Módosítás 683
Petra Kammerevert

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság felhatalmazást kap a 32. 
cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására annak érdekében, 
hogy lehetőség szerint pontosan 
meghatározza az ismertetett kivételes 
helyzet fennállására vonatkozó, a 23. cikk 
(5) bekezdése szerinti szükséges műszaki 
kritériumokat. A kivételes helyzet 
fennállásával szemben lehetőleg szigorú 
követelményeket kell támasztani.

Or. de

Módosítás 684
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók által biztosított internet-
hozzáférési szolgáltatások árai nem 
függnek az ugyanazon internet-
hozzáférési szolgáltatásokon keresztül 
használt vagy kínált internetes 
tartalomtól, alkalmazásoktól és 
szolgáltatásoktól.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés biztosítékot jelent az olyan adatforgalmi korlátozásokkal szemben, amikor az 
internetszolgáltató nagyon alacsony adatforgalmat engedélyez a nyilvános internet-
hozzáféréshez, míg a speciális szolgáltatások tekintetében korlátlan adatforgalmat biztosít. 
Ezt a módosítást a hálózatsemlegességre vonatkozó holland törvény ihlette.
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Módosítás 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
szorosan figyelemmel követik és 
biztosítják, hogy a végfelhasználók 
ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott 
szabadságjogokkal, és figyelemmel követik 
és biztosítják a nyitott, a műszaki fejlődést 
tükröző minőségben nyújtott, a speciális 
szolgáltatások által nem rontott internet-
hozzáférési szolgáltatások további 
rendelkezésre állását. A többi illetékes 
nemzeti hatósággal együttműködve
biztosítják, hogy a speciális szolgáltatások
hatásai nem érintik károsan a kulturális
sokszínűséget és az innovációt. A nemzeti 
szabályozó hatóságok emellett szorosan 
figyelemmel követik és biztosítják a 23. 
cikk (5) bekezdése szerinti ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedések 
alkalmazását, a lehető legteljesebb 
mértékben figyelembe véve az e cikk (2) 
bekezdésében, illetve a 2002/22/EK 
irányelv 21. cikkének (3a) bekezdésében 
meghatározott BEREC-iránymutatásokat. 
Az ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedéseket a műszaki fejlődés 
figyelembevétele érdekében rendszeresen 
felül kell vizsgálni. A nemzeti szabályozó 
hatóságok e tevékenységükről és annak 
eredményeiről évente beszámolnak a 
Bizottságnak és a BEREC-nek.

Or. en

Módosítás 686
Françoise Castex
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok nagy 
odafigyeléssel biztosítják, hogy a 
végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 
23. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott szabadságjogokkal, és 
figyelemmel követik és biztosítják a 23. 
cikk (5) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelést, valamint a 
megkülönböztetésmentes, a műszaki 
fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a 
speciális szolgáltatások által nem rontott 
internet-hozzáférési szolgáltatások további 
rendelkezésre állását. E célból a nemzeti 
szabályozó hatóságok különösen:

a) felhatalmazást kapnak arra, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék az internetes 
forgalomszabályozási gyakorlatokat és a 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
politikákat, és ezekről beszámolót 
készítsenek, annak érdekében, hogy 
biztosítsák a hálózatsemlegességet, 
értékeljék a fent említett gyakorlatoknak 
és politikáknak az alapvető jogokra 
gyakorolt lehetséges hatását, biztosítsák a 
megfelelő minőségű szolgáltatás 
nyújtását, valamint kielégítő szintű 
kapacitásról gondoskodjanak az 
internethálózaton. A jelentéstételt nyílt és 
átlátható módon kell megtenni, és a 
jelentéseket szabadon elérhetővé kell tenni 
a nyilvánosság számára;
b) megfelelő, világos, nyílt és hatékony 
eljárásokat vezetnek be a 
hálózatsemlegességgel kapcsolatos 
panaszok kezelésére. E célból minden 
internethasználónak joga van igénybe 
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venni ezeket a panasztételi eljárásokat a 
megfelelő hatóságnál;
c) elfogadható időn belül válaszolnak a 
panaszokra és képesek megfelelő 
intézkedéseket alkalmazni a 
hálózatsemlegesség elve megsértésének 
szankcionálására.
E hatóságnak rendelkeznie kell a 
szükséges forrásokkal ahhoz, hogy 
gyorsan és hatékonyan elvégezhesse a fent 
említett feladatokat.
A többi illetékes nemzeti hatósággal és az 
európai adatvédelmi biztossal 
együttműködve figyelemmel követik a 
speciális szolgáltatások kulturális 
sokszínűségre, versenyre és innovációra 
gyakorolt hatását. A nemzeti szabályozó 
hatóságok e tevékenységükről és annak 
eredményeiről évente beszámolnak a 
nyilvánosságnak, a Bizottságnak és a 
BEREC-nek.

Or. en

Módosítás 687
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
szorosan figyelemmel követik és 
biztosítják, hogy a végfelhasználók 
ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott 
szabadságjogokkal, és figyelemmel követik 
és biztosítják a 23. cikk (5) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelést, valamint a 
megkülönböztetésmentes, a műszaki 
fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a 
speciális szolgáltatások által nem rontott 
internet-hozzáférési szolgáltatások további 
rendelkezésre állását. A többi illetékes 
nemzeti hatósággal együttműködve 

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

figyelemmel követik a speciális 
szolgáltatások kulturális sokszínűségre és 
innovációra gyakorolt hatását. A nemzeti 
szabályozó hatóságok e tevékenységükről 
és annak eredményeiről évente 
beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-
nek. E célból a nemzeti szabályozó 
hatóságok különösen:
a) felhatalmazást kapnak arra, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék az internetes 
forgalomszabályozási gyakorlatokat és a 
szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 
politikákat, és ezekről beszámolót 
készítsenek, annak érdekében, hogy 
biztosítsák a hálózatsemlegességet, 
értékeljék a fent említett gyakorlatoknak 
és politikáknak az alapvető jogokra 
gyakorolt lehetséges hatását, biztosítsák a 
megfelelő minőségű szolgáltatás 
nyújtását, valamint kielégítő szintű 
kapacitásról gondoskodjanak az 
internethálózaton. A jelentéstételt nyílt és 
átlátható módon kell megtenni, és a 
jelentéseket szabadon elérhetővé kell tenni 
a nyilvánosság számára;
b) megfelelő, világos, nyílt és hatékony 
eljárásokat vezetnek be a 
hálózatsemlegességgel kapcsolatos 
panaszok kezelésére. E célból minden 
internethasználónak joga van igénybe 
venni ezeket a panasztételi eljárásokat a 
megfelelő hatóságnál;
c) elfogadható időn belül válaszolnak a 
panaszokra és képesek megfelelő 
intézkedéseket alkalmazni a 
hálózatsemlegesség elve megsértésének 
szankcionálására.
E hatóságnak rendelkeznie kell a 
szükséges forrásokkal ahhoz, hogy 
gyorsan és hatékonyan elvégezhesse a fent 
említett feladatokat.
A többi illetékes nemzeti hatósággal és az 
európai adatvédelmi biztossal 
együttműködve figyelemmel követik a 
speciális szolgáltatások kulturális 
sokszínűségre, versenyre és innovációra 
gyakorolt hatását. A nemzeti szabályozó 
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hatóságok e tevékenységükről és annak 
eredményeiről évente beszámolnak a 
nyilvánosságnak, a Bizottságnak és a 
BEREC-nek.

Or. en

Indokolás

Pontosabban meg kell határozni a nemzeti szabályozó hatóságok szerepét a végrehajtási 
mechanizmus garantálása és a hálózatsemlegesség elvének megfelelő végrehajtása 
érdekében, és hogy garantálhassuk a véleménynyilvánítás szabadságát és az 
információszabadságot a felhasználók számára, valamint a versenyt és az innovációt a 
digitális gazdaságban. Az európai adatvédelmi biztosnak nyomon kell követnie, hogy a 
speciális szolgáltatások miként befolyásolhatják az európai polgárok számára biztosított 
adatvédelmet.

Módosítás 688
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az Európai Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok szorosan 
figyelemmel követik és biztosítják, hogy a 
végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 
23. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott szabadságjogokkal, és 
figyelemmel követik és biztosítják a 23. 
cikk (5) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelést, valamint a 
megkülönböztetésmentes, a műszaki 
fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a 
speciális szolgáltatások által nem rontott 
internet-hozzáférési szolgáltatások további
széles körű rendelkezésre állását.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az 
egyes alkalmazások, alkalmazástípusok, 
valamint speciális szolgáltatások
tekintetében biztosított tényleges 
internetsebességet és 
szolgáltatásminőséget, és e nyomon 
követés eredményeit nyilvánosan 
elérhetővé kell tenni.
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Az Európai Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok a többi illetékes 
nemzeti hatósággal együttműködve 
figyelemmel követik a speciális 
szolgáltatások kulturális sokszínűségre és 
innovációra gyakorolt hatását. A nemzeti 
szabályozó hatóságok e tevékenységükről 
és annak eredményeiről évente 
beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-
nek.

Or. en

Módosítás 689
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az Európai Bizottság és a nemzeti 
szabályozó hatóságok szorosan 
figyelemmel követik és biztosítják, hogy a 
végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 
23. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott szabadságjogokkal, és 
figyelemmel követik és biztosítják a 23. 
cikk (5) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelést, valamint a 
megkülönböztetésmentes, a műszaki 
fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a 
speciális szolgáltatások által nem rontott 
internet-hozzáférési szolgáltatások további 
rendelkezésre állását. Folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a szolgáltatás 
tényleges minőségét, ideértve az 
internetsebesség és a szolgáltatásminőség 
tesztelését egyes alkalmazások vagy –
szükség szerint – alkalmazáskategóriák 
tekintetében, illetve a speciális 
szolgáltatásokra vonatkozóan. A többi 
illetékes nemzeti hatósággal 
együttműködve figyelemmel követik a 
speciális szolgáltatások kulturális 
sokszínűségre és innovációra gyakorolt 
hatását. A nemzeti szabályozó hatóságok e 
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tevékenységükről és annak eredményeiről 
évente beszámolnak a Bizottságnak és a 
BEREC-nek.

Or. en

Indokolás

Fontos folyamatosan nyomon követni az internetszolgáltatás minőségét, többek között 
rendszeresen mérni az internetsebességet, hogy a felhasználók többsége kihasználhassa a 
folyamatosan fejlődő internet adta előnyöket, és az elkövetkező években várhatóan 
megvalósításra kerülő újításokat ne szívják el a speciális vagy a prémium szolgáltatások.

Módosítás 690
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok a 30a. 
cikk szerinti hatáskörüket a 23. cikk
vonatkozásában gyakorolva szorosan
figyelemmel követik a 
megkülönböztetésmentes, a műszaki 
fejlődést tükröző minőségben nyújtott 
internet-hozzáférési szolgáltatások további 
rendelkezésre állását. A nemzeti 
szabályozó hatóságok rendszeresen 
jelentést tesznek közzé e tevékenységükről 
és annak eredményeiről, és e jelentéseket 
benyújtják a Bizottságnak és a BEREC-
nek.

Or. en
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Indokolás

A kulturális sokszínűség nem jogi fogalom, és nem is mérhető objektíven és következetesen a 
tagállamokban. Ezenkívül nem kapcsolható a nemzeti szabályozó hatóságok egyetlen olyan 
hatásköréhez sem, amelyekre e hatóságok támaszkodhatnának az általuk esetleg felismert
problémák kezelésében.

Módosítás 691
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
szorosan figyelemmel követik és 
biztosítják, hogy a végfelhasználók 
ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott jogokkal, és 
figyelemmel követik és biztosítják a 23. 
cikk (5) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelést, valamint azt, hogy az internet-
hozzáférési szolgáltatásokat folyamatosan 
rendelkezésre bocsássák, és azt a speciális 
szolgáltatások ne rontsák. A többi illetékes 
nemzeti hatósággal együttműködve 
figyelemmel követik a speciális 
szolgáltatások által a véleménynyilvánítás 
szabadságára és az 
információszabadságra, a szóbeli és
kulturális sokszínűségre, a média 
szabadságára és pluralizmusára, valamint 
az innovációra gyakorolt hatást. A nemzeti 
szabályozó hatóságok e tevékenységükről 
és annak eredményeiről évente 
beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-
nek.

Or. de

Módosítás 692
Angelika Niebler
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
szorosan figyelemmel követik és 
biztosítják, hogy a végfelhasználók 
ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott 
szabadságjogokkal, és figyelemmel követik 
és biztosítják a 23. cikk (5) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelést, valamint a 

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

megkülönböztetésmentes, a műszaki 
fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a 
speciális szolgáltatások által nem rontott 
internet-hozzáférési szolgáltatások további 
rendelkezésre állását. A többi illetékes 
nemzeti hatósággal együttműködve 
figyelemmel követik a speciális 
szolgáltatások kulturális sokszínűségre, 
versenyre és innovációra gyakorolt hatását. 
A nemzeti szabályozó hatóságok évente 
jelentést tesznek közzé e tevékenységükről 
és annak eredményeiről, és e jelentéseket 
benyújtják a Bizottságnak és a BEREC-
nek.

Or. en

Indokolás

Figyelemmel kell kísérni, hogy a speciális szolgáltatások miként növelik a versenyt a piacon. 
E jelentéseket elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

Módosítás 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

innovációra gyakorolt hatását. A nemzeti 
szabályozó hatóságok e tevékenységükről 
és annak eredményeiről évente 
beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-
nek.

Or. en

Módosítás 695
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 696
Petra Kammerevert
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók kötelesek a 23. cikk (5) 
bekezdése szerinti kivételes helyzet 
minden előfordulását és az ennek során 
az egyedi esetben hozott minden 
forgalomszabályozási intézkedést 
dokumentálni és haladéktalanul jelenteni 
az illetékes nemzeti szabályozó 
hatóságnak.

Or. de

Módosítás 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
világos és érthető értesítési és jogorvoslati 
mechanizmusokat hoznak létre a 
megkülönböztetés, korlátozás, 
interferencia, vagy az internetes 
tartalmak, szolgáltatások vagy 
alkalmazások letiltása vagy akadályozása 
által érintett végfelhasználók számára.

Or. en

Módosítás 698
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságoknak törölve
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jogukban áll minimális követelményeket 
előírni a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók szolgáltatásminőségére 
vonatkozóan az internet-hozzáférési 
szolgáltatások szolgáltatásminőségében 
bekövetkező általános korlátozás 
megakadályozására vagy a 
végfelhasználók azon jogának 
védelmében, hogy hozzáférhessenek és 
terjeszthessenek általuk választott 
tartalmakat és információkat, 
futtathassanak alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat.
A nemzeti szabályozó hatóság bármilyen 
ilyen követelmény előírása előtt kellő 
időben eljuttatja a Bizottság számára az 
intézkedés indoklásának, a bevezetni 
kívánt követelményeknek és a tervezett 
intézkedéseknek az összefoglalását. Ezt a 
tájékoztatást a BEREC számára is 
elérhetővé kell tenni. A Bizottság a kapott 
tájékoztatás vizsgálata után észrevételeket 
vagy ajánlásokat tehet azzal kapcsolatban, 
különösen annak biztosítására, hogy a 
bevezetni kívánt követelmények ne 
befolyásolják hátrányosan a belsőpiac 
működését. A bevezetni kívánt 
követelmények a Bizottság teljes körű 
tájékoztatásától számított két hónapig nem 
fogadhatók el, kivéve, ha a Bizottság és a 
nemzeti szabályozó hatóság ettől eltérően 
állapodik meg, vagy ha a Bizottság 
rövidebb vizsgálati időszak alkalmazásáról 
értesíti a nemzeti szabályozó hatóságot, 
vagy ha a Bizottság már megtette az 
észrevételeit vagy ajánlásait. A nemzeti 
szabályozó hatóságok a lehető legteljesebb 
mértékben figyelembe veszik a Bizottság 
észrevételeit és ajánlásait, és az elfogadott 
követelményekről tájékoztatják a
Bizottságot és a BEREC-et.

Or. de

Módosítás 699
Sabine Verheyen
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 700
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A nemzeti szabályozó hatóság bármilyen 
ilyen követelmény előírása előtt kellő 

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

időben konzultál a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókkal, mielőtt 
eljuttatja a Bizottság számára az 
intézkedés indoklásának, a bevezetni 
kívánt követelményeknek és a tervezett 
intézkedéseknek az összefoglalását. Ezt a 
tájékoztatást a BEREC számára is 
elérhetővé kell tenni. A Bizottság a kapott 
tájékoztatás vizsgálata után észrevételeket 
vagy ajánlásokat tehet azzal kapcsolatban, 
különösen annak biztosítására, hogy a 
bevezetni kívánt követelmények ne 
befolyásolják hátrányosan a belsőpiac 
működését. A bevezetni kívánt 
követelmények a Bizottság teljes körű 
tájékoztatásától számított két hónapig nem 
fogadhatók el, kivéve, ha a Bizottság és a 
nemzeti szabályozó hatóság ettől eltérően 
állapodik meg, vagy ha a Bizottság 
rövidebb vizsgálati időszak alkalmazásáról 
értesíti a nemzeti szabályozó hatóságot, 
vagy ha a Bizottság már megtette az 
észrevételeit vagy ajánlásait. A nemzeti 
szabályozó hatóságok a lehető legteljesebb 
mértékben figyelembe veszik a Bizottság 
észrevételeit és ajánlásait, és az elfogadott 
követelményekről tájékoztatják a 
Bizottságot és a BEREC-et.

Or. en

Módosítás 701
Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságok megfelelő 
panasztételi eljárásokat vezetnek be a 
végfelhasználók, illetve a tartalmak, 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtói 
számára nyújtott az internet-hozzáférési 
szolgáltatással kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozóan.
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Or. en

Módosítás 702
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyben egységes feltételeket 
határoz meg az illetékes nemzeti 
hatóságok e cikkben előírt 
kötelezettségeinek teljesítésére. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 703
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyben egységes feltételeket 
határoz meg az illetékes nemzeti hatóságok 
e cikkben előírt kötelezettségeinek 
teljesítésére. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(3) A BEREC az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően és a Bizottsággal 
együttműködve iránymutatásokat 
fogalmaz meg, amelyekben egységes 
feltételeket határoz meg az illetékes 
nemzeti hatóságok e cikkben előírt 
kötelezettségeinek teljesítésére. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 704
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyben egységes feltételeket 
határoz meg az illetékes nemzeti hatóságok 
e cikkben előírt kötelezettségeinek 
teljesítésére. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadhat el, melyben 
egységes feltételeket határoz meg az 
illetékes nemzeti hatóságok e cikkben 
előírt kötelezettségeinek teljesítésére. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 32. 
cikknek megfelelően kell elfogadni.

Or. ro

Módosítás 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyben egységes feltételeket 
határoz meg az illetékes nemzeti hatóságok 
e cikkben előírt kötelezettségeinek 
teljesítésére. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(3) A Bizottság a BEREC-cel folytatott 
konzultációt követően végrehajtási 
aktusokat fogad el, amelyekben egységes 
feltételeket határoz meg az illetékes 
nemzeti hatóságok e cikkben előírt 
kötelezettségeinek teljesítésére. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Egységes alkalmazásra van szükség.

Módosítás 706
Patrizia Toia
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Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az egyedileg tárgyalt 
ajánlatok kivételével – átlátható, 
összehasonlítható, elegendő és aktualizált 
tájékoztatást tesznek közzé az alábbiakról:

A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az egyedileg tárgyalt 
ajánlatok kivételével – átlátható, 
összehasonlítható, érthető, elegendő és 
aktualizált tájékoztatást tesznek közzé az 
alábbiakról:

Or. it

Módosítás 707
Sabine Verheyen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) szolgáltató szolgáltatásainak minősége;

Or. en

Módosítás 708
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a végfelhasználó lakhelye szerinti 
tagállamban ténylegesen rendelkezésre álló 
fel- és letöltési sebesség, beleértve a 
csúcsidőszakokat is, valamint e 
végfelhasználó rendelkezésére álló 
eszközök, amelyek bármikor lehetővé 
teszik a feltöltés és letöltés tényleges 
sebességének, valamint a szerződés 
időtartama alatt ténylegesen rendelkezésre 
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álló adatsebesség ingadozásának 
ellenőrzését;

Or. fr

Módosítás 709
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. tagállamban ténylegesen rendelkezésre 
álló fel- és letöltési sebesség, beleértve a 
csúcsidőszakokat is, valamint a 
végfelhasználó számára mindenkor 
rendelkezésre álló eszközök, amelyekkel 
általánosan elismert módon a számukra 
mindenkor valós időben rendelkezésre 
álló fel- és letöltési sebességet a szerződés 
futamideje alatt felügyelni tudják;

Or. de

Módosítás 710
Sabine Verheyen

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a végfelhasználó lakhelye szerinti 
tagállamban ténylegesen rendelkezésre álló 
fel- és letöltési sebesség, beleértve a 
garantált minimális le- és feltöltési 
sebességet a csúcsidőszakokban;

Or. en

Módosítás 711
Petra Kammerevert
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Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 712
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iv. információ a szolgáltató által 
alkalmazott esetleges eljárásokról, melyek 
célja a forgalom mérése és irányítása a 
szűk hálózati keresztmetszetek 
kialakulásának megelőzése céljából, és 
hogy ezek az eljárások milyen hatással 
lehetnek a szolgáltatásminőségre és a 
személyes adatok védelmére, valamint a 
végfelhasználó rendelkezésére álló 
eszközök, amelyek lehetővé teszik a 
forgalom irányítására szolgáló eljárások 
tényleges alkalmazásának ellenőrzését;



AM\1013978HU.doc 135/225 PE526.176v01-00

HU

Or. fr

Módosítás 713
Amelia Andersdotter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a kommunikáció vizsgálati módszerei, 
amelyeket a forgalomszabályozási 
intézkedések keretében alkalmaznak és a 
23. cikk (5) bekezdésében felsorolt célokra 
vettek igénybe, valamint ezek hatása a 
felhasználók magánélethez és 
adatvédelemhez való jogára.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés kiegészíti az európai polgároknak a magán- és a családi élet tiszteletben 
tartásával és a személyes adatok védelmével kapcsolatos (az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 7. és 8. cikke szerinti) jogainak keretét és jobban garantálja e jogokat.

Módosítás 714
Françoise Castex

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a kommunikáció vizsgálati módszerei, 
amelyeket a forgalomszabályozási 
intézkedések keretében alkalmaznak és a 
23. cikk (5) bekezdésében felsorolt célokra 
vettek igénybe, valamint ezek hatása a 
végfelhasználók magánélethez és 
adatvédelemhez való jogára.

Or. en
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Módosítás 715
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tájékoztatást átlátható, mindenre 
kiterjedő, könnyen hozzáférhető formában 
kell közzétenni annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén/nyelvein, amelyben a 
szolgáltatást kínálják, és rendszeresen 
aktualizálni kell. A tájékoztatást kérésre a 
közzétételt megelőzően meg kell küldeni a 
megfelelő nemzeti szabályozó hatóságnak. 
A fogyasztókra és más végfelhasználókra 
vonatkozó feltételeken belüli 
differenciálást egyértelműen jelezni kell.

A tájékoztatást átlátható, mindenre 
kiterjedő, könnyen hozzáférhető és érthető 
formában, standard és nyílt fájlformátum 
használatával kell közzétenni annak a 
tagállamnak a hivatalos nyelvén/nyelvein, 
amelyben a szolgáltatást kínálják, és 
rendszeresen aktualizálni kell. A 
tájékoztatást kérésre a közzétételt 
megelőzően meg kell küldeni a megfelelő 
nemzeti szabályozó hatóságnak. A 
fogyasztókra és más végfelhasználókra 
vonatkozó feltételeken belüli 
differenciálást egyértelműen jelezni kell.

Or. it

Módosítás 716
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyekben meghatározza az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
sebességének mérésére szolgáló 
módszereket, a szolgáltatásminőségi 
paramétereket és az azok mérésére szolgáló 
módszereket, valamint a tájékoztatás 
tartalmát, formáját és közzétételének 
módját, ideértve az esetleges minőségügyi 
tanúsítási mechanizmusokat is. A Bizottság 
figyelembe veheti a 2002/22/EK irányelv 
III. mellékletében foglalt paramétereket, 
meghatározásokat és mérési módszereket. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk 
(2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 

(2) A Bizottság felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadhat el, melyekben 
meghatározza az internet-hozzáférési 
szolgáltatások sebességének mérésére 
szolgáló módszereket, a 
szolgáltatásminőségi paramétereket és az 
azok mérésére szolgáló módszereket, 
valamint a tájékoztatás tartalmát, formáját 
és közzétételének módját, ideértve az 
esetleges minőségügyi tanúsítási 
mechanizmusokat is. A Bizottság 
figyelembe veheti a 2002/22/EK irányelv 
III. mellékletében foglalt paramétereket, 
meghatározásokat és mérési módszereket. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 32. 
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eljárásnak megfelelően kell elfogadni. cikknek megfelelően kell elfogadni.

Or. ro

Módosítás 717
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Független értékelési eszközöket kell a 
végfelhasználók rendelkezésére bocsátani 
annak érdekében, hogy 
összehasonlíthassák az elektronikus 
hírközlő hálózathoz való hozzáférés és a 
szolgáltatások tényleges teljesítményét és 
az eltérő használati mintázatok költségeit. 
E célra a tagállamok önkéntes tanúsítási 
rendszert vezetnek be az interaktív 
weboldalak, útmutatók és hasonló 
eszközök értékelésére. A nemzeti 
szabályozó hatóságok a tanúsítást objektív, 
átlátható és arányos követelmények alapján 
végzik, és különösen a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatóktól 
függetlenül, érthető nyelven, hiánytalan és 
aktuális adatok alapján és hatékony 
panaszkezelési eljárást működtetve. Ha a 
piacon nem érhető el tanúsított 
összehasonlító eszköz ingyenesen vagy 
ésszerű áron, a nemzeti szabályozó 
hatóságok vagy egyéb illetékes hatóságok a 
tanúsítási követelmények betartásával saját 
maguk vagy harmadik felek révén 
bocsátanak rendelkezésre ilyen eszközöket. 
A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók által közzétett információkat 
díjmentesen hozzáférhetővé kell tenni az 
összehasonlítási eszközök rendelkezésre 
bocsátásának céljára.

(3) Független értékelési eszközöket kell a 
felhasználók rendelkezésére bocsátani 
annak érdekében, hogy 
összehasonlíthassák az elektronikus 
hírközlő hálózathoz való hozzáférés és a 
szolgáltatások tényleges teljesítményét és 
az eltérő használati mintázatok költségeit. 
E célra a tagállamok önkéntes tanúsítási 
rendszert vezetnek be az interaktív 
weboldalak, útmutatók és hasonló
eszközök értékelésére. A nemzeti 
szabályozó hatóságok a tanúsítást objektív, 
átlátható és arányos követelmények alapján 
végzik, és különösen a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatóktól 
függetlenül, érthető nyelven és nyílt 
forráskódú szoftver, valamint általánosan 
ismert módszerek alkalmazásával, 
hiánytalan és aktuális adatok alapján és 
hatékony panaszkezelési eljárást 
működtetve. Ha a piacon nem érhető el 
tanúsított összehasonlító eszköz 
ingyenesen, a nemzeti szabályozó 
hatóságok vagy egyéb illetékes hatóságok a 
tanúsítási követelmények betartásával saját 
maguk vagy harmadik felek révén 
bocsátanak rendelkezésre ilyen eszközöket. 
A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók által közzétett információkat 
nyílt adatformátumban, díjmentesen 
hozzáférhetővé kell tenni az 
összehasonlítási eszközök rendelkezésre 
bocsátásának céljára.

Or. en
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Indokolás

A megbízható összehasonlítás érdekében az alkalmazott módszertannak és szoftvernek nyíltan 
hozzáférhetőnek kell lennie. Az internetes termékek teljes köre feletti felügyelet lehetővé tétele 
érdekében ingyenesnek kell lenniük azoknak az eszközöknek, amelyekkel az átlagos 
felhasználó megerősítheti, hogy az általa használt internetes termék a szerződésben 
meghatározottak szerint működik. Független összehasonlítási eszközök létrehozásának 
lehetővé tétele érdekében a hálózat ellenőrzését szolgáló adatokat elvben nyílt 
adatformátumban kell rendelkezésre bocsátani (azaz géppel könnyen olvasható, 
szabványosított és ingyenes licenccel működő formátumban).

Módosítás 718
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások törvénytelen tevékenységek 
folytatására vagy káros tartalmak 
terjesztésére történő leggyakoribb 
felhasználási módjai, különösen, ha az 
sértheti mások jogait és szabadságjogait, 
ideértve az adatvédelmi jogok vagy a 
szerzői és szomszédos jogok megsértését és 
annak jogi következményeit; és
b) a személyes biztonságot fenyegető 
kockázatok és a személyes adatokhoz való 
törvénytelen hozzáférés elleni védekezés 
eszközei az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások használata során.
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Or. de

Módosítás 719
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a szolgáltatónak a nyújtott 
végberendezés használatára vonatkozó 
esteleges korlátozásai, ideértve a 
végberendezés feloldására vonatkozó 
információkat és a szerződésnek a 
minimális szerződési időszak lejárta előtt 
történő felbontásával összefüggő díjak;

törölve

Or. de

Módosítás 720
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) az akciós feltételekre való 
jogosultsághoz szükséges minimális 
használat vagy időtartam;

(i) az akciós feltételekre való 
jogosultsághoz szükséges minimális 
használat vagy időtartam. A minimális 
időtartam nem lehet 12 hónapnál 
hosszabb;

Or. ro

Módosítás 721
Sabine Verheyen

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

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

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

Or. en

Módosítás 722
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
információkat átlátható, mindenre 
kiterjedő, könnyen hozzáférhető formában 
kell közzétenni annak a végfelhasználó 
tartózkodási helye szerinti tagállam
hivatalos nyelvén/nyelvein, és 
rendszeresen aktualizálni kell. A
tájékoztatás a szerződés szerves részét 
képezi, és csak a szerződő felek kifejezett 
beleegyezésével módosítható. A 
végfelhasználónak írásos példányt kell 
kapnia a szerződésből.

(3) A szolgáltató tájékoztatási 
kötelezettségét, amelyet a 2009/136/EK 
irányelvvel kibővített 2002/22/EK 
szolgáltatási irányelv határozott meg, 
átlátható, mindenre kiterjedő, könnyen 
hozzáférhető formában kell közzétenni 
annak a végfelhasználó tartózkodási helye 
szerinti tagállam hivatalos 
nyelvén/nyelvein, és rendszeresen 
aktualizálni kell. A továbbíthatóság és a 
felhasználóbarát jelleg érdekében 
Európa-szerte egységes formátumot kell 
kialakítani. Ez a tájékoztatás a szerződés 
szerves részét képezi, és csak a szerződő 
felek kifejezett beleegyezésével 
módosítható.

Or. de

Módosítás 723
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
információkat átlátható, mindenre 
kiterjedő, könnyen hozzáférhető formában 
kell közzétenni annak a végfelhasználó 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
hivatalos nyelvén/nyelvein, és 
rendszeresen aktualizálni kell. A 
tájékoztatás a szerződés szerves részét 
képezi, és csak a szerződő felek kifejezett 
beleegyezésével módosítható. A 
végfelhasználónak írásos példányt kell 
kapnia a szerződésből.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
információkat átlátható, mindenre 
kiterjedő, könnyen hozzáférhető formában 
kell közzétenni annak a végfelhasználó 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
hivatalos nyelvén/nyelvein, és 
rendszeresen aktualizálni kell. A 
tájékoztatás a szerződés szerves részét 
képezi, és csak a szerződő felek kifejezett 
beleegyezésével módosítható. A 
végfelhasználónak írásos példányt kell 
kapnia a szerződésből. A tagállamok 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek saját 
nemzeti jogukba a szerződésekkel 
kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó 
nyelvi követelményeket annak érdekében, 
hogy a tájékoztatás könnyen érthető 
legyen a fogyasztó vagy más 
végfelhasználó számára.

Or. en

Módosítás 724
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
információkat átlátható, mindenre 
kiterjedő, könnyen hozzáférhető formában 
kell közzétenni annak a végfelhasználó 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
hivatalos nyelvén/nyelvein, és 
rendszeresen aktualizálni kell. A 
tájékoztatás a szerződés szerves részét 
képezi, és csak a szerződő felek kifejezett 
beleegyezésével módosítható. A 
végfelhasználónak írásos példányt kell 
kapnia a szerződésből.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
információkat átlátható, mindenre 
kiterjedő, könnyen hozzáférhető formában 
kell közzétenni annak a végfelhasználó 
tartózkodási helye szerinti tagállam 
hivatalos nyelvein, és rendszeresen 
aktualizálni kell. A tájékoztatás a szerződés 
szerves részét képezi, és csak a szerződő 
felek kifejezett beleegyezésével 
módosítható. A végfelhasználónak írásos 
példányt kell kapnia a szerződésből.



PE526.176v01-00 142/225 AM\1013978HU.doc

HU

Or. ro

Módosítás 725
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyben meghatározza a (2) 
bekezdésben felsorolt tájékoztatási 
követelmények részleteit. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadhat el, melyben 
meghatározza a (2) bekezdésben felsorolt 
tájékoztatási követelmények részleteit. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 32. 
cikknek megfelelően kell elfogadni.

Or. ro

Módosítás 726
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetőséget biztosítanak a 
végfelhasználó számára arra, hogy 
díjmentesen igénybe vegyenek egy olyan 
lehetőséget, amely tájékoztatást nyújt az 
addig összesen elfogyasztott különböző 
elektronikus hírközlési szolgáltatásról 
abban a pénznemben, amelyben a 
végfelhasználó számláját kiállítják. Ennek 
a lehetőségnek garantálnia kell, hogy a 
végfelhasználó beleegyezése nélkül az egy 
meghatározott felhasználási időszakban 
felhalmozott kiadások ne haladhassák meg 
a végfelhasználó által megadott pénzügyi 
limitet.

(1) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetőséget biztosítanak a 
végfelhasználó számára arra, hogy 
díjmentesen igénybe vegyenek egy olyan 
lehetőséget, amely tájékoztatást nyújt az 
addig összesen elfogyasztott különböző 
elektronikus hírközlési szolgáltatásról 
abban a pénznemben, amelyben a 
végfelhasználó számláját kiállítják. A 
számlát a tagállam pénznemében, vagy –
az euróövezet tagállamainak esetében –
euróban kell kiállítani. Ennek a 
lehetőségnek garantálnia kell, hogy a 
végfelhasználó beleegyezése nélkül az egy 
meghatározott felhasználási időszakban 
felhalmozott kiadások ne haladhassák meg 
a végfelhasználó által megadott pénzügyi 
limitet.
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Or. ro

Módosítás 727
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetőséget biztosítanak a 
végfelhasználó számára arra, hogy 
díjmentesen igénybe vegyenek egy olyan 
lehetőséget, amely tájékoztatást nyújt az 
addig összesen elfogyasztott különböző 
elektronikus hírközlési szolgáltatásról 
abban a pénznemben, amelyben a 
végfelhasználó számláját kiállítják. Ennek 
a lehetőségnek garantálnia kell, hogy a 
végfelhasználó beleegyezése nélkül az egy 
meghatározott felhasználási időszakban 
felhalmozott kiadások ne haladhassák meg 
a végfelhasználó által megadott pénzügyi 
limitet.

(1) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetőséget biztosítanak a 
végfelhasználó számára arra, hogy 
díjmentesen igénybe vegyenek egy olyan 
lehetőséget, amely tájékoztatást nyújt az 
addig összesen elfogyasztott különböző 
elektronikus hírközlési szolgáltatásról 
abban a pénznemben, amelyben a 
végfelhasználó számláját kiállítják, és 
amellyel ellenőrizhetik az általuk 
felhasznált adatforgalmat. Ennek a 
lehetőségnek garantálnia kell, hogy a 
végfelhasználó beleegyezése nélkül az egy 
meghatározott felhasználási időszakban 
felhalmozott kiadások ne haladhassák meg 
a végfelhasználó által megadott pénzügyi 
limitet.

Or. en

Módosítás 728
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fogyasztók és a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók között 
létrejövő szerződések nem írhatnak elő 24
hónapot meghaladó minimális 
érvényességi időtartamot. A nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók
lehetőséget biztosítanak a 

(1) A fogyasztók és a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók között 
létrejövő szerződések nem írhatnak elő 12
hónapot meghaladó minimális 
érvényességi időtartamot. A nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
lehetőséget biztosítanak a 
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végfelhasználóknak arra, hogy legfeljebb 
12 hónapos érvényességű szerződést 
kössenek.

végfelhasználóknak – saját kérésükre –
arra is, hogy legfeljebb 12 hónapos 
érvényességű szerződést kössenek.

Or. ro

Módosítás 729
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fogyasztók, valamint azok az egyéb 
végfelhasználók, amelyek nem állapodtak 
meg ettől eltérően, jogosultak a szerződést 
egy hónapos felmondási idővel 
megszüntetni, amennyiben a szerződés
megkötése óta legalább hat hónap eltelt. 
Ez a szerződés megkötésének pillanatában 
a szerződéssel együtt, kedvezményesen 
biztosított berendezés maradványértékén és 
az esetleges egyéb, a szerződés 
megkötésének pillanatában akként 
megjelölt akciós előnyök időarányos 
visszatérítésén felül nem járhat semmilyen 
más kártalanítással. A szolgáltató a 
végberendezés más hálózatokon történő 
használatára vonatkozó esetleges 
korlátozásokat legkésőbb az ilyen 
kártalanítás megfizetésekor díjmentesen 
feloldja.

(2) A fogyasztók, valamint azok az egyéb 
végfelhasználók, amelyek nem állapodtak 
meg ettől eltérően, jogosultak a szerződést 
egy hónapos felmondási idővel 
megszüntetni, amennyiben a szerződés
minimális futamideje lejárt. Ez a 
szerződés megkötésének pillanatában a 
szerződéssel együtt, kedvezményesen 
biztosított berendezés maradványértékén és 
az esetleges egyéb, a szerződés 
megkötésének pillanatában akként 
megjelölt akciós előnyök időarányos 
visszatérítésén felül nem járhat semmilyen 
más kártalanítással. A szolgáltató a 
végberendezés más hálózatokon történő 
használatára vonatkozó esetleges 
korlátozásokat legkésőbb az ilyen 
kártalanítás megfizetésekor díjmentesen 
feloldja.

Or. de

Indokolás

A távközlési vállalatok számára a szükséges mértékű jogbiztonság, valamint tervezési és 
befektetési biztonság garantálása érdekében meg kell maradnia egy bizonyos mértékű 
minimális szerződéses időtartamnak. A hat hónapos korlátozás lényegében aláásná a 
minimális szerződéses időtartamot.

Módosítás 730
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fogyasztók, valamint azok az egyéb 
végfelhasználók, amelyek nem állapodtak 
meg ettől eltérően, jogosultak a szerződést 
egy hónapos felmondási idővel 
megszüntetni, amennyiben a szerződés 
megkötése óta legalább hat hónap eltelt. 
Ez a szerződés megkötésének pillanatában 
a szerződéssel együtt, kedvezményesen 
biztosított berendezés maradványértékén és 
az esetleges egyéb, a szerződés 
megkötésének pillanatában akként 
megjelölt akciós előnyök időarányos 
visszatérítésén felül nem járhat semmilyen 
más kártalanítással. A szolgáltató a 
végberendezés más hálózatokon történő 
használatára vonatkozó esetleges 
korlátozásokat legkésőbb az ilyen 
kártalanítás megfizetésekor díjmentesen 
feloldja.

(2) A fogyasztók, valamint azok az egyéb 
végfelhasználók, amelyek nem állapodtak 
meg ettől eltérően, jogosultak a szerződést 
egy hónapos felmondási idővel 
megszüntetni. Ez a szerződés 
megkötésének pillanatában a szerződéssel 
együtt, kedvezményesen biztosított 
berendezés maradványértékén és az 
esetleges egyéb, a szerződés megkötésének 
pillanatában akként megjelölt akciós 
előnyök időarányos visszatérítésén felül 
nem járhat semmilyen más kártalanítással. 
A szolgáltató a végberendezés más 
hálózatokon történő használatára 
vonatkozó esetleges korlátozásokat 
legkésőbb az ilyen kártalanítás 
megfizetésekor díjmentesen feloldja.

Or. ro

Módosítás 731
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A fogyasztók, valamint azok az egyéb 
végfelhasználók, amelyek nem állapodtak 
meg ettől eltérően, jogosultak a szerződést 
egy hónapos felmondási idővel 
megszüntetni, amennyiben a szerződés 
megkötése óta legalább hat hónap eltelt. 
Ez a szerződés megkötésének pillanatában 
a szerződéssel együtt, kedvezményesen 
biztosított berendezés maradványértékén és 
az esetleges egyéb, a szerződés 
megkötésének pillanatában akként 
megjelölt akciós előnyök időarányos 

2. A fogyasztók, valamint azok az egyéb 
végfelhasználók, amelyek nem állapodtak 
meg ettől eltérően, jogosultak a szerződést
megkötése után egy hónapos felmondási 
idővel megszüntetni. Ez a szerződés 
megkötésének pillanatában a szerződéssel 
együtt, kedvezményesen biztosított 
berendezés maradványértékén és az 
esetleges egyéb, a szerződés megkötésének 
pillanatában akként megjelölt akciós 
előnyök időarányos visszatérítésén felül 
nem járhat semmilyen más kártalanítással. 
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visszatérítésén felül nem járhat semmilyen 
más kártalanítással. A szolgáltató a 
végberendezés más hálózatokon történő 
használatára vonatkozó esetleges 
korlátozásokat legkésőbb az ilyen 
kártalanítás megfizetésekor díjmentesen 
feloldja.

A szolgáltató a végberendezés más 
hálózatokon történő használatára 
vonatkozó esetleges korlátozásokat 
legkésőbb az ilyen kártalanítás 
megfizetésekor díjmentesen feloldja.

Or. es

Módosítás 732
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a szerződések vagy a nemzeti jog a 
szerződések érvényességének külön 
intézkedés nélküli meghosszabbítását írja 
elő, a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltató kellő időben értesíti a 
végfelhasználót, hogy annak legalább egy 
hónap álljon rendelkezésére az ilyen 
meghosszabbítás elleni felszólalásra. Ha a 
végfelhasználó nem szólal fel ellene, a 
szerződés határozatlan idejű szerződésnek 
minősül, amelyet a végfelhasználó egy 
hónapos felmondási idővel bármikor, 
díjmentesen felmondhat.

(3) Ha a szerződések vagy a nemzeti jog a 
szerződések érvényességének külön 
intézkedés nélküli meghosszabbítását írja 
elő, a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltató kellő időben írásban értesíti a 
végfelhasználót, hogy annak legalább egy 
hónap álljon rendelkezésére az ilyen 
meghosszabbítás elleni felszólalásra. Ha a 
végfelhasználó nem szólal fel ellene, a 
szerződés határozatlan idejű szerződésnek 
minősül, amelyet a végfelhasználó egy 
hónapos felmondási idővel bármikor, 
díjmentesen felmondhat.

Or. ro

Módosítás 733
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végfelhasználó jogosult a szerződést 
díjmentesen megszüntetni a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató által a 

(4) A végfelhasználó jogosult a szerződést 
díjmentesen megszüntetni a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató által a 
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szerződéses feltételekben tervezett 
módosítások közzétételekor, kivéve, ha a 
javasolt módosítások kizárólag előnyösek 
a végfelhasználóra nézve. A szolgáltatók 
kellő időben, legalább egy hónappal előre 
tájékoztatják a végfelhasználókat az ilyen 
módosításokról, és ugyanakkor 
tájékoztatják őket arról is, hogy 
amennyiben nem fogadják el az új 
feltételeket, jogosultak a szerződésüket 
díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés 
értelemszerűen alkalmazandó.

szerződéses feltételekben tervezett 
módosítások közzétételekor. A szolgáltatók 
kellő időben, legalább egy hónappal előre 
tájékoztatják a végfelhasználókat az ilyen 
módosításokról, és ugyanakkor 
tájékoztatják őket arról is, hogy 
amennyiben nem fogadják el az új 
feltételeket, jogosultak a szerződésüket 
díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés 
értelemszerűen alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi állapot visszaállítása. 

Módosítás 734
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végfelhasználó jogosult a szerződést 
díjmentesen megszüntetni a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató által a 
szerződéses feltételekben tervezett 
módosítások közzétételekor, kivéve, ha a 
javasolt módosítások kizárólag előnyösek 
a végfelhasználóra nézve. A szolgáltatók 
kellő időben, legalább egy hónappal előre 
tájékoztatják a végfelhasználókat az ilyen 
módosításokról, és ugyanakkor 
tájékoztatják őket arról is, hogy 
amennyiben nem fogadják el az új 
feltételeket, jogosultak a szerződésüket 
díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés 
értelemszerűen alkalmazandó.

(4) A végfelhasználó jogosult a szerződést 
díjmentesen megszüntetni a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató által a 
szerződéses feltételekben egyoldalúan 
tervezett módosítások közzétételekor, 
amennyiben a javasolt módosítások
negatív következményeket jelentenek a 
végfelhasználóra nézve. A szolgáltatók 
kellő időben, legalább egy hónappal előre 
tájékoztatják a végfelhasználókat az ilyen 
módosításokról, és ugyanakkor 
tájékoztatják őket arról is, hogy 
amennyiben nem fogadják el az új 
feltételeket, jogosultak a szerződésüket 
díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés 
értelemszerűen alkalmazandó.

Or. de



PE526.176v01-00 148/225 AM\1013978HU.doc

HU

Indokolás

A fogyasztók számára biztosítani kell a szerződésük szabad felmondását, azonban csupán 
olyan körülmények között, amelyek negatív módon befolyásolják a szerződést, és nem 
kölcsönös egyetértésen alapulnak. Amennyiben a végfelhasználó a szerződés pozitívnak 
tekinthető módosítása esetén is felmondhatná a szerződést, akkor ez az önkényes cselekvési 
lehetőség a tervezési és beruházási bizonytalanságot jelentene a vállalat számára.

Módosítás 735
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végfelhasználó jogosult a szerződést 
díjmentesen megszüntetni a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató által a 
szerződéses feltételekben tervezett 
módosítások közzétételekor, kivéve, ha a 
javasolt módosítások kizárólag előnyösek a 
végfelhasználóra nézve. A szolgáltatók 
kellő időben, legalább egy hónappal előre 
tájékoztatják a végfelhasználókat az ilyen 
módosításokról, és ugyanakkor 
tájékoztatják őket arról is, hogy 
amennyiben nem fogadják el az új 
feltételeket, jogosultak a szerződésüket 
díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés 
értelemszerűen alkalmazandó.

(4) A végfelhasználó jogosult a szerződést 
díjmentesen megszüntetni a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató által a 
szolgáltatások minőségében vagy a
szerződéses feltételekben tervezett 
módosítások közzétételekor, kivéve, ha a 
javasolt módosítások kizárólag előnyösek a 
végfelhasználóra nézve. A szolgáltatók 
kellő időben, legalább egy hónappal előre 
tájékoztatják a végfelhasználókat az ilyen 
módosításokról, és ugyanakkor 
tájékoztatják őket arról is, hogy 
amennyiben nem fogadják el az új 
feltételeket, jogosultak a szerződésüket 
díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés 
értelemszerűen alkalmazandó.

Or. ro

Módosítás 736
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ugyanazon nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltató által nyújtott további 
szolgáltatásokra való előfizetés nem 

(6) Az ugyanazon nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltató által nyújtott további 
szolgáltatásokra való előfizetés nem 
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indíthatja újra az eredeti szerződéses 
időszakot, kivéve, ha a további 
szolgáltatás(ok) ára jelentősen 
meghaladja az eredeti szolgáltatásokét, 
vagy ha a további szolgáltatásokat 
speciális, akciós áron hirdetik meg, 
melynek feltétele a meglévő szerződés 
megújítása.

indíthatja újra az eredeti szerződéses 
időszakot.

Or. ro

Módosítás 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A számhordozást és a számok 
aktiválását a lehető legrövidebb időn belül 
el kell végezni. Azon végfelhasználók 
esetében, akik egy szám új szolgáltatóhoz 
történő hordozására vonatkozó 
megállapodást kötöttek, a számot a 
megállapodás megkötésétől számított egy 
munkanapon belül aktiválni kell. A 
számhordozás során a szolgáltatásból való 
kiesés időtartama, ha van, nem haladhatja 
meg az egy munkanapot.

(3) A számhordozást és a számok 
aktiválását a lehető legrövidebb idő alatt, 
de legfeljebb 4 munkanapon belül el kell 
végezni. A számhordozhatósággal 
kapcsolatos, elutasított vagy figyelmen 
kívül hagyott kérelmek számának 
csökkenése érdekében az átadó 
szolgáltatónak világosan és részletesen 
meg kell indokolnia az elutasítást. Azon 
végfelhasználók esetében, akik egy szám új 
szolgáltatóhoz történő hordozására 
vonatkozó megállapodást kötöttek, a 
számot a megállapodás megkötésétől 
számított egy munkanapon belül aktiválni 
kell. A számhordozás során a 
szolgáltatásból való kiesés időtartama, ha 
van, nem haladhatja meg az egy 
munkanapot.

Or. it

Módosítás 738
Paul Rübig

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

(6) Azokat a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókat, amelyek 
késleltetik a szolgáltatóváltást, vagy azzal 
visszaélnek, ideértve azt is, ha nem teszik 
elérhetővé a számhordozás gyors 
lebonyolításához szükséges információkat, 
kötelezni kell az ilyen késedelemmel vagy 
visszaéléssel érintett végfelhasználók 
kártalanítására.

(6) Azokat a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókat, amelyek 
késleltetik a szolgáltatóváltást, vagy azzal 
visszaélnek, ideértve azt is, ha nem teszik 
elérhetővé a számhordozás gyors 
lebonyolításához szükséges információkat, 
kötelezni kell az ilyen késedelemmel vagy 
visszaéléssel érintett végfelhasználók 
kártalanítására, az elszenvedett kárral 
arányos mértékben. A szolgáltatóváltás 
során figyelembe kell venni az esetleges 
rendezetlen számlákat, és arányosan 
lehetőséget kell biztosítani a 
szolgáltatóváltás késleltetésére. 

Or. de

Módosítás 739
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
Az általános elvek információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások 
nyújtóira való alkalmazása

A nemzeti felügyeleti hatóságok 
biztosítják, hogy az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
nyújtói a szolgáltatásaik nyújtása során az 
átláthatóság, megkülönböztetésmentesség 
és a platformok nyitottságának elvét 
kövessék, beleértve a szolgáltatóváltás 
megkönnyítését, a kölcsönös átjárhatóság 
elvét, az alkalmazások és adatok 
hordozhatóságát, valamint a tartalmak 
digitális keresése során a semlegességet is.

Or. de
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Módosítás 740
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
Az általános elvek információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások 
nyújtóira való alkalmazása

A nemzeti felügyeleti hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti 
fogyasztók jogai nem sérülnek. Az 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások nyújtóinak a 
szolgáltatásaik nyújtása során az 
átláthatóság és 
megkülönböztetésmentesség elvét kell 
követniük, beleértve a szolgáltatóváltás 
megkönnyítését, a kölcsönös átjárhatóság 
elvét, valamint a tartalmak digitális 
keresése során a semlegességet is. 

Or. de

Módosítás 741
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. cikk
Az általános elvek információs 

szolgáltatások nyújtóira való alkalmazása
A nemzeti szabályozó biztosítja, hogy az 
információs szolgáltatások nyújtói az 
átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és a 
platformok nyitottságának ugyanazon 
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elveit alkalmazzák, amelyek magukban 
foglalják a szolgáltatóváltás 
egyszerűségét, a bárkitől-bárkinek 
rendszerű kommunikációt, az 
alkalmazások és adatok hordozhatóságát, 
valamint a semleges keresést is.

Or. de

Módosítás 742
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
5 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Va. fejezet (új)
Nyitottság és átláthatóság
30. cikk (ÚJ) – Az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
nyújtói tekintetében a nyitottság és 
átláthatóság általános elveinek 
alkalmazása
A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások 
nyújtói a szolgáltatásaik nyújtása során 
betartják az átláthatóság, 
megkülönböztetésmentesség és a 
platformok nyitottságának elvét, beleértve 
a szolgáltatóváltás megkönnyítését, a 
kölcsönös átjárhatóságot, a bárkitől-
bárkinek rendszerű adatátvitelt, az 
alkalmazások és adatok hordozhatóságát 
és a semleges keresést.

Or. de

Indokolás

A 2002-es uniós jogi keret elfogadása óta a távközlési piac jelentősen megváltozott. A piacot 
immár a hagyományos távközlési szolgáltatók egykor különálló piacainak és az 
internetszolgáltatók piacainak konvergenciája jellemzi. A kommunikációs szolgáltatások 
során az egységes fogyasztói jogok, átláthatósági előírások és a magánszféra megóvása 
érdekében a hagyományos távközlési szolgáltatókra irányadó szabályokat az 
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internetszolgáltatók szolgáltatásaira is alkalmazni kell.

Módosítás 743
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók esetében a szankciók kivetése 
a II. fejezetnek a nemzeti szabályozó 
hatóságok saját, illetve a fogadó 
tagállamban fennálló hatásköreire 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
történik.

törölve

Or. ro

Módosítás 744
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. ro
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Módosítás 745
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 746
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 17. cikk (2) 
bekezdésben és 19. cikk (5) bekezdésben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 17. cikk (2) 
bekezdésben, 19. cikk (5) bekezdésben és a 
23. cikk (5) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. de
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Módosítás 747
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 748
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)
2002/20/EK irányelv
10 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 10. cikk a következő új (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
„A nemzeti szabályozó hatóság értesíti a 
BEREC-et az általa az (5) és a (6) 
bekezdés értelmében megtett 
intézkedésekről.”

Or. en
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Módosítás 749
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
34 a cikk (új)
2002/19/EK irányelv
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. cikk
A 2002/19/EK irányelv módosítása

A 2002/19/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
A 13. cikk a következő új (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
Ha a nemzeti szabályozó hatóság azt 
mérlegeli, hogy előírjon vagy fenntartson-
e az (1) bekezdésnek megfelelő 
árellenőrzést az új generációs 
hálózatokhoz való nagykereskedelmi 
hozzáférésre vonatkozóan, figyelembe 
veszi a verseny állapotát a kiskereskedelmi 
piacon. A megkülönböztetés elleni hatásos 
védekezés megléte esetén a 
nagykereskedelem szintjén, valamint ha 
bizonyítható árazási korlát áll fenn az 
infrastruktúra-alapú versenyből, versengő 
új generációs helyhez kötött és vezeték 
nélküli hálózatokból vagy szabályozott 
hozzáférési termékekből adódóan a 
rézvezetékes hálózatokon, a nemzeti 
szabályozó hatóság megszünteti az új 
generációs hálózatokhoz való 
nagykereskedelmi hozzáférésre vonatkozó 
árellenőrzéseket.

Or. en

Indokolás

Az árszabályozás csak akkor indokolható, ha a végfelhasználókat védelmezni kell a 
monopolisztikus árazástól, azaz ún. „tartósan fennálló szűk keresztmetszet” megléte esetén, 
amelyre nem vonatkoznak más hálózatokra vonatkozó, versengő kiskereskedelmi ajánlatokból 
vagy szabályozott ajánlatokból adódó árkorlátok. Ennek az elvben az uniós jogba való 
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beépítése biztosítja az olyannyira szükséges jogbiztonságot.

Módosítás 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
34 a cikk (új)
243/2012/EU határozat
15 cikk 

Hatályos szöveg Módosítás

34a. cikk
A 243/2012/EU határozat módosítása

A 15. cikk harmadik albekezdése a 
következőképpen módosul: 

„15. cikk „Jelentéstétel és felülvizsgálat
Jelentéstétel és felülvizsgálat A Bizottság 2014. április 10-ig jelentésben 

tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot az ezen határozat értelmében 
kidolgozott tevékenységekről és elfogadott 
intézkedésekről.

A Bizottság 2014. április 10-ig jelentésben 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot az ezen határozat értelmében 
kidolgozott tevékenységekről és elfogadott 
intézkedésekről.

A tagállamok az ezen határozat
alkalmazásának felülvizsgálatához 
szükséges valamennyi információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátják.

A tagállamok az ezen határozat
alkalmazásának felülvizsgálatához 
szükséges valamennyi információt a 
Bizottság rendelkezésére bocsátják.

A Bizottság 2015. december 31-ig 
felülvizsgálja ezen határozat alkalmazását. 
A felülvizsgálat a következőkre terjed ki:

A Bizottság 2015. december 31-ig 
felülvizsgálja ezen határozat 
alkalmazását.

egy közös menetrend, amely meghatározza 
azt a legutolsó dátumot, ameddig az ITU 
szintjén a mobil széles sávú hírközlés 
tekintetében meghatározott 
frekvenciasávokat – például a 700 MHz-
es, az 1,5 GHz-es és a 3,8–4,2 GHz-es 
sávot – fel kell szabadítani és 
harmonizálni kell mobil széles sávú 
használatra valamennyi uniós 
tagállamban, tiszteletben tartva az 
Európai Bizottság által a 6. cikk (5) 
bekezdésével összhangban végzett 
értékelés eredményét.” 
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:HU:PDF)

Módosítás 751
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
2 cikk –c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „elektronikus hírközlési szolgáltatás”: 
olyan szolgáltatás, amely elektronikus 
hírközlő hálózaton történő jelátvitelből áll, 
beleértve a műsorterjesztő hálózatokon 
nyújtott távközlési szolgáltatásokat, 
valamint a kommunikációt lehetővé tevő 
vagy megkönnyítő szolgáltatásokat, de 
nem foglalja magában azokat a 
szolgáltatásokat, amelyek elsődleges célja 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
segítségével történő médiatartalom-
szolgáltatás és az ilyen szolgáltatás felett a 
szerkesztői ellenőrzés biztosítása; nem 
tartoznak ide a 98/34/EK irányelv 1. cikke 
szerinti, információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások, amelyeknek –
még ha az elektronikus hírközlési 
hálózaton keresztüli adattovábbításon is 
alapulnak – nincs alapvető 
kommunikációs jellegük;

Or. de

Módosítás 752
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
2 cikk –c pont
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Hatályos szöveg Módosítás

1a. A 2c. cikk a következőképpen 
módosul:

„c) „elektronikus hírközlési szolgáltatás”: 
olyan, általában díjazás ellenében nyújtott
szolgáltatás, amely teljes egészében vagy 
nagyrészt elektronikus hírközlő hálózaton 
történő jelátvitelből áll, beleértve a 
műsorterjesztő hálózatokon nyújtott 
távközlési szolgáltatásokat és átviteli 
szolgáltatásokat, de nem foglalja magában 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
segítségével történő tartalomszolgáltatást, 
illetve az ilyen tartalom felett szerkesztői
ellenőrzést biztosító szolgáltatásokat; nem 
foglalja magában a 98/34/EK irányelv 1. 
cikkében meghatározott olyan, információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokat, amelyek teljes egészében 
vagy nagyrészt nem elektronikus hírközlő 
hálózaton történő jelátvitelből állnak.

„c) „elektronikus hírközlési szolgáltatás”: 
olyan szolgáltatás, amely elektronikus 
hírközlő hálózaton történő jelátvitelből áll, 
beleértve a műsorterjesztő hálózatokon 
nyújtott távközlési szolgáltatásokat, a 
kommunikációt lehetővé tevő vagy 
felajánló szolgáltatásokat és átviteli 
szolgáltatásokat, de nem foglalja magában 
az olyan szolgáltatásokat, amelyek fő célja 
a médiatartalmak nyújtása elektronikus 
hírközlő hálózatokon és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokon keresztül, a 
szolgáltató szerkesztői ellenőrzése mellett; 
nem foglalja magában a 98/34/EK irányelv 
1. cikkében meghatározott olyan, 
információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokat, amelyeknek – még ha
elektronikus hírközlő hálózaton történő
jelátvitelen is alapulnak – nincs alapvető 
kommunikációs jellegük;

Or. de

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:DE:PDF)

Indokolás

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások fogalmát ki kell terjeszteni, mivel a 2002-es 
fogalommeghatározás elavulttá vált, és napjainkban a hagyományos távközlési szolgáltatók 
és a hálózatsemleges online (OTT) tartalmak szolgáltatói egy piacon működnek.

Módosítás 753
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2002/21/EK irányelv
2 cikk – c pont 
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Hatályos szöveg Módosítás

A 2. cikk c) pontja a következőképpen 
módosul:

„elektronikus hírközlési szolgáltatás”: 
olyan, általában díjazás ellenében nyújtott
szolgáltatás, amely teljes egészében vagy 
nagyrészt elektronikus hírközlő hálózaton 
történő jelátvitelből áll, beleértve a 
műsorterjesztő hálózatokon nyújtott 
távközlési szolgáltatásokat és átviteli 
szolgáltatásokat, de nem foglalja magában 
az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
segítségével történő tartalomszolgáltatást, 
illetve az ilyen tartalom felett szerkesztői 
ellenőrzést biztosító szolgáltatásokat; nem 
foglalja magában a 98/34/EK irányelv 1. 
cikkében meghatározott olyan, információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokat, amelyek teljes egészében 
vagy nagyrészt nem elektronikus hírközlő 
hálózaton történő jelátvitelből állnak;”

„elektronikus hírközlési szolgáltatás”: 
olyan szolgáltatás, amely elektronikus 
hírközlő hálózaton történő jelátvitelből áll, 
beleértve a műsorterjesztő hálózatokon 
nyújtott távközlési szolgáltatásokat, átviteli 
szolgáltatásokat, valamint alkalmazásokat 
vagy szolgáltatási platformokat alkalmazó 
internetprotokoll alapú helyettesítőket, de
nem foglalja magában az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások segítségével 
történő tartalomszolgáltatást, illetve az 
ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést 
biztosító szolgáltatásokat; nem foglalja 
magában a 98/34/EK irányelv 1. cikkében 
meghatározott olyan, információs 
társadalommal összefüggő 
szolgáltatásokat, amelyek teljes egészében 
vagy nagyrészt nem elektronikus hírközlő 
hálózaton történő jelátvitelből állnak és 
nem helyettesítik azokat;”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:HU:PDF)

Indokolás

Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.
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Módosítás 754
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a) az (1) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(1) Ha a 7. cikk (3) bekezdése hatálya alá 
tartozó, tervezett intézkedés célja egy 
üzemeltetőre vonatkozó kötelezettség 
előírása, módosítása vagy visszavonása az 
ezen irányelv 16. cikkének, a 2002/19/EK 
irányelv (Hozzáférési irányelv) 5. és 9-13. 
cikkének és a 2002/22/EK irányelv 
(Egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkének együttes alkalmazásával, a 
Bizottság az ennek az irányelvnek a 7. 
cikke (3) bekezdésében előírt egy hónapos 
időtartamon belül értesítheti az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságot és a 
BEREC-et arról, hogy milyen indokok 
alapján véli úgy, hogy az 
intézkedéstervezet akadályozná az 
egységes piacot, vagy vannak komoly 
kétségei azzal kapcsolatban, hogy az 
összeegyeztethető-e az uniós joggal, adott 
esetben figyelembe véve az ennek az 
irányelvnek a 19. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott, az ezen irányelv
és a különös irányelvek rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazására vonatkozó 
ajánlásokat. Ilyen esetben az 
intézkedéstervezet a Bizottság értesítésétől 
számított további három hónapig nem 
fogadható el.”

Or. en

Indokolás

A végfelhasználókat érő káros hatások megakadályozása érdekében újból meg kell erősíteni a 
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nemzeti hatóságoknak az ezen irányelvben és más meghatározott irányelvekben foglalt egyedi 
rendelkezések alkalmazásának harmonizálási feladatával kapcsolatos hatásköreit.

Módosítás 755
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a) az (1) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(1) Ha a 7. cikk (3) bekezdése hatálya alá 
tartozó, tervezett intézkedés célja egy 
üzemeltetőre vonatkozó kötelezettség 
előírása, módosítása vagy visszavonása az 
ezen irányelv 16. cikkének, a 2002/19/EK 
irányelv (Hozzáférési irányelv) 5. és 9-13. 
cikkének és a 2002/22/EK irányelv 
(Egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkének együttes alkalmazásával, a 
Bizottság az ennek az irányelvnek a 7. 
cikke (3) bekezdésében előírt egy hónapos 
időtartamon belül értesítheti az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságot és a 
BEREC-et arról, hogy milyen indokok 
alapján véli úgy, hogy az 
intézkedéstervezet akadályozná az 
egységes piacot, vagy vannak komoly 
kétségei azzal kapcsolatban, hogy az 
összeegyeztethető-e az uniós joggal, adott 
esetben figyelembe véve az ennek az 
irányelvnek a 19. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott, az ezen irányelv 
és a különös irányelvek rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazására vonatkozó 
ajánlásokat. Ilyen esetben az 
intézkedéstervezet a Bizottság értesítésétől 
számított további három hónapig nem 
fogadható el.”
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Or. en

Módosítás 756
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a) az (1) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(1) Ha a 7. cikk (3) bekezdése hatálya alá 
tartozó, tervezett intézkedés célja egy 
üzemeltetőre vonatkozó kötelezettség 
előírása, módosítása vagy visszavonása az 
ezen irányelv 16. cikkének, a 2002/19/EK 
irányelv (Hozzáférési irányelv) 5. és 9-13. 
cikkének és a 2002/22/EK irányelv 
(Egyetemes szolgáltatási irányelv) 17. 
cikkének együttes alkalmazásával, a 
Bizottság az ennek az irányelvnek a 7. 
cikke (3) bekezdésében előírt egy hónapos 
időtartamon belül értesítheti az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságot és a 
BEREC-et arról, hogy milyen indokok 
alapján véli úgy, hogy az 
intézkedéstervezet akadályozná az 
egységes piacot, vagy vannak komoly 
kétségei azzal kapcsolatban, hogy az 
összeegyeztethető-e az uniós joggal, adott 
esetben figyelembe véve az ennek az 
irányelvnek a 19. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott, az ezen irányelv 
és a különös irányelvek rendelkezéseinek 
harmonizált alkalmazására vonatkozó 
ajánlásokat. Ilyen esetben az 
intézkedéstervezet a Bizottság értesítésétől 
számított további három hónapig nem 
fogadható el.”

Or. en
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Módosítás 757
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a) az (1) bekezdés első és második 
albekezdése közé az alábbi albekezdést 
kell beilleszteni:

törölve

„Annak vizsgálatakor, hogy egy adott piac 
jellemzői indokolhatják-e az előzetes 
szabályozó kötelezettségek előírását, és így 
meg kell-e jelölni az ajánlásban, a 
Bizottság figyelembe veszi különösen 
szabályozási feltételeknek az Unió egész 
területén történő egységesítésének 
szükségességét, a hatékony beruházások 
és az innováció végfelhasználók és az 
uniós gazdaság globális versenyképessége 
érdekében történő ösztönzésének 
szükségességét, valamint az adott piac 
relevanciáját, más olyan tényezők mellett, 
mint például a kiskereskedelem szintjén 
meglévő infrastruktúra-alapú verseny, az 
árverseny, és a végfelhasználóknak kínált 
termékek választéka színvonala. A 
Bizottság figyelembe vesz minden idevágó 
versenykorlátozást, függetlenül attól, hogy 
a korlátozást létrehozó hálózatok, 
szolgáltatások vagy alkalmazások 
elektronikus hírközlő hálózatnak, 
elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, 
vagy a végfelhasználó szempontjából 
ezekhez hasonló típusú szolgáltatásnak 
vagy alkalmazásnak minősülnek-e, annak 
meghatározásához, hogy az Unióban vagy 
annak jelentős részén általánosságban 
teljesül-e az alábbi három szempont:
a) a belépés előtti nagymértékű, nem 
átmeneti, strukturális, jogi vagy 
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szabályozási akadály megléte;
b) figyelemmel a belépés akadályai mögött 
álló, infrastruktúrán alapuló és egyéb 
versenyre, a piaci struktúra nem a 
tényleges verseny irányába halad a 
releváns időhorizonton belül;
c) a versenyjog önmagában nem elegendő 
a meghatározott piaci hiba (hibák) 
megfelelő kezelésére.”

Or. en

Indokolás

A végfelhasználókat érő negatív hatások megakadályozása érdekében el kell kerülni a 
versenyszabályok gyengítését a tagállamokban.

Módosítás 758
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a) az (1) bekezdés első és második 
albekezdése közé az alábbi albekezdést 
kell beilleszteni:

törölve

„Annak vizsgálatakor, hogy egy adott piac 
jellemzői indokolhatják-e az előzetes 
szabályozó kötelezettségek előírását, és így 
meg kell-e jelölni az ajánlásban, a 
Bizottság figyelembe veszi különösen 
szabályozási feltételeknek az Unió egész 
területén történő egységesítésének 
szükségességét, a hatékony beruházások 
és az innováció végfelhasználók és az 
uniós gazdaság globális versenyképessége 
érdekében történő ösztönzésének 
szükségességét, valamint az adott piac 
relevanciáját, más olyan tényezők mellett, 
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mint például a kiskereskedelem szintjén 
meglévő infrastruktúra-alapú verseny, az 
árverseny, és a végfelhasználóknak kínált 
termékek választéka színvonala. A 
Bizottság figyelembe vesz minden idevágó 
versenykorlátozást, függetlenül attól, hogy 
a korlátozást létrehozó hálózatok, 
szolgáltatások vagy alkalmazások 
elektronikus hírközlő hálózatnak, 
elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, 
vagy a végfelhasználó szempontjából 
ezekhez hasonló típusú szolgáltatásnak 
vagy alkalmazásnak minősülnek-e, annak 
meghatározásához, hogy az Unióban vagy 
annak jelentős részén általánosságban 
teljesül-e az alábbi három szempont:
a) a belépés előtti nagymértékű, nem 
átmeneti, strukturális, jogi vagy 
szabályozási akadály megléte;
b) figyelemmel a belépés akadályai mögött 
álló, infrastruktúrán alapuló és egyéb 
versenyre, a piaci struktúra nem a 
tényleges verseny irányába halad a 
releváns időhorizonton belül;
c) a versenyjog önmagában nem elegendő 
a meghatározott piaci hiba (hibák) 
megfelelő kezelésére.”

Or. en

Módosítás 759
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
2002/21/EK irányelv
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a) az (1) bekezdés első és második 
albekezdése közé az alábbi albekezdést 
kell beilleszteni:

törölve
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„Annak vizsgálatakor, hogy egy adott piac 
jellemzői indokolhatják-e az előzetes 
szabályozó kötelezettségek előírását, és így 
meg kell-e jelölni az ajánlásban, a 
Bizottság figyelembe veszi különösen 
szabályozási feltételeknek az Unió egész 
területén történő egységesítésének 
szükségességét, a hatékony beruházások 
és az innováció végfelhasználók és az 
uniós gazdaság globális versenyképessége 
érdekében történő ösztönzésének 
szükségességét, valamint az adott piac 
relevanciáját, más olyan tényezők mellett, 
mint például a kiskereskedelem szintjén 
meglévő infrastruktúra-alapú verseny, az 
árverseny, és a végfelhasználóknak kínált 
termékek választéka színvonala. A 
Bizottság figyelembe vesz minden idevágó 
versenykorlátozást, függetlenül attól, hogy 
a korlátozást létrehozó hálózatok, 
szolgáltatások vagy alkalmazások 
elektronikus hírközlő hálózatnak, 
elektronikus hírközlési szolgáltatásnak, 
vagy a végfelhasználó szempontjából 
ezekhez hasonló típusú szolgáltatásnak 
vagy alkalmazásnak minősülnek-e, annak 
meghatározásához, hogy az Unióban vagy 
annak jelentős részén általánosságban 
teljesül-e az alábbi három szempont:
a) a belépés előtti nagymértékű, nem 
átmeneti, strukturális, jogi vagy 
szabályozási akadály megléte;
b) figyelemmel a belépés akadályai mögött 
álló, infrastruktúrán alapuló és egyéb 
versenyre, a piaci struktúra nem a 
tényleges verseny irányába halad a 
releváns időhorizonton belül;
c) a versenyjog önmagában nem elegendő 
a meghatározott piaci hiba (hibák) 
megfelelő kezelésére.”

Or. en
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Módosítás 760
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 pont
531/2012/EU rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdése a következő 
harmadik albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Ez a rendelet az Unióban olyan 
végfelhasználók részére nyújtott 
barangolási szolgáltatásokra 
alkalmazandó, akiknek belföldi 
szolgáltatója nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltató valamely 
tagállamban.”

Or. en

Módosítás 761
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 pont
531/2012/EU rendelet 
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Unióban olyan 
végfelhasználók részére nyújtott 
barangolási szolgáltatásokra alkalmazandó, 
akiknek belföldi szolgáltatója nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató 
valamely tagállamban.

Ez a rendelet az Unióban olyan 
végfelhasználók részére nyújtott, 
szabályozott barangolási szolgáltatásokra 
alkalmazandó, akiknek belföldi 
szolgáltatója nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltató valamely 
tagállamban.

Or. en
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Módosítás 762
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 pont
531/2012/EU rendelet
2 cikk – 2 bekezdés – r pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikk (2) bekezdése a következő r) 
ponttal egészül ki:

törölve

r) „két- vagy többoldalú barangolási 
megállapodás”: barangolásszolgáltatók 
között létrejövő, egy vagy több 
kereskedelmi vagy technikai 
megállapodás, mely lehetővé teszi a hazai 
hálózati lefedettség virtuális kiterjesztését, 
és mindegyik barangolásszolgáltató 
számára lehetővé teszi a szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatások saját belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatásaikkal azonos 
árszinten történő, fenntartható nyújtását.”

Or. en

Módosítás 763
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 pont
531/2012/EU rendelet
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 4. cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(7) Ez a cikk nem alkalmazandó azokra 
a barangolásszolgáltatókra, melyek a 4a. 
cikkel összhangban nyújtanak 
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szabályozott kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat.”

Or. en

Módosítás 764
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 pont
531/2012/EU rendelet
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ez a cikk nem alkalmazandó azokra a 
barangolásszolgáltatókra, melyek a 4a. 
cikkel összhangban nyújtanak 
szabályozott kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat.

(7) Ez a cikk a barangolási díjak 
megszüntetésével hatályát veszti.

Or. de

Módosítás 765
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 pont
531/2012/EU rendelet
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk nem alkalmazandó azokra a 
barangolásszolgáltatókra, melyek a 4a. 
cikkel összhangban nyújtanak 
szabályozott kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat.

Ezt a cikket 2016. június 30-ig kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata tulajdonképpen ellehetetlenítette az európai barangolási szolgáltatások 
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elkülönített értékesítését a javaslat elfogadásáig fennálló piaci bizonytalanság miatt. A 
barangolási díjaknak az előadó által javasolt eltörlése esetén a megszűnik a szétválasztási 
eszközök használata, és a szolgáltatókat ezért nem kellene kötelezni arra, hogy e célra további 
forrásokat fordítsanak.

Módosítás 766
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
4a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
531/2012/EU rendelet
4a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 768
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
4 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a cikket azon 
barangolásszolgáltatókra kell alkalmazni, 
amelyek:

(1) A barangolásszolgáltatóknak joguk 
van korlátozni az érvényben lévő belföldi 
szolgáltatási díjak ellenében nyújtott 
szabályozott kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatások igénybevételét egy ésszerű 
használatra vonatkozó szempont alapján. 
Az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempontot úgy kell alkalmazni, hogy az 
adott barangolásszolgáltató különböző 
belföldi kiskereskedelmi csomagjait 
igénybe vevő fogyasztók az Unión belüli 
időszakos utazásaik során magabiztosan 
megközelíthessék a saját belföldi 
kiskereskedelmi csomagjukhoz tartozó, 
tipikus fogyasztási mintázataikat. Az ezt a 
lehetőséget igénybe vevő 
barangolásszolgáltató részletes 
tájékoztatást tesz közzé a(z) XXX/2014/EU 
rendelet 26. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjával összhangban, és szerepeltet a 
szerződéseiben a(z) XXX/2014/EU 
rendelet 26. cikke (1) bekezdésének b) és 
c) pontjával összhangban az ésszerű 
használatra vonatkozó szempont 
alkalmazásáról az adott kiskereskedelmi 
csomag fő árképzési, mennyiségi és egyéb 
paraméterei tekintetében.
(2) A BEREC az érintettekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szorosan együttműködve 2014. december 
31-ig általános irányelveket fogalmaz meg 
az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempontoknak az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltatók által nyújtott 
kiskereskedelmi szerződésekben történő 
alkalmazásáról. A BEREC ezeket az 
irányelveket az (1) bekezdésben 
meghatározott általános célra való 
tekintettel dolgozza ki, és figyelembe veszi 
különösen az árképzési és fogyasztási 
mintázatok alakulását a tagállamokban, a 
belföldi árszintek Unión belüli 
közeledésének mértékét, a belföldi 
árszinten folytatott barangolásnak a 
belföldi árakra gyakorolt bármely 
megfigyelhető hatását, valamint a 
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barangolásszolgáltatók közötti, nem 
egyenlő forgalomra vonatkozó 
nagykereskedelmi barangolási díjak 
alakulását.
(3) Az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempont alkalmazását az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóságok követik 
nyomon és felügyelik, a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a BEREC 
irányelveit azok elfogadását követően, és 
biztosítják, hogy a szolgáltatók ne 
alkalmazzanak ésszerűtlen feltételeket. 

Or. en

Módosítás 769
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
4 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1), a (6) és a (7) bekezdés nem zárja 
ki, hogy a barangolásszolgáltató az 
érvényben lévő belföldi szolgáltatási díjak 
ellenében nyújtott szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatások igénybevételét egy ésszerű 
felhasználásra vonatkozó szempont 
alapján korlátozza. Az ésszerű 
felhasználásra vonatkozó szempontot úgy 
kell alkalmazni, hogy az adott 
barangolásszolgáltató különböző belföldi 
kiskereskedelmi csomagjait igénybe vevő 
fogyasztók az Unión belüli időszakos 
utazásaik során magabiztosan 
megközelíthessék a saját belföldi 
kiskereskedelmi csomagjukhoz tartozó, 
tipikus fogyasztási mintázataikat. Az ezt a 
lehetőséget igénybe vevő 
barangolásszolgáltató részletes, számszerű 
tájékoztatást tesz közzé a(z) XXX/2014/EU 
rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) 

törölve
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pontjával összhangban, és szerepeltet a 
szerződéseiben a(z) XXX/2014/EU 
rendelet 26. cikke (1) bekezdésének b) és 
c) pontjával összhangban az ésszerű 
használatra vonatkozó szempont 
alkalmazásáról az adott kiskereskedelmi 
csomag fő árképzési, mennyiségi és egyéb 
paraméterei tekintetében.

Or. ro

Módosítás 770
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
4 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BEREC az érintettekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szorosan együttműködve 2014. december 
31-ig általános irányelveket fogalmaz meg 
az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempontoknak az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltatók által nyújtott 
kiskereskedelmi szerződésekben történő 
alkalmazásáról. A BEREC ezeket az 
irányelveket az első albekezdésben 
meghatározott általános célra való 
tekintettel dolgozza ki, és figyelembe veszi 
különösen az árképzési és fogyasztási 
mintázatok alakulását a tagállamokban, a 
belföldi árszintek Unión belüli 
közeledésének mértékét, a belföldi 
árszinten folytatott barangolásnak a 
belföldi árakra gyakorolt bármely 
megfigyelhető hatását, valamint a 
barangolásszolgáltatók közötti, nem 
egyenlő forgalomra vonatkozó 
nagykereskedelmi barangolási díjak 
alakulását.

A BEREC ezeket az irányelveket az első 
albekezdésben meghatározott általános 
célra való tekintettel dolgozza ki, és 
figyelembe veszi különösen az árképzési és 
fogyasztási mintázatok alakulását a 
tagállamokban, a belföldi árszintek Unión 
belüli közeledésének mértékét, a belföldi 
árszinten folytatott barangolásnak a 
belföldi árakra gyakorolt bármely 
megfigyelhető hatását, valamint a 
barangolásszolgáltatók közötti, nem 
egyenlő forgalomra vonatkozó 
nagykereskedelmi barangolási díjak 
alakulását.

Or. ro
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Módosítás 771
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
6a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A BEREC az érintettekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szorosan együttműködve 2014. december 
31-ig általános irányelveket fogalmaz meg 
az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempontoknak az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltatók által nyújtott 
kiskereskedelmi szerződésekben történő 
alkalmazásáról. A BEREC ezeket az 
irányelveket az első albekezdésben 
meghatározott általános célra való 
tekintettel dolgozza ki, és figyelembe veszi 
különösen az árképzési és fogyasztási 
mintázatok alakulását a tagállamokban, a 
belföldi árszintek Unión belüli 
közeledésének mértékét, a belföldi 
árszinten folytatott barangolásnak a 
belföldi árakra gyakorolt bármely 
megfigyelhető hatását, valamint a 
barangolásszolgáltatók közötti, nem 
egyenlő forgalomra vonatkozó 
nagykereskedelmi barangolási díjak 
alakulását.

A BEREC az érintettekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szorosan együttműködve 2016. december 
31-ig általános irányelveket fogalmaz meg 
az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempontoknak az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltatók által nyújtott 
kiskereskedelmi szerződésekben történő 
alkalmazásáról. A BEREC ezeket az 
irányelveket az első albekezdésben 
meghatározott általános célra való 
tekintettel dolgozza ki, és figyelembe veszi 
különösen az árképzési és fogyasztási 
mintázatok alakulását a tagállamokban, a 
belföldi árszintek Unión belüli 
közeledésének mértékét, a belföldi 
árszinten folytatott barangolásnak a 
belföldi árakra gyakorolt bármely 
megfigyelhető hatását, valamint a 
barangolásszolgáltatók közötti, nem 
egyenlő forgalomra vonatkozó 
nagykereskedelmi barangolási díjak 
alakulását.

Or. de

Módosítás 772
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
4 a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az ésszerű felhasználásra vonatkozó Az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok 
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szempont alkalmazását az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóságok követik 
nyomon és felügyelik, a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a BEREC 
általános irányelveit azok elfogadását 
követően, és biztosítják, hogy a 
szolgáltatók ne alkalmazzanak ésszerűtlen 
feltételeket.

biztosítják, hogy a szolgáltatók ne 
alkalmazzanak ésszerűtlen feltételeket.

Or. ro

Módosítás 773
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az 5. cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
(7) Ez a cikk a barangolási díjak 
megszüntetésével hatályát veszti.

Or. de

Módosítás 774
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az 5. cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:
(7) Ez a cikk 2016. június 30-ig 
alkalmazandó.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslata tulajdonképpen ellehetetlenítette az európai barangolási szolgáltatások 
elkülönített értékesítését a javaslat elfogadásáig fennálló piaci bizonytalanság miatt. A 
barangolási díjaknak az előadó által javasolt eltörlése esetén a megszűnik a szétválasztási 
eszközök használata, és a szolgáltatókat ezért nem kellene kötelezni arra, hogy e célra további 
forrásokat fordítsanak.

Módosítás 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
6a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A rendelet a következő cikkel egészül 
ki:
6a. cikk
A kiskereskedelmi díjak eltörlése
2016. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók – a belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatások díjához képest –
nem számíthatnak fel semmilyen 
többletdíjat a barangolást végző 
ügyfeleiknek a tagállamokban a 
szabályozott hívásindításokért vagy 
hívásfogadásokért, a szabályozott, 
elküldött barangolásos SMS-üzenetekért, 
az elküldött barangolásos MMS-
üzenetekért vagy a szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
igénybevételéért, illetve semmilyen 
általános díjat a végberendezés vagy 
szolgáltatás külföldön történő 
használatának lehetővé tételéért.
A belföldi árszinten biztosított 
kiskereskedelmi barangolásos 
szolgáltatások korlátlan használatának, és 
ebből adódóan az „elversenyzési hatás” 
megakadályozása érdekében, amely az 
összes ügyfél – többek között a 
barangolásos szolgáltatásokat nem 
használók – számára felszámított árakra 
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is hatással lehet, a szolgáltatók legyenek 
jogosultak egy évi legfeljebb 5 hetet 
engedélyező méltányos használati 
záradékot alkalmazni kiskereskedelmi 
csomagjukban.
A Bizottság – miután nyilvános 
konzultációt folytatott, és miután kikérte a 
BEREC véleményét és a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe vette 
azt – 2015. december 15-ig általános 
irányelveket fogalmaz meg az ésszerű 
kiskereskedelmi díjak alkalmazására 
vonatkozóan az olyan esetekre, amikor az 
ügyfél túllépi a méltányos használati 
záradékban megengedett mértéket. Ezek a 
díjak semmi esetre sem léphetik túl az 
ilyen szolgáltatások nyújtásakor felmerülő 
költségek összegét.

Or. en

Módosítás 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
6a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 37. cikk (4) (új) bekezdése az alábbi 
cikkel egészül ki:
6a. cikk 
A kiskereskedelmi barangolási díjak 
eltörlése
2015. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók – a belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatások díjához képest –
nem számíthatnak fel semmilyen 
többletdíjat a barangolást végző 
ügyfeleiknek a szabályozott 
hívásindításokért vagy hívásfogadásokért, 
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a szabályozott, elküldött barangolásos 
SMS-üzenetekért, az elküldött 
barangolásos MMS-üzenetekért vagy a 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások igénybevételéért, illetve 
semmilyen általános díjat a végberendezés 
vagy szolgáltatás külföldön történő 
használatának lehetővé tételéért.

Or. en

Indokolás

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on "the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear", in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording “or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad” seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Módosítás 777
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
6a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A BEREC az érintettekkel folytatott 
konzultációt követően és a Bizottsággal 
szorosan együttműködve 2015. december 
31-ig általános irányelveket fogalmaz meg 
az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempontok barangolásszolgáltatók által 
történő alkalmazásáról. A BEREC 
figyelembe veszi különösen az árképzési és 
fogyasztási minták alakulását a 
tagállamokban, a belföldi árszintek Unión 
belüli közeledésének mértékét, a belföldi 
árszinten folytatott barangolásnak a 
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belföldi árakra gyakorolt bármely 
megfigyelhető hatását, valamint a 
különböző méretű barangolásszolgáltatók 
közötti, nem egyenlő forgalomra 
vonatkozó hatékony nagykereskedelmi 
barangolási díjak alakulását.

Or. en

Módosítás 778
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
6a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2016. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók – a belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatások díjához képest –
nem számíthatnak fel semmilyen 
többletdíjat a barangolást végző 
ügyfeleiknek a szabályozott 
hívásindításokért vagy hívásfogadásokért, 
a szabályozott, elküldött barangolásos 
SMS-üzenetekért, az elküldött 
barangolásos MMS-üzenetekért vagy a 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások igénybevételéért, illetve 
semmilyen általános díjat a végberendezés 
vagy szolgáltatás külföldön történő 
használatának lehetővé tételéért.

Or. en

Indokolás

MEGJEGYZÉS: az MMS-ek annak a helyzetnek az elkerülése érdekében kerültek bele a 
rendelkezésbe, amikor az üzemeltetőknek lehetőségük nyílik arra, hogy barangoláskor 
többletdíjat számoljanak fel az ilyen üzenetekre.

Módosítás 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
7 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

4a. A 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„7. cikk „7. cikk
Szabályozott barangolásos hívások 
nagykereskedelmi díjai

Szabályozott barangolásos hívások 
nagykereskedelmi díjai

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012.
július 1-jétől kezdve az ügyfél 
barangolásszolgáltatójától percenként 
legfeljebb 0,14 EUR-nak megfelelő 
átlagos nagykereskedelmi díjat szedhet a 
látogatott hálózatról kezdeményezett 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezési, továbbítási és 
végződtetési költségét is.

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2014.
július 1-jétől kezdve az ügyfél 
barangolásszolgáltatójától percenként 
legfeljebb 0,05 eurónak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott 
hálózatról kezdeményezett szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezési, 
továbbítási és végződtetési költségét is.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy 2022. június 30-ig 
hátralévő rövidebb időszakra kell 
kiszámítani. A legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díjat 2013. július 1-jén 
0,10 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,05 EUR-ra kell csökkenteni, és az a 19. 
cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig 
0,05 EUR marad.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy 2022. június 30-ig 
hátralévő rövidebb időszakra kell 
kiszámítani. A legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díjat 2016. július 1-jén 
0,01 euróra kell csökkenteni, és az 2022. 
június 30-ig változatlan marad.

(3) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
kiszámítani, hogy a teljes 
nagykereskedelmi barangolásos árbevételt 
el kell osztani a vonatkozó időszakban az 
érintett üzemeltető által az Unión belüli 
nagykereskedelmi barangolásos hívások 
nyújtására ténylegesen felhasznált, 
másodpercalapon összesített 
nagykereskedelmi barangolásos percek 

(3) A barangolásos hangátvitelre 
vonatkozó mobil végződtetési díjak 2016.
július 1-jétől nem haladhatják meg a 
0,005 eurót, és e díjak 2022. június 30-ig 
nem változnak.
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számával, mindezt úgy kiigazítva, hogy 
figyelembe vegye a látogatott hálózat 
üzemeltetőjének azt a lehetőségét, hogy 
legfeljebb 30 másodperces kezdeti 
minimális díjazási időszakot alkalmazhat.

(4) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
kiszámítani, hogy a teljes 
nagykereskedelmi barangolásos árbevételt 
el kell osztani a vonatkozó időszakban az 
érintett üzemeltető által az Unión belüli 
nagykereskedelmi barangolásos hívások 
nyújtására ténylegesen felhasznált, 
másodpercalapon összesített 
nagykereskedelmi barangolásos percek 
számával, mindezt úgy kiigazítva, hogy 
figyelembe vegye a látogatott hálózat 
üzemeltetőjének azt a lehetőségét, hogy 
legfeljebb 30 másodperces kezdeti 
minimális díjazási időszakot 
alkalmazhat.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:HU:PDF)

Indokolás

Számos tagállamban az átlagos belföldi kiskereskedelmi ár kevesebb mint 0,05 EUR. A 
barangolásos hangátvitelre vonatkozó nagykereskedelmi árnak a jelenlegi szinten – 0,05 EUR 
– tartása 2016. július 1-jétől, amikor az üzemeltetőknek a belföldi díjakkal azonos 
barangolási díjakat kell felszámítaniuk, súlyos piaci torzulásokat okozna. Ezért a 
hangátvitelre vonatkozó nagykereskedelmi árakat tovább kell csökkenteni a nagyobb fokú 
verseny biztosítása érdekében. A barangolásos mobil végződtetési díjakat is csökkenteni kell a 
piaci torzulások elkerülése érdekében.

Módosítás 780
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
7 cikk – 1 és 2 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

4a. A 7. cikk (1) és (2) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A látogatott hálózat üzemeltetője
2012. július 1-jétől kezdve az ügyfél
barangolásszolgáltatójától percenként 
legfeljebb 0,14 EUR-nak megfelelő
átlagos nagykereskedelmi díjat szedhet a 
látogatott hálózatról kezdeményezett 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezési, továbbítási és 
végződtetési költségét is.

„(1) A látogatott hálózat üzemeltetője az 
ügyfél barangolásszolgáltatójától a (2) 
bekezdésben meghatározott mértéket nem 
meghaladó átlagos nagykereskedelmi díjat 
szedhet a látogatott hálózatról 
kezdeményezett szabályozott barangolásos 
hívás nyújtásáért, beleértve többek között 
annak kezdeményezési, továbbítási és 
végződtetési költségét is.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy 2022. június 30-ig 
hátralévő rövidebb időszakra kell 
kiszámítani. A legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díjat 2013. július 1-jén
0,10 EUR-ra és 2014. július 1-jén
0,05 EUR-ra kell csökkenteni, és az a 19. 
cikk sérelme nélkül 2022. június 30-ig 
0,05 EUR marad.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy 2022. június 30-ig 
hátralévő rövidebb időszakra kell 
kiszámítani. A legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj 2013. július 1-jén
nem haladhatja meg a 0,10 eurót, amelyet
2014. július 1-jén 0,03 euróra, 2015. július 
1-jén 0,02 euróra, 2016. július 1-jén pedig 
0,01 euróra kell csökkenteni.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:HU:PDF)

Indokolás

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
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(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Módosítás 781
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
A nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférést megkülönböztetésmentes 
feltételek alapján kell biztosítani a belföldi 
és külföldi üzemeltetők megkülönböztetése 
nélkül, beleértve a belföldi 
mobilszolgáltatások tekintetében 
biztosított nagykereskedelmi hozzáférés 
feltételeit is, ezzel egyenlő 
versenyfeltételeket teremtve valamennyi 
paci szereplő számára.

Or. en

Módosítás 782
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 pont
531/2012/EU rendelet
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltetőknek joguk van 
ugyanazokon a nagykereskedelmi árakon 
és ugyanazon feltételek mellett hozzáférni 
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más hálózatokhoz, amelyeket maguk 
kínálnak más üzemeltetők számára a saját 
hálózatukhoz való hozzáférésért, kivéve 
ha a nemzeti szabályozók vagy a BEREC 
versenytorzító hatású tisztességtelen 
árazásnak minősíti azt. 

Or. en

Módosítás 783
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
6a. cikk
A kiskereskedelmi barangolási 
többletdíjak eltörlése
(1) A nem rendeltetésszerű, illetve 
csaláson alapuló felhasználás 
megelőzésére tett intézkedések sérelme 
nélkül, 2016. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók – a belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatások díjához képest –
nem számíthatnak fel semmilyen 
többletdíjat a barangolást végző 
ügyfeleiknek a szabályozott 
hívásindításokért vagy hívásfogadásokért, 
a szabályozott, elküldött barangolásos 
SMS-üzenetekért vagy a szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
igénybevételéért.
(2) Az (1) bekezdés nem zárja ki, hogy a 
barangolásszolgáltató az érvényben lévő 
belföldi szolgáltatási díjak ellenében 
nyújtott szabályozott kiskereskedelmi 
barangolási szolgáltatások igénybevételét 
egy ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempont alapján korlátozza. A 
barangolásszolgáltatók részletes, 
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számszerű tájékoztatást tesznek közzé és 
szerepeltetnek szerződéseikben az ésszerű 
használatra vonatkozó szempont 
alkalmazásáról az adott kiskereskedelmi 
csomag fő árképzési, mennyiségi és egyéb 
paraméterei tekintetében.
(3) A barangolásszolgáltatók 
felkínálhatják ügyfeleiknek azt a 
lehetőséget, hogy szándékosan dönthetnek 
úgy, hogy az adott szolgáltató által kínált 
más előnyökért cserébe lemondanak az 
alkalmazandó belföldi szolgáltatási 
díjaknak a szabályozott barangolási 
szolgáltatásokra való alkalmazásáról. A 
barangolásszolgáltató emlékezteti ezeket a 
végfelhasználókat azokra barangoláshoz 
kapcsolódó előnyökre, amelyeket így 
elveszítenek. A nemzeti szabályozó 
hatóságok figyelemmel követik különösen, 
hogy az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltatók alkalmaznak-e 
olyan üzleti gyakorlatot, amellyel 
megkerülik az alapértelmezett 
szabályokat.
A BEREC az érintettekkel folytatott 
konzultációt követően 2015. december 31-
ig értékeli a csalás és az önkényes elemek 
kockázatát a belföldi árszinten nyújtott, 
szabályozott barangolásos szolgáltatások 
és az eredeti belföldi szolgáltatások között, 
és általános irányelveket fogalmaz meg az 
ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempontoknak a barangolásszolgáltatók 
által nyújtott kiskereskedelmi 
szerződésekben történő alkalmazásáról. 
Az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempont alkalmazását az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóságok követik 
nyomon és felügyelik, a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a BEREC 
általános irányelveit azok elfogadását 
követően, és biztosítják, hogy a 
szolgáltatók ne alkalmazzanak ésszerűtlen 
feltételeket.

Or. en
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Módosítás 784
Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
A kiskereskedelmi barangolási 
többletdíjak eltörlése
„(1) A nem rendeltetésszerű, illetve 
csaláson alapuló felhasználás 
megelőzésére tett intézkedések sérelme 
nélkül, 2016. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók – a belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatások díjához képest –
nem számíthatnak fel semmilyen 
többletdíjat a barangolást végző 
ügyfeleiknek a szabályozott 
hívásindításokért vagy hívásfogadásokért, 
a szabályozott, elküldött barangolásos 
SMS-üzenetekért vagy a szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
igénybevételéért.
(2) Az (1) bekezdés nem zárja ki, hogy a 
barangolásszolgáltató az érvényben lévő 
belföldi szolgáltatási díjak ellenében 
nyújtott szabályozott kiskereskedelmi 
barangolási szolgáltatások igénybevételét 
egy ésszerű használatra vonatkozó 
szempont alapján korlátozza. A 
barangolásszolgáltatók részletes, 
számszerű tájékoztatást tesznek közzé és 
szerepeltetnek szerződéseikben az ésszerű 
használatra vonatkozó szempont 
alkalmazásáról az adott kiskereskedelmi 
csomag fő árképzési, mennyiségi és egyéb 
paraméterei tekintetében.
(3) A BEREC az érintettekkel folytatott 
konzultációt követően 2016. december 31-
ig értékeli a visszaélések és az önkényes 
elemek kockázatát a belföldi árszinten 
nyújtott, szabályozott barangolásos 
szolgáltatások és a fogadó tagállamban 
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nyújtott belföldi szolgáltatások között, és 
általános iránymutatásokat fogalmaz meg 
az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempontoknak a barangolásszolgáltatók 
által nyújtott kiskereskedelmi 
szerződésekben történő alkalmazásáról. 
Az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempont alkalmazását az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóságok követik 
nyomon és felügyelik, a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a BEREC 
általános irányelveit, azok elfogadását 
követően.”

Or. en

Indokolás

Javasolt a kiskereskedelmi barangolási díjak 2016. júliustól való eltörlése. Ennek lehetővé 
tétele érdekében azonban a BEREC-nek iránymutatásokat kell elfogadnia a visszaélések és az 
önkényes elemek hatásainak megakadályozását célzó intézkedésekről, mivel ezek a hatások 
negatívan befolyásolhatják a belföldi piacokat és a beruházások ösztönzőit.

Módosítás 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 b pont (új)
531/2012/EU rendelet
8 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

4b. A 8. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„8. cikk „8. cikk
Szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díjai

Szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díjai

2013. július 1-jei hatállyal a 
kiskereskedelmi díj (ÁFA nélkül), amelyet 
egy barangolásszolgáltató a barangolást 
végző ügyfélnek a szabályozott barangolási 
hívásért az euro-hangtarifa alapján 
felszámíthat, hívásonként eltérő lehet, de 
nem haladhatja meg hívásindítás esetén a 
0,24 euró/perc, fogadott hívás esetén pedig 

2013. július 1-jei hatállyal a 
kiskereskedelmi díj (héa nélkül), amelyet 
egy barangolásszolgáltató a barangolást 
végző ügyfélnek a szabályozott barangolási 
hívásért az euro-hangtarifa alapján 
felszámíthat, hívásonként eltérő lehet, de 
nem haladhatja meg hívásindítás esetén a 
0,24 euró/perc, fogadott hívás esetén pedig 
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a 0,07 euró/perc díjat. A hívásindításért 
felszámított kiskereskedelmi díj maximális 
összege 2014. július 1-jén 0,19 euróra 
csökken. A nem rendeltetésszerű, illetve 
csaláson alapuló felhasználás megelőzésére 
tett intézkedések sérelme nélkül, 2014. 
július 1-jétől a barangolásszolgáltatók nem 
számíthatnak fel semmilyen díjat a 
barangolást végző ügyfeleiknek a 
hívásfogadásért. A 19. cikk sérelme nélkül, 
az euro-hangtarifa itt megadott maximális 
kiskereskedelmi díjai 2017. június 30-ig 
maradnak hatályban.”

a 0,07 euró/perc díjat. A kezdeményezett 
hívások maximális kiskereskedelmi díja
2014. július 1-jén 0,19 euróra, 2015. július 
1-jén pedig 0,15 euróra, míg a fogadott 
hívások maximális kiskereskedelmi díja 
2014. július 1-jén 0,05 euróra, 2015. 
július 1-jén pedig 0,03 euróra csökken. Az 
euro-hangtarifára vonatkozó említett 
maximális kiskereskedelmi díjak 2016. 
június 30-ig érvényesek. A nem 
rendeltetésszerű, illetve csaláson alapuló 
felhasználás megelőzésére tett 
intézkedések sérelme nélkül, 2016. július 
1-jétől a barangolásszolgáltatók nem 
számíthatnak fel semmilyen díjat a 
barangolást végző ügyfeleiknek a 
hívásfogadásért.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:HU:PDF)

Módosítás 786
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 pont – a pont
531/2012/EU rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 2013. július 1-jei hatállyal a 
kiskereskedelmi díj (ÁFA nélkül), amelyet 
egy barangolásszolgáltató a barangolást 
végző ügyfélnek a szabályozott 
barangolási hívásért az euro-hangtarifa 
alapján felszámíthat, hívásonként eltérő 
lehet, de nem haladhatja meg hívásindítás 
esetén a 0,24 euró/perc, fogadott hívás 
esetén pedig a 0,07 euró/perc díjat. A 
hívásindításért felszámított 
kiskereskedelmi díj maximális összege 
2014. július 1-jén 0,19 euróra csökken. A 
nem rendeltetésszerű, illetve csaláson 
alapuló felhasználás megelőzésére tett 
intézkedések sérelme nélkül, 2014. július 

törölve
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1-jétől a barangolásszolgáltatók nem 
számíthatnak fel semmilyen díjat a 
barangolást végző ügyfeleiknek a 
hívásfogadásért. A 19. cikk sérelme 
nélkül, az euro-hangtarifa itt megadott 
maximális kiskereskedelmi díjai 2017. 
június 30-ig maradnak hatályban.

Or. de

Módosítás 787
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
9 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5a. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője a látogatott hálózatról küldött 
szabályozott barangolásos SMS-üzenet 
nyújtásáért SMS-üzenetenként legfeljebb 
0,03 EUR-t számíthat fel. A maximális 
átlagos nagykereskedelmi díj összege 
2013. július 1-jén 0,02 EUR-ra csökken, és
a 19. cikk sérelme nélkül 2022. június 30-
ig 0,02 EUR marad.

„(1) 2013. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője a látogatott hálózatról küldött 
szabályozott barangolásos SMS-üzenet 
nyújtásáért SMS-üzenetenként legfeljebb 
0,02 eurót számíthat fel. A maximális 
átlagos nagykereskedelmi díj összege 
július 1-jén 0,01 euróra, 2015. július 1-jén 
0,0075 euróra, és 2016. július 1-jén 
0,005 euróra csökken”.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:HU:PDF)

Indokolás

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 



AM\1013978HU.doc 191/225 PE526.176v01-00

HU

enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Módosítás 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 c pont (új)
531/2012/EU rendelet
12 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

4c. A 12. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„12. cikk „12. cikk

A szabályozott barangolásos 
adattovábbítási szolgáltatások 
nagykereskedelmi díjai

A szabályozott barangolásos 
adattovábbítási szolgáltatások 
nagykereskedelmi díjai

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,25 EUR 
összegű biztonsági árkorlátot. A biztonsági 
árkorlát az átvitt adatmennyiség egy 
megabájtjára vetítve 2013. július 1-jétől 
0,15 EUR-ra, 2014. július 1-jétől pedig az 
átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve 0,05 EUR-ra csökken, és a 19. cikk 
sérelme nélkül 2022. június 30-ig 
0,05 EUR marad.

(1) 2013. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,15 EUR 
összegű biztonsági árkorlátot. A biztonsági 
árkorlát az átvitt adatmennyiség egy 
megabájtjára vetítve 2014. július 1-jétől 
0,05 euróra, 2015. július 1-jétől pedig az 
átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve 0,0050 euróra csökken, és 2022. 
június 30-ig 0,0050 euró marad.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
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bármely két üzemeltető között, és azt 
tizenkét hónapos időszakra, vagy a 2022. 
június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra 
kell kiszámítani.

bármely két üzemeltető között, és azt 
tizenkét hónapos időszakra, vagy a 2022. 
június 30-ig hátralévő rövidebb időszakra 
kell kiszámítani.

(3) Az (1) bekezdésben előírt átlagos 
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
kiszámítani, hogy az adott időszak alatt a 
látogatott hálózat vagy a hazai hálózat 
üzemeltetőjéhez a szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatás 
nyújtása címén befolyó teljes 
nagykereskedelmi árbevételt el kell osztani 
a szolgáltatás nyújtása során az adott 
időszakban ténylegesen felhasznált adatok 
megabájtban kifejezett mennyiségével, 
kilobájtalapon összesítve azt az érintett 
barangolásszolgáltató vagy hazaihálózat-
üzemeltető nevében az adott időszakra 
vonatkozóan.”

(3) Az (1) bekezdésben előírt átlagos 
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
kiszámítani, hogy az adott időszak alatt a 
látogatott hálózat vagy a hazai hálózat 
üzemeltetőjéhez a szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatás 
nyújtása címén befolyó teljes 
nagykereskedelmi árbevételt el kell osztani 
a szolgáltatás nyújtása során az adott 
időszakban ténylegesen felhasznált adatok 
megabájtban kifejezett mennyiségével, 
kilobájtalapon összesítve azt az érintett 
barangolásszolgáltató vagy hazaihálózat-
üzemeltető nevében az adott időszakra 
vonatkozóan.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:HU:PDF)

Módosítás 789
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 b pont (új)
531/2012/EU rendelet
12 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5b. A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,25 EUR 
összegű biztonsági árkorlátot. A biztonsági 
árkorlát az átvitt adatmennyiség egy 

„(1) 2013. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,15 EUR 
összegű biztonsági árkorlátot. A biztonsági 
árkorlát az átvitt adatmennyiség egy 
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megabájtjára vetítve 2013. július 1-jétől 
0,15 EUR-ra, 2014. július 1-jétől pedig az 
átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve 0,05 EUR-ra csökken, és a 19. cikk 
sérelme nélkül 2022. június 30-ig 
0,05 EUR marad.

megabájtjára vetítve 2014. július 1-jétől 
0,015 euróra, 2015. július 1-jétől 
0,0050 euróra, és 2016. július 1-jén pedig 
0,0025 euróra csökken.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:HU:PDF)

Indokolás

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analyzed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Módosítás 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 d pont (új)
531/2012/EU rendelet
13 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

4d. A 13. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„13. cikk „13. cikk



PE526.176v01-00 194/225 AM\1013978HU.doc

HU

A szabályozott barangolásos 
adattovábbítási szolgáltatások 
kiskereskedelmi díjai

A szabályozott barangolásos 
adattovábbítási szolgáltatások 
kiskereskedelmi díjai

(1) A barangolásszolgáltatók valamennyi 
barangolást végző ügyfelük részére 
világosan és átlátható módon rendelkezésre 
bocsátják és aktívan kínálják a (2) 
bekezdésben meghatározott euro-
adattarifát. Az euro-adattarifa nem vonhat 
maga után semmilyen ezzel kapcsolatos 
előfizetést vagy más rögzített vagy 
rendszeres díjat, és valamennyi 
kiskereskedelmi díjszabással 
kombinálhatónak kell lennie.

(1) A barangolásszolgáltatók valamennyi 
barangolást végző ügyfelük részére 
világosan és átlátható módon rendelkezésre 
bocsátják és aktívan kínálják a (2) 
bekezdésben meghatározott euro-
adattarifát. Az euro-adattarifa nem vonhat 
maga után semmilyen ezzel kapcsolatos 
előfizetést vagy más rögzített vagy 
rendszeres díjat, és valamennyi 
kiskereskedelmi díjszabással 
kombinálhatónak kell lennie.

Az erre vonatkozó ajánlat során a 
barangolásszolgáltatóknak emlékeztetniük 
kell azon, barangolást végző ügyfeleiket, 
akik már külön barangolási díjszabást vagy 
csomagot választottak, az azon díjszabásra 
vagy csomagra alkalmazott feltételekre.

Az erre vonatkozó ajánlat során a 
barangolásszolgáltatóknak emlékeztetniük 
kell azon, barangolást végző ügyfeleiket, 
akik már külön barangolási díjszabást vagy 
csomagot választottak, az azon díjszabásra 
vagy csomagra alkalmazott feltételekre.

(2) 2012. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltató által saját 
barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott barangolási szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa (héa nélküli) 
kiskereskedelmi díjtétele megabájtonként 
legfeljebb 0,70 EUR lehet. Az adatátvitel 
maximális kiskereskedelmi díja 2013.
július 1-jén megabájtonként 0,45 EUR-ra, 
2014. július 1-jén megabájtonként 
0,20 EUR-ra csökken, és a 19. cikk 
sérelme nélkül 2017. június 30-ig 
megabájtonként 0,20 EUR marad.

(2) 2013. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltató által saját 
barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott barangolási szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa (héa nélküli) 
kiskereskedelmi díjtétele megabájtonként 
legfeljebb 0,45 EUR lehet. Az adatátvitel 
maximális kiskereskedelmi díja 2014.
július 1-jén megabájtonként 0,20 euróra, 
2015. július 1-jén megabájtonként 
0,10 euróra csökken, és 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,10 EUR marad.

A barangolásszolgáltatók kötelesek 
barangolást végző ügyfeleiknek minden 
euro-adattarifa alá eső szabályozott 
barangolásos adattovábbítási szolgáltatást 
kilobájtalapon számlázni, kivéve a 
multimédiás üzenetküldő szolgáltatás 
(MMS) révén küldött üzeneteket, melyek 
egységre számított alapon számlázhatók. 
Ilyen esetben az a kiskereskedelmi díj, 
amelyet egy barangolásszolgáltató saját 
barangolást végző ügyfelének a barangolás 
során egy MMS-üzenet küldéséért vagy 
fogadásáért felszámíthat, nem haladhatja 
meg az első albekezdésben meghatározott 

A barangolásszolgáltatók kötelesek 
barangolást végző ügyfeleiknek minden 
euro-adattarifa alá eső szabályozott 
barangolásos adattovábbítási szolgáltatást 
kilobájtalapon számlázni, kivéve a 
multimédiás üzenetküldő szolgáltatás 
(MMS) révén küldött üzeneteket, melyek 
egységre számított alapon számlázhatók. 
Ilyen esetben az a kiskereskedelmi díj, 
amelyet egy barangolásszolgáltató saját 
barangolást végző ügyfelének a barangolás 
során egy MMS-üzenet küldéséért vagy 
fogadásáért felszámíthat, nem haladhatja 
meg az első albekezdésben meghatározott 
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maximális kiskereskedelmi díjat. maximális kiskereskedelmi díjat.

(3) 2012. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók valamennyi 
meglévő barangolást végző ügyfelük 
esetében automatikusan euro-adattarifát 
alkalmaznak, kivéve akkor, ha az adott 
ügyfél korábban külön barangolási 
díjszabást választott, vagy ha az euro-
adattarifánál igazolhatóan alacsonyabb 
díjszabás alá tartozik, vagy ha már olyan 
csomagot választott, amely alapján a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások vonatkozásában más 
díjszabás alá tartozik, mint amely alá e 
választása nélkül tartozna.

(3) 2012. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók valamennyi 
meglévő barangolást végző ügyfelük 
esetében automatikusan euro-adattarifát 
alkalmaznak, kivéve akkor, ha az adott 
ügyfél korábban külön barangolási 
díjszabást választott, vagy ha az euro-
adattarifánál igazolhatóan alacsonyabb 
díjszabás alá tartozik, vagy ha már olyan 
csomagot választott, amely alapján a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások vonatkozásában más 
díjszabás alá tartozik, mint amely alá e 
választása nélkül tartozna.

(4) 2012. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók valamennyi olyan 
új barangolást végző ügyfelük esetében 
euro-adattarifát alkalmaznak, aki nem 
nyilatkoztak kifejezetten úgy, hogy a 
barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatásokra vonatkozóan más 
díjszabást vagy a barangolási 
szolgáltatásokra vonatkozóan olyan 
díjcsomagot választ, amely a szabályozott 
barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatásokra vonatkozóan más 
díjszabást tartalmaz.

(4) 2012. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók valamennyi olyan 
új barangolást végző ügyfelük esetében 
euro-adattarifát alkalmaznak, aki nem 
nyilatkoztak kifejezetten úgy, hogy a 
barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatásokra vonatkozóan más 
díjszabást vagy a barangolási 
szolgáltatásokra vonatkozóan olyan 
díjcsomagot választ, amely a szabályozott 
barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatásokra vonatkozóan más 
díjszabást tartalmaz.

(5) A barangolást végző ügyfél bármikor 
kérheti euro-adattarifába történő átsorolását 
vagy az euro-adattarifából való kilépését. 
A díjszabások közötti váltást a kérelem 
kézhezvételét követő egy munkanapon 
belül, ingyenesen kell biztosítani, és az 
nem köthető olyan feltételekhez és 
korlátozásokhoz, amelyek az előfizetés 
Unión belüli barangolástól eltérő részeire 
vonatkoznak. A váltást a 
barangolásszolgáltató az érvényes 
barangolási díjszabás megtartásával egy 
előre meghatározott, de legfeljebb két 
hónap hosszúságú minimális időtartamra 
elhalaszthatja. Az euro-adattarifa mindig 
összekapcsolható euro-SMS tarifával és 
euro-hangtarifával.

(5) A barangolást végző ügyfél bármikor 
kérheti euro-adattarifába történő átsorolását 
vagy az euro-adattarifából való kilépését. 
A díjszabások közötti váltást a kérelem 
kézhezvételét követő egy munkanapon 
belül, ingyenesen kell biztosítani, és az 
nem köthető olyan feltételekhez és 
korlátozásokhoz, amelyek az előfizetés 
Unión belüli barangolástól eltérő részeire 
vonatkoznak. A váltást a 
barangolásszolgáltató az érvényes 
barangolási díjszabás megtartásával egy 
előre meghatározott, de legfeljebb két 
hónap hosszúságú minimális időtartamra 
elhalaszthatja. Az euro-adattarifa mindig 
összekapcsolható euro-SMS tarifával és 
euro-hangtarifával.

(6) A barangolásszolgáltatók 2012. június 
30-ig valamennyi barangolást végző 

(6) A barangolásszolgáltatók 2012. június 
30-ig valamennyi barangolást végző 
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ügyfelüket egyenként, egyértelmű és 
érthető módon, tartós adathordozón 
tájékoztatják az euro-adattarifáról és arról, 
hogy az legkésőbb 2012. július 1-jétől 
valamennyi olyan barangolást végző 
ügyfélre alkalmazandó lesz, aki a 
szabályozott barangolási adatátviteli 
szolgáltatásokra vonatkozóan kifejezett 
formában nem választott külön díjszabást 
vagy csomagot, valamint az ügyfelek azon 
jogáról, hogy az (5) bekezdéssel 
összhangban kérhetik euro-adattarifába 
történő átsorolásukat vagy az euro-
adattarifából való kilépésüket.”

ügyfelüket egyenként, egyértelmű és 
érthető módon, tartós adathordozón 
tájékoztatják az euro-adattarifáról és arról, 
hogy az legkésőbb 2012. július 1-jétől 
valamennyi olyan barangolást végző 
ügyfélre alkalmazandó lesz, aki a 
szabályozott barangolási adatátviteli 
szolgáltatásokra vonatkozóan kifejezett 
formában nem választott külön díjszabást 
vagy csomagot, valamint az ügyfelek azon 
jogáról, hogy az (5) bekezdéssel 
összhangban kérhetik euro-adattarifába 
történő átsorolásukat vagy az euro-
adattarifából való kilépésüket.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:HU:PDF)

Módosítás 791
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 6 pont
531/2012/EU rendelet
14 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a szabályozott kiskereskedelmi 
barangolásos szolgáltatásoknak az 
érvényben lévő belföldi díjak mellett 
történő igénybevétele a 4a. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy ésszerű 
használatra vonatkozó szempont 
megjelölésével korlátozott, a 
barangolásszolgáltató figyelmezteti a 
barangolást végző ügyfelet, amennyiben a 
barangolásos hívások és SMS-üzenetek 
fogyasztása eléri az ésszerű használatra 
vonatkozóan megállapított határt, és 
egyidejűleg alapszintű, személyre szabott 
árképzési tájékoztatást nyújt a barangolást 
végző ügyfél részére a belföldi 
szolgáltatási díjtól vagy díjcsomagtól elérő 
hívásindításra vagy SMS-küldésre 
vonatkozó barangolásos díjakról, e cikk (1) 

2017. július 1-jétől, ha a szabályozott 
kiskereskedelmi barangolásos 
szolgáltatásoknak az érvényben lévő 
belföldi díjak mellett történő igénybevétele 
a 4a. cikk (2) bekezdésével összhangban 
egy ésszerű használatra vonatkozó 
szempont megjelölésével korlátozott, a 
barangolásszolgáltató figyelmezteti a 
barangolást végző ügyfelet, amennyiben a 
barangolásos hívások és SMS-üzenetek 
fogyasztása eléri az ésszerű használatra 
vonatkozóan megállapított határt, és 
egyidejűleg alapszintű, személyre szabott 
árképzési tájékoztatást nyújt a barangolást 
végző ügyfél részére a belföldi 
szolgáltatási díjtól vagy díjcsomagtól elérő 
hívásindításra vagy SMS-küldésre 



AM\1013978HU.doc 197/225 PE526.176v01-00

HU

bekezdés második, negyedik és ötödik 
albekezdésével összhangban.

vonatkozó barangolásos díjakról.

Or. de

Módosítás 792
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 7 pont
531/2012/EU rendelet
15 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a szabályozott kiskereskedelmi 
barangolásos szolgáltatásoknak az 
érvényben lévő belföldi díjak mellett 
történő igénybevétele a 4a. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy ésszerű 
használatra vonatkozó szempont 
megjelölésével korlátozott, a 
barangolásszolgáltató figyelmezteti a 
barangolást végző ügyfelet, amennyiben a 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
fogyasztása eléri az ésszerű használatra 
vonatkozóan megállapított határt, és 
egyidejűleg alapszintű, személyre szabott 
árképzési tájékoztatást nyújt a barangolást 
végző ügyfél részére a belföldi 
szolgáltatási díjtól vagy díjcsomagtól elérő 
barangolásos adatátvitelre vonatkozó 
barangolásos díjakról, e cikk (2) 
bekezdésével összhangban. E cikk (3) 
bekezdését kell alkalmazni a 4a. cikk (2) 
bekezdésében említett, az érvényben lévő 
belföldi díjakon vagy díjcsomagokon kívül 
igénybe vett barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokra.

(2a) 2017. július 1-jétől, ha a szabályozott 
kiskereskedelmi barangolásos 
szolgáltatásoknak az érvényben lévő 
belföldi díjak mellett történő igénybevétele 
a 6a. cikk (2) bekezdésével összhangban 
egy ésszerű használatra vonatkozó 
szempont megjelölésével korlátozott, a 
barangolásszolgáltató figyelmezteti a 
barangolást végző ügyfelet, amennyiben a 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
fogyasztása eléri az ésszerű használatra 
vonatkozóan megállapított határt, és 
egyidejűleg alapszintű, személyre szabott 
árképzési tájékoztatást nyújt a barangolást 
végző ügyfél részére a belföldi 
szolgáltatási díjtól vagy díjcsomagtól elérő 
barangolásos adatátvitelre vonatkozó 
barangolásos díjakról, e cikk (2) 
bekezdésével összhangban. E cikk (3) 
bekezdését kell alkalmazni a 6a. cikk (2) 
bekezdésében említett, az érvényben lévő 
belföldi díjakon vagy díjcsomagokon kívül 
igénybe vett barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokra.

Or. de

Módosítás 793
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. [...] törölve

Or. en

Módosítás 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. [...] törölve

Or. en

Módosítás 795
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 8 pont – a pont – i pont
531/2012/EU rendelet
8a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felülvizsgálja ennek a 
rendeletnek a működését, és nyilvános 
konzultációt követően legkésőbb 2016. 
december 31-ig jelentést tesz az Európai 
Parlament és a Tanács részére.

(1) A Bizottság felülvizsgálja e rendelet 
működését, és a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(2) A Bizottság nyilvános konzultációt 
követően 2015. július 1-jéig jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
arról, hogy módosítani kell-e a 7., 9. és 12. 
cikkben előírt maximális 
nagykereskedelmi díjak időtartamát és 
felül kell-e vizsgálni azok mértékét, 
figyelembe véve a végződtetési díjakat.
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Or. en

Módosítás 796
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 8 pont – a pont – i pont
531/2012/EU rendelet
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A verseny fokozása érdekében a Bizottság 
– nyilvános konzultációt követően – 2015. 
június 30-ig javaslatot nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
7., 9. és 12. cikkben előírt maximális 
nagykereskedelmi díjak mértékének 
felülvizsgálatáról, figyelembe véve a mobil 
végződtetési díjak alakulását.

Or. en

Módosítás 797
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 8 pont – b pont – i pont
531/2012 rendelet
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a jelentés azt mutatja, hogy nincs 
minden tagállamban legalább egy olyan 
barangolásszolgáltató, amely ésszerű 
használatra minden kiskereskedelmi 
csomagban felkínál olyan díjszabási opciót, 
amelyekben a belföldi szolgáltatási díj 
érvényes a belföldi és a szabályozott 
barangolásos szolgáltatásokra egyaránt, 
vagy ha az alternatív 
barangolásszolgáltatók ajánlatai nem tették 
a lényegében egyenlő barangolásos 
díjszabásokat könnyen elérhetővé a 

Ha a jelentés azt mutatja, hogy nincs 
minden tagállamban legalább egy olyan 
barangolásszolgáltató, amely ésszerű 
használatra minden kiskereskedelmi 
csomagban felkínál olyan díjszabási opciót, 
amelyekben a belföldi szolgáltatási díj 
érvényes a belföldi és a szabályozott 
barangolásos szolgáltatásokra egyaránt, 
vagy ha az alternatív 
barangolásszolgáltatók ajánlatai nem tették 
a lényegében egyenlő barangolásos 
díjszabásokat könnyen elérhetővé a 
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fogyasztók számára az Unió egész 
területén, a Bizottság ugyanazon időpontig
megfelelő javaslatokat tesz az Európai 
Parlament és a Tanács számára a helyzet 
kezelésére és annak biztosítására, hogy a 
belső piacon ne legyen különbség a 
nemzeti és a barangolásos díjszabások 
között.

fogyasztók számára az Unió egész 
területén, a Bizottság – miután nyilvános 
konzultációt folytatott, és miután kikérte a 
BEREC véleményét és a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe vette 
azt – 2015. júliusig megfelelő javaslatokat 
tesz az Európai Parlament és a Tanács 
számára a helyzet kezelésére és annak 
biztosítására, hogy a belső piacon ne 
legyen különbség a nemzeti és a 
barangolásos díjszabások között.

Or. en

Módosítás 798
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 8 pont – b pont – ii pont
531/2012 rendelet
19 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 7., 9. és 12. cikkben előírt maximális 
nagykereskedelmi díjak érvényességét 
megváltoztatni vagy mértéküket 
csökkenteni annak érdekében, hogy 
minden barangolásszolgáltató képes legyen 
a saját kiskereskedelmi csomagjában, 
ésszerű használatra olyan díjszabási opciót 
nyújtani, melyben az érvényben lévő 
belföldi szolgáltatási díjak vonatkoznak 
mind a belföldi szolgáltatásokra, mind 
pedig a szabályozott barangolási 
szolgáltatásokra, úgy, mintha az utóbbiakat 
a hazai hálózaton vették volna igénybe.

d) a 7., 9. és 12. cikkben előírt maximális 
nagykereskedelmi díjak érvényességét 
megváltoztatni vagy mértéküket 
csökkenteni annak érdekében, hogy 
minden barangolásszolgáltató képes legyen 
a saját kiskereskedelmi csomagjában, 
ésszerű használatra olyan díjszabási opciót 
nyújtani, melyben az érvényben lévő 
belföldi szolgáltatási díjak vonatkoznak 
mind a belföldi szolgáltatásokra, mind 
pedig a szabályozott barangolási 
szolgáltatásokra, úgy, mintha az utóbbiakat 
2015. júliusig a hazai hálózaton vették 
volna igénybe.

Or. en

Módosítás 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 8 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
19 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

8a. A 19. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„19. cikk „19. cikk

Felülvizsgálat Felülvizsgálat
(1) A Bizottság felülvizsgálja e rendelet 
működését, és nyilvános konzultációt 
követően 2016. június 30-ig jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
A Bizottság különösen azt értékeli, hogy e 
rendelet céljai megvalósultak-e. Ennek 
során a Bizottság többek között a 
következőket vizsgálja felül:

(1) A Bizottság felülvizsgálja e rendelet 
működését, és a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

a) a verseny elegendő mértékben 
erősödött-e ahhoz, hogy indokolt legyen a 
maximális kiskereskedelmi díjak
megszüntetése,

(2) A Bizottság a BEREC-cel folytatott 
konzultációt követően 2015. szeptember 
30-ig jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy
módosítani kell-e a barangolásos mobil 
végződtetési díjak és 7., 9. és 12. cikkben 
előírt maximális nagykereskedelmi díjak
időtartamát és felül kell-e vizsgálni azok 
mértékét.

b) a verseny elegendő lesz-e a maximális 
nagykereskedelmi díjak megszüntetéséhez,

(3) A Bizottság nyilvános konzultációt 
követően 2016. június 30-ig jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, többek között a következőkről:

c) a barangolást végző ügyfeleknek 
nyújtott hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi
áraiban bekövetkezett változások és ezek 
várható jövőbeli tendenciái – az egyes 
tagállamokban nemzeti szinten nyújtott 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatások 
díjaihoz képest –, külön a feltöltőkártyás 
és a számlás szerződéssel rendelkező 
ügyfelek tekintetében, valamint e 
szolgáltatások minőségében és 
sebességében bekövetkezett változások és 
ezek várható jövőbeli tendenciái,

a) a verseny elegendő mértékben 
erősödött-e ahhoz, hogy indokolt legyen a 
maximális kiskereskedelmi díjak 
megszüntetése,

d) a szolgáltatások – ideértve a b) a verseny elegendő lesz-e a maximális 



PE526.176v01-00 202/225 AM\1013978HU.doc

HU

barangolásos hangátviteli, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások alternatíváját 
jelentő szolgáltatásokat is – elérhetősége 
és minősége, különösen a technológiai 
fejlődés fényében,

nagykereskedelmi díjak megszüntetéséhez,

e) mennyire voltak előnyösek az ügyfelek
számára a barangolásos szolgáltatások 
tényleges árcsökkentései, a különféle 
hívási minták szerint a fogyasztók 
rendelkezésére álló tarifák és termékek 
sokfélesége, valamint a barangolási és a 
nemzeti tarifák közötti különbség, ideértve 
olyan ajánlatok rendelkezésre állását, 
amelyek egységes tarifát kínálnak a 
nemzeti és a barangolási szolgáltatásokra,

c) a barangolást végző ügyfeleknek 
nyújtott hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi 
áraiban bekövetkezett változások és ezek 
várható jövőbeli tendenciái – az egyes 
tagállamokban nemzeti szinten nyújtott 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatások 
díjaihoz képest –, külön a feltöltőkártyás 
és a számlás szerződéssel rendelkező
ügyfelek tekintetében, valamint e 
szolgáltatások minőségében és 
sebességében bekövetkezett változások és 
ezek várható jövőbeli tendenciái,

f) a verseny mértéke a kis- és 
nagykereskedelmi piacon, különösen a
kisebb, független vagy új üzemeltetők 
versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők 
közötti kereskedelmi megállapodások 
versenyre gyakorolt hatásának mértékét 
és az üzemeltetők közötti összeköttetés 
mértékét is,

d) a szolgáltatások – ideértve a 
barangolásos hangátviteli, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások alternatíváját 
jelentő szolgáltatásokat is – elérhetősége 
és minősége, különösen a technológiai 
fejlődés fényében,

g) a 3. és 4. cikkben előírt strukturális 
intézkedések megvalósításának hatására 
milyen mértékben eredményezte olyan 
verseny kialakulását a barangolási
szolgáltatások belső piacán, hogy a 
barangolási és a nemzeti tarifák közötti 
különbség megközelített a nullát,

e) mennyire voltak előnyösek az ügyfelek 
számára a barangolásos szolgáltatások 
tényleges árcsökkentései, a különféle 
hívási minták szerint a fogyasztók 
rendelkezésére álló tarifák és termékek 
sokfélesége, valamint a barangolási és a 
nemzeti tarifák közötti különbség, ideértve 
olyan ajánlatok rendelkezésre állását, 
amelyek egységes tarifát kínálnak a 
nemzeti és a barangolási szolgáltatásokra,

h) a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
maximális díjak elegendő védelmet 
nyújtottak-e az ügyfelek által fizetendő 
túlzott mértékű árakkal szemben, lehetővé 
téve egyúttal a verseny kialakulását a 
barangolási szolgáltatások belső piacán.

f) a verseny mértéke a kis- és
nagykereskedelmi piacon, különösen a 
kisebb, független vagy új üzemeltetők 
versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők 
közötti kereskedelmi megállapodások 
versenyre gyakorolt hatásának mértékét
és az üzemeltetők közötti összeköttetés 
mértékét is,

(2) Ha a jelentés azt állapítja meg, hogy az 
e rendeletben előírt strukturális 
intézkedések nem voltak elegendőek 

g) a 3. és 4. cikkben előírt strukturális 
intézkedések megvalósításának hatására 
milyen mértékben eredményezte olyan 
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ahhoz, hogy valamennyi európai 
fogyasztó előnyére elősegítsék a versenyt a
barangolási szolgáltatások belső piacán,
vagy hogy a barangolási és a nemzeti 
tarifák közötti különbségek nem 
közelítettek a nullához, a Bizottság a 
helyzet orvoslása érdekében megfelelő 
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé annak érdekében, hogy 
ezáltal létrejöjjön a mobilhírközlési 
szolgáltatások belső piaca, ahol idővel 
eltűnnek a nemzeti és a barangolási 
tarifák közötti különbségek. A Bizottság 
azt vizsgálja meg különösen, hogy 
szükséges-e:

verseny kialakulását a barangolási 
szolgáltatások belső piacán, hogy a 
barangolási és a nemzeti tarifák közötti
különbség megközelített a nullát,

a) további technikai és strukturális 
intézkedéseket meghatározni;

h) a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
maximális díjak elegendő védelmet 
nyújtottak-e az ügyfelek által fizetendő 
túlzott mértékű árakkal szemben, lehetővé 
téve egyúttal a verseny kialakulását a 
barangolási szolgáltatások belső piacán.

b) módosítani a strukturális 
intézkedéseket;

(4). Ha a (2) bekezdésben említett jelentés 
azt állapítja meg, hogy módosítani kell a
maximális nagykereskedelmi díjak vagy a 
barangolásos mobil végződtetési díjak 
időtartamát vagy felül kell vizsgálni azok 
mértékét, a Bizottság 2015. december 31-
ig a helyzet orvoslása érdekében megfelelő 
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé.

c) meghosszabbítani a 8., 10. és 13. 
cikkben előírt maximális kiskereskedelmi 
díjak időtartamát, és adott esetben 
felülvizsgálni azok szintjét;

Ha a (3) bekezdésben említett a jelentés 
azt állapítja meg, hogy az e rendeletben 
előírt strukturális intézkedések nem voltak 
elegendőek ahhoz, hogy valamennyi 
európai fogyasztó előnyére elősegítsék a 
versenyt a barangolási szolgáltatások 
belső piacán, vagy hogy a barangolási és 
a nemzeti tarifák közötti különbségek nem 
közelítettek a nullához, a Bizottság 2015.
december 31-ig a helyzet orvoslása 
érdekében megfelelő javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé 
annak érdekében, hogy ezáltal létrejöjjön 
a mobilhírközlési szolgáltatások belső 
piaca, ahol idővel eltűnnek a nemzeti és a 
barangolási tarifák közötti különbségek.

d) módosítani a 7., 9. és 12. cikkben előírt (5)A Bizottság továbbá az (1) bekezdésben 
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maximális nagykereskedelmi díjak 
időtartamát, és/vagy felülvizsgálni azok 
szintjét;

említett jelentés elkészítését követően 
kétévente jelentést nyújt be az Európai 
Parlament és a Tanács részére. Mindegyik 
jelentésnek magában kell foglalnia az 
Unión belüli barangolásos szolgáltatások 
nyújtása nyomon követésének 
összefoglalását és az e rendelet 
célkitűzéseinek elérése terén tett 
előrelépések értékelését, kitérve a (2) és a 
(3) bekezdésben szereplő kérdésekre is.

e) előírni bármely más szükséges 
követelményt, ideértve a barangolási és a 
nemzeti tarifák közötti különbségek 
megszüntetését.

(6) A BEREC az uniós barangolási
piacokon folyó verseny fejlődésének 
értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjt 
be a nemzeti szabályozó hatóságoktól a 
barangolásos hangátviteli-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások kis- és 
nagykereskedelmi díjainak alakulásáról.
Ezekről az adatokról évente legalább 
kétszer értesíti a Bizottságot. A Bizottság a 
szóban forgó adatokat nyilvánosan 
közzéteszi.

(3) A Bizottság továbbá az (1) 
bekezdésben említett jelentés elkészítését 
követően kétévente jelentést nyújt be az 
Európai Parlament és a Tanács részére. 
Mindegyik jelentésnek magában 
kell foglalnia az Unión belüli 
barangolásos szolgáltatások nyújtása 
nyomon követésének összefoglalását és az 
e rendelet célkitűzéseinek elérése terén tett 
előrelépések értékelését, kitérve az (1) és a 
(2) bekezdésben szereplő kérdésekre is.

A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel 
információt gyűjt be a nemzeti szabályozó 
hatóságoktól az üzemeltetők által az 
ügyfeleiknek kínált különböző tarifák 
átláthatóságáról és 
összehasonlíthatóságáról. A Bizottság
ezeket az adatokat és eredményeket 
közzéteszi.”

(4)A BEREC az uniós barangolási 
piacokon folyó verseny fejlődésének 
értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjt 
be a nemzeti szabályozó hatóságoktól a 
barangolásos hangátviteli-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások kis- és 
nagykereskedelmi díjainak alakulásáról. 
Ezekről az adatokról évente legalább 
kétszer értesíti a Bizottságot. A Bizottság a 
szóban forgó adatokat nyilvánosan 
közzéteszi.
A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel 
információt gyűjt be a nemzeti szabályozó 
hatóságoktól az üzemeltetők által az 
ügyfeleiknek kínált különböző tarifák 
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átláthatóságáról és 
összehasonlíthatóságáról. A Bizottság 
ezeket az adatokat és eredményeket 
közzéteszi.”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:HU:PDF)

Módosítás 800
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 8 a pont (új)
231/2012/EU rendelet
19 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

8a. A 19. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„Felülvizsgálat „(1) A Bizottság felülvizsgálja e rendelet 
működését, és a (2)–(6) bekezdéssel 
összhangban jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság felülvizsgálja e rendelet 
működését, és nyilvános konzultációt 
követően 2016. június 30-ig jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
A Bizottság különösen azt értékeli, hogy e 
rendelet céljai megvalósultak-e. Ennek 
során a Bizottság többek között a 
következőket vizsgálja felül:

(2) A Bizottság nyilvános konzultációt 
követően 2015. június 30-ig jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
arról, hogy módosítani kell-e a 7., 9. és 12. 
cikkben előírt maximális 
nagykereskedelmi díjak időtartamát és 
felül kell-e vizsgálni azok mértékét, 
figyelembe véve a végződtetési díjakat.

a) a verseny elegendő mértékben 
erősödött-e ahhoz, hogy indokolt legyen a 
maximális kiskereskedelmi díjak 
megszüntetése,

A BEREC – a 6a. cikk alkalmazásában –
nyilvános konzultációt követően, 2015. 
június 30-ig iránymutatásokat fogalmaz 
meg a nem rendeltetésszerű, illetve 
csaláson alapuló használat megelőzésére 
tett intézkedésekről.

b) a verseny elegendő lesz-e a maximális 
nagykereskedelmi díjak megszüntetéséhez,

(3) A Bizottság nyilvános konzultációt 
követően 2016. június 30-ig jelentést tesz 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, többek között a következőkről:

c) a barangolást végző ügyfeleknek 
nyújtott hang-, SMS- és adatátviteli 

a) a szolgáltatások – ideértve a 
barangolásos hangátviteli, SMS- és 



PE526.176v01-00 206/225 AM\1013978HU.doc

HU

szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi 
áraiban bekövetkezett változások és ezek 
várható jövőbeli tendenciái – az egyes 
tagállamokban nemzeti szinten nyújtott 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatások 
díjaihoz képest –, külön a feltöltőkártyás 
és a számlás szerződéssel rendelkező 
ügyfelek tekintetében, valamint e 
szolgáltatások minőségében és 
sebességében bekövetkezett változások és 
ezek várható jövőbeli tendenciái,

adatátviteli szolgáltatások alternatíváját 
jelentő szolgáltatásokat is – elérhetősége 
és minősége, különösen a technológiai 
fejlődés fényében,

d) a szolgáltatások – ideértve a 
barangolásos hangátviteli, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások alternatíváját 
jelentő szolgáltatásokat is – elérhetősége 
és minősége, különösen a technológiai 
fejlődés fényében,

b) a verseny mértéke a kis- és 
nagykereskedelmi piacon, különösen a
kisebb, független vagy új üzemeltetők 
versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők 
közötti kereskedelmi megállapodások 
versenyre gyakorolt hatásának mértékét 
és az üzemeltetők közötti összeköttetés 
mértékét is,

e) mennyire voltak előnyösek az ügyfelek 
számára a barangolásos szolgáltatások 
tényleges árcsökkentései, a különféle 
hívási minták szerint a fogyasztók 
rendelkezésére álló tarifák és termékek 
sokfélesége, valamint a barangolási és a 
nemzeti tarifák közötti különbség, ideértve 
olyan ajánlatok rendelkezésre állását, 
amelyek egységes tarifát kínálnak a 
nemzeti és a barangolási szolgáltatásokra,

c) a 3. és 4. cikkben előírt strukturális 
intézkedések megvalósítása milyen 
mértékben eredményezte verseny 
kialakulását a barangolási szolgáltatások 
belső piacán,

f) a verseny mértéke a kis- és 
nagykereskedelmi piacon, különösen a 
kisebb, független vagy új üzemeltetők 
versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők 
közötti kereskedelmi megállapodások 
versenyre gyakorolt hatásának mértékét 
és az üzemeltetők közötti összeköttetés 
mértékét is,

A Bizottság különösen azt vizsgálja, hogy 
szükséges-e további technikai és 
strukturális intézkedéseket meghatározni, 
vagy módosítani a strukturális 
intézkedéseket.

g) a 3. és 4. cikkben előírt strukturális 
intézkedések megvalósításának hatására 
milyen mértékben eredményezte olyan 
verseny kialakulását a barangolási 
szolgáltatások belső piacán, hogy a
barangolási és a nemzeti tarifák közötti 
különbség megközelített a nullát,

(4)Ha a (2) bekezdésben említett jelentés 
azt állapítja meg, hogy módosítani kell a
maximális nagykereskedelmi díjak 
időtartamát vagy felül kell vizsgálni azok 
mértékét, a Bizottság a helyzet kezelése 
érdekében megfelelő javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé.

h) a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
maximális díjak elegendő védelmet 
nyújtottak-e az ügyfelek által fizetendő 

Ha a (3) bekezdésben említett jelentés azt 
állapítja meg, hogy az e rendeletben előírt 
strukturális intézkedések nem voltak 
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túlzott mértékű árakkal szemben, lehetővé 
téve egyúttal a verseny kialakulását a
barangolási szolgáltatások belső piacán.

elegendőek ahhoz, hogy valamennyi 
európai fogyasztó előnyére elősegítsék a
versenyt a barangolási szolgáltatások belső 
piacán, a Bizottság a helyzet orvoslása 
érdekében megfelelő javaslatokat terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé.

(2) Ha a jelentés azt állapítja meg, hogy az 
e rendeletben előírt strukturális 
intézkedések nem voltak elegendőek 
ahhoz, hogy valamennyi európai 
fogyasztó előnyére elősegítsék a versenyt a 
barangolási szolgáltatások belső piacán, 
vagy hogy a barangolási és a nemzeti 
tarifák közötti különbségek nem 
közelítettek a nullához, a Bizottság a
helyzet orvoslása érdekében megfelelő 
javaslatokat terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé annak érdekében, hogy 
ezáltal létrejöjjön a mobilhírközlési 
szolgáltatások belső piaca, ahol idővel 
eltűnnek a nemzeti és a barangolási 
tarifák közötti különbségek. A Bizottság 
azt vizsgálja meg különösen, hogy 
szükséges-e:

A megfelelő intézkedésekre irányuló 
javaslatokat a Bizottság mindkét esetben a
jelentésekkel egy időben terjeszti elő.

a) további technikai és strukturális 
intézkedéseket meghatározni;

(5)A Bizottság továbbá a (3) bekezdésben 
említett jelentés elkészítését követően 
kétévente jelentést nyújt be az Európai 
Parlament és a Tanács részére. Mindegyik 
jelentésnek magában kell foglalnia az 
Unión belüli barangolásos szolgáltatások 
nyújtása nyomon követésének 
összefoglalását és az e rendelet 
célkitűzéseinek elérése terén tett 
előrelépések értékelését.

b) módosítani a strukturális 
intézkedéseket;

(6)A BEREC az uniós barangolási 
piacokon folyó verseny fejlődésének 
értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjt 
be a nemzeti szabályozó hatóságoktól a 
barangolásos hangátviteli-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások kis- és 
nagykereskedelmi díjainak alakulásáról. 
Ezekről az adatokról évente legalább 
kétszer értesíti a Bizottságot. A Bizottság a 
szóban forgó adatokat nyilvánosan 
közzéteszi.

c) meghosszabbítani a 8., 10. és 13. 
cikkben előírt maximális kiskereskedelmi 

A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel 
információt gyűjt be a nemzeti szabályozó 
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díjak időtartamát, és adott esetben 
felülvizsgálni azok szintjét;

hatóságoktól az üzemeltetők által az 
ügyfeleiknek kínált különböző tarifák 
átláthatóságáról és 
összehasonlíthatóságáról. A Bizottság 
ezeket az adatokat és eredményeket 
közzéteszi.”

d) módosítani a 7., 9. és 12. cikkben előírt 
maximális nagykereskedelmi díjak 
időtartamát, és/vagy felülvizsgálni azok 
szintjét;
e) előírni bármely más szükséges 
követelményt, ideértve a barangolási és a 
nemzeti tarifák közötti különbségek 
megszüntetését.
(3)A Bizottság továbbá az (1) bekezdésben 
említett jelentés elkészítését követően 
kétévente jelentést nyújt be az Európai 
Parlament és a Tanács részére. Mindegyik 
jelentésnek magában kell foglalnia az 
Unión belüli barangolásos szolgáltatások 
nyújtása nyomon követésének 
összefoglalását és az e rendelet 
célkitűzéseinek elérése terén tett 
előrelépések értékelését, kitérve az (1) és a 
(2) bekezdésben szereplő kérdésekre is.
(4)A BEREC az uniós barangolási 
piacokon folyó verseny fejlődésének 
értékeléséhez rendszeresen adatokat gyűjt 
be a nemzeti szabályozó hatóságoktól a 
barangolásos hangátviteli-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások kis- és 
nagykereskedelmi díjainak alakulásáról. 
Ezekről az adatokról évente legalább 
kétszer értesíti a Bizottságot. A Bizottság a 
szóban forgó adatokat nyilvánosan 
közzéteszi.
A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel 
információt gyűjt be a nemzeti szabályozó 
hatóságoktól az üzemeltetők által az 
ügyfeleiknek kínált különböző tarifák 
átláthatóságáról és 
összehasonlíthatóságáról. A Bizottság 
ezeket az adatokat és eredményeket 
közzéteszi.”

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:HU:PDF)

Módosítás 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
4 cikk – 6a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk a következő új (2a) 
bekezdéssel egészül ki:
Szisztematizálni kell az elektronikus 
hírközlési ágazatot érintő jogalkotási 
javaslatok kapcsán a BEREC-re ruházott 
tanácsadói szerepkört.

Or. en

Módosítás 802
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
38 a cikk (új)
243/2012/EU határozat
4 cikk – 6a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. cikk
A 243/2012/EU határozat módosítása

A frekvenciakiosztásért fizetendő 
licencdíjak struktúrájának 
meghatározásakor az illetékes nemzeti 
hatóságok a következők által biztosítják, 
hogy a választott díjszerkezet minimálisra 
csökkenti az ahhoz szükséges időtartamot, 
hogy a fogyasztók és a polgárok számára 
új hálózatot és szolgáltatásokat tegyenek 
elérhetővé:
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a) az alternatív díjszerkezetek– például 
ismétlődő éves díjak fizetése a licenc 
időtartama alatt – viszonylagos előnyeinek 
mérlegelése a beruházásokra, az 
innovációra és egy adott szolgáltatás 
Unió-szerte biztosított rendelkezésre 
állására gyakorolt hatások tekintetében;
és
b) annak mérlegelése, hogy az ilyen 
díjakat a kiosztott frekvencián alapuló 
szolgáltatások elindításának napjától 
kezdődően kezdjék beszedni. 

Or. en

Indokolás

Az Unió-szerte alkalmazott jelenlegi díjszerkezetet az esetek többségében nagy kezdeti 
befizetések jellemzik, amelyek nem illeszkednek jól a szükséges hálózati beruházások 
ütemezéséhez, és a kiosztott frekvencia használata által lehetővé tett bevételtermelés 
időzítéséhez sem. Kiegyensúlyozottabb megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi az 
alternatív díjszerkezetek által a beruházásokra és az innovációra gyakorolt teljes hatást.

Módosítás 803
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés
531/2012/EU rendelet
4 cikk – 6a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeres időközönként 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről és 
felülvizsgálatáról. Az első jelentést 
legkésőbb 2018. július 1-jéig be kell 
nyújtani. A további jelentéseket ettől 
számítva négyévente kell előterjeszteni. A 
Bizottság szükség esetén megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet 
módosítására és más jogi aktusok 
kiigazítására, különös tekintettel az 
informatika fejlődésére és az információs 
társadalom előrehaladásának mértékére. 

A Bizottság rendszeres időközönként 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről és 
felülvizsgálatáról. A Bizottság 
mindenesetre 2015. június 30-ig 
felülvizsgálja és értékeli az elektronikus 
hírközlés teljes jogi keretét, és az e 
rendelet módosítására és más jogi aktusok 
kiigazítására irányuló javaslatokat 
tartalmazó jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
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A jelentéseket közzé kell tenni.

Az értékelés különösen a következő 
szempontokra terjed ki:
– annak felülvizsgálata, hogy az 
aszimmetrikus szignifikáns piaci ár és a 
hozzáférési rendeletek adott esetben 
másként is szabályozhatók-e;
– e területen a további szabályozás 
szükségességének értékelése, valamint 
ennek a teljes értékteremtési láncon át 
valamennyi piaci szereplőre való 
alkalmazhatósága;
– annak biztosítása, hogy a digitális 
szolgáltatások felhasználói ezeket 
ellenőrizni is tudják, és a különböző 
operációs rendszerek közötti váltás során 
biztosított legyen a hordozhatóság;
– minden piaci szereplőnek ugyanazon 
feltételek mellett kell tudniuk működni, és 
ezt a hálózatsemleges online 
szolgáltatások nyújtóira és a távközlési 
szolgáltatókra is alkalmazni kell. Emellett 
biztosítani kell, hogy a hálózatsemleges 
online szolgáltatások felhasználóit –
ahogy a távközlési szolgáltatók esetében is 
– olyan elvek védjék, mint az átláthatóság, 
a megkülönböztetésmentesség, a 
nyitottság, hordozhatóság, kölcsönös 
átjárhatóság és a váltás megkönnyítése.

Or. de

Módosítás 804
Edit Herczog

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés
531/2012/EU rendelet
4 cikk – 6a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeres időközönként
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről és 

A Bizottság átfogóan értékeli és 
felülvizsgálja az elektronikus hírközlés 
teljes szabályozási keretét, és 2015. június 
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felülvizsgálatáról. Az első jelentést 
legkésőbb 2018. július 1-jéig be kell 
nyújtani. A további jelentéseket azt 
követően négyévente kell benyújtani. A 
Bizottság szükség esetén megfelelő
javaslatokat nyújt be e rendelet 
módosítására és más jogi aktusok 
kiigazítására, különös tekintettel az 
informatika fejlődésére és az információs 
társadalom előrehaladásának mértékére. 
A jelentéseket közzé kell tenni.

30-ig megfelelő javaslatokat tartalmazó
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

A felülvizsgálatot a következők 
figyelembevételével kell elvégezni:
– annak értékelése, hogy az uniós 
szabályozási keretben megszüntethető-e a 
jelentős piaci erőn alapuló, aszimmetrikus 
ár- és hozzáférés-szabályozás; 
– a fennmaradó szabályozás további 
szükségességének értékelése, amely 
szimmetrikusan vonatkozna minden piaci 
szereplőre a konvergáló értékláncban;
– annak biztosítása, hogy a digitális 
szolgáltatások felhasználói képesek 
legyenek digitális életük és adataik 
ellenőrzésére azáltal, hogy alkalmazásaik 
és adataik elvesztése nélkül szüntetik meg 
az operációs rendszerek közötti váltás 
akadályait;
– egyenlő versenyfeltételek és a fogyasztók 
megfelelő védelmének biztosítása az 
„over-the-top” online szolgáltatások 
alkalmazásával, a távközlési 
szolgáltatásokkal összehasonlítva, olyan 
szabályok megállapításával, amelyek 
biztosítják, hogy az „over-the-top” online 
szolgáltatások tekintetében az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó, megalapozott 
elveket alkalmazzanak, például az 
átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség, a nyitottság, 
a könnyű szolgáltatóváltás, az 
interoperabilitás, a „bárkitől bárkinek” 
kommunikációs modell és a szolgáltatások 
hordozhatósága.
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Or. en

Indokolás

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante 
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.

Módosítás 805
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés
531/2012/EU rendelet
4 cikk – 6a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeres időközönként 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről és 
felülvizsgálatáról. Az első jelentést 
legkésőbb 2018. július 1-jéig be kell 
nyújtani. A további jelentéseket ettől 
számítva négyévente kell előterjeszteni. A 
Bizottság szükség esetén megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet 
módosítására és más jogi aktusok 
kiigazítására, különös tekintettel az 
informatika fejlődésére és az információs 
társadalom előrehaladásának mértékére. 
A jelentéseket közzé kell tenni.

A Bizottság az elektronikus hírközlést 
érintő teljes szabályozási keretet átfogó 
módon véleményezi és felülvizsgálja, az 
eredményeket pedig a megfelelő 
módosítási javaslatokkal együtt 2015. 
március 31-ig benyújtja az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
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Or. de

Módosítás 806
Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeres időközönként
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről és 
felülvizsgálatáról. Az első jelentést 
legkésőbb 2018. július 1-jéig be kell 
nyújtani. A további jelentéseket ettől 
számítva négyévente kell előterjeszteni. A 
Bizottság szükség esetén megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet 
módosítására és más jogi aktusok 
kiigazítására, különös tekintettel az 
informatika fejlődésére és az információs 
társadalom előrehaladásának mértékére. 
A jelentéseket közzé kell tenni.

A Bizottság átfogóan értékeli és 
felülvizsgálja az elektronikus hírközlést 
érintő teljes szabályozási keretet, és 2015. 
június 30-ig megfelelő javaslatokkal 
együtt jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. de

Módosítás 807
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeres időközönként 
jelentéseket terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé e rendelet értékeléséről és 
felülvizsgálatáról. Az első jelentést 
legkésőbb 2018. július 1-jéig be kell 
nyújtani. A további jelentéseket azt 
követően négyévente kell benyújtani. A 
Bizottság szükség esetén megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet 
módosítására és más jogi aktusok 

A Bizottság rendszeres időközönként 
jelentéseket terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé e rendelet értékeléséről és 
felülvizsgálatáról. Az első jelentést 
legkésőbb 2018. július 1-jéig be kell 
nyújtani. A további jelentéseket azt 
követően négyévente kell benyújtani. A 
Bizottság szükség esetén megfelelő 
javaslatokat nyújt be e rendelet 
módosítására és más jogi aktusok 
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kiigazítására, különös tekintettel az 
informatika fejlődésére és az információs 
társadalom előrehaladásának mértékére. A 
jelentéseket közzé kell tenni.

kiigazítására, különös tekintettel az 
informatika fejlődésére és az információs 
társadalom előrehaladásának mértékére. A 
felülvizsgálat többek között a következőkre 
terjed ki: 

Or. en

Módosítás 808
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság általi felülvizsgálat

Or. de

Módosítás 809
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A felülvizsgálat megában foglalja az 
elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló 
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján előzetes szabályozás alá 
vonható érintett elektronikus hírközlési 
ágazatbeli termék- és 
szolgáltatáspiacokról szóló, 2007. 
december 17-i bizottság ajánlást, ideértve 
a „három szempont” tesztet. Az érintett 
termék- és szolgáltatáspiacokról szóló, 
2007. december 17-i bizottsági ajánlás a 
szabályozási keret átfogó felülvizsgálatáig 
hatályban marad;

Or. en
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Indokolás

Az EU jelenlegi szabályozási és versenymodelljének lehetséges módosítását átfogó 
felülvizsgálat, nyilvános konzultáció és hatásvizsgálat keretében kell végrehajtani. Ez a 
rendelet és a Bizottság végrehajtási aktusai nem sérthetik ezt a felülvizsgálatot. Ebben az 
összefüggésben az érintett piacok jelenleg alkalmazandó jegyzékének módosítása nem 
indokolható mindaddig, amíg arról a társjogalkotók a felülvizsgálatot követően 
megállapodásra nem jutnak.

Módosítás 810
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a páneurópai szolgáltatások és 
üzemeltetők, figyelembe véve a Bizottság 
lehetőségét arra, hogy a 2002/21/EK 
irányelv 15. cikkének (4) bekezdése 
alapján határozza meg a tagállamok 
közötti piacokat;

Or. en

Módosítás 811
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a globálisan versenyképes páneurópai 
szolgáltatók fejlődésének előmozdítása és 
a határon átnyúló üzleti szolgáltatások 
megkönnyítése;

Or. en

Módosítás 812
Werner Langen, Herbert Reul
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Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. értékeli, hogy az aszimmetrikus és a 
szignifikáns piaci áron alapuló ár- és 
hozzáférés-szabályozás megszüntethető-e;

Or. de

Módosítás 813
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tagállamok közötti piacok 
meghatározása, kezdetben legalább az 
üzleti szolgáltatások tekintetében; annak 
lehetővé tétele, hogy a szolgáltatók 
jelezhessék a BEREC felé, hogy ilyen 
piacokat kívánnak kiszolgálni, valamint 
az ilyen piacokat kiszolgáló szolgáltatók 
BEREC általi felügyelete;

Or. en

Módosítás 814
Werner Langen, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. értékeli, hogy mennyiben van továbbra 
is szükség a meglévő szabályozásra, amely 
az értékteremtési lánc mentén valamennyi 
piaci szereplőre alkalmazandó;

Or. de
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Módosítás 815
Werner Langen, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. biztosítja, hogy a digitális szolgáltatások 
fogyasztói és felhasználói képesek a 
digitális identitásuk és adataik 
ellenőrzésére az operációs rendszerek 
közötti váltás megkönnyítése során, 
anélkül, hogy alkalmazásokat vagy 
adatokat vesztenének;

Or. de

Módosítás 816
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. egységes uniós engedély, beleértve a 
páneurópai frekvenciaaukciókat és a 
keret egészére vonatkozó felügyeleti 
struktúrát;

Or. en

Módosítás 817
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 4 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. biztosítja, hogy egységes kiinduló és 
versenyfeltételek vonatkoznak a távközlési 
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szolgáltatásokra és a hálózatsemleges 
online szolgáltatásokra, és így biztosítható 
a hálózatsemleges online szolgáltatások 
felhasználóinak elégséges védelme. Ennek 
során figyelembe veszik különösen az 
átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és a 
szolgáltatóváltás megkönnyítésének elveit.

Or. de

Módosítás 818
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a funkcionális szétválasztás azáltal 
való fokozott alkalmazása, hogy 
megszüntetik a kötelezettség kivételes 
jellegét, nagyobb ösztönzést jelenthetne a 
hálózatfejlesztési beruházások számára, és 
továbbfejleszthetné az elektronikus 
hírközlés belső piacát.

Or. en

Módosítás 819
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – v pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az Unió globális versenyképességének 
és az európai digitális iparágnak, 
valamint a beruházásoknak és az 
innovációnak az előmozdítása.

Or. en
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Módosítás 820
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
Az elektronikus hírközlés egységes 
európai piacának szabályozási és 

felügyeleti hatósága
Létre kell hozni az elektronikus hírközlés 
egységes európai piacának független 
szabályozási és felügyeleti hatóságát, 
amelynek az a feladata, hogy szabályozza 
és felügyelje az elektronikus hírközlés 
európai piacának megfelelő működését. E 
független hatóság működési költségeit az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
kivetett kötelező hozzájárulásokból 
fedezik.

Or. fr

Módosítás 821
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Módosítás 822
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 címsor
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EURÓPAI VIRTUÁLIS, SZÉLES SÁVÚ
HOZZÁFÉRÉSI TERMÉKEKRE 
VONATKOZÓ AJÁNLATOK 
MINIMUMPARAMÉTEREI

PÁNEURÓPAI ÜZLETI HÍRKÖZLÉSI 
SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 
VONATKOZÓ, EURÓPAI JÓ 
MINŐSÉGŰ HOZZÁFÉRÉSI 
TERMÉKEKRE VONATKOZÓ 
AJÁNLATOK 
MINIMUMPARAMÉTEREI 

Or. en

Módosítás 823
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. [...] törölve

Or. en

Módosítás 824
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Nemzetközi Szabványügyi Testület 
kommunikációs protokollokra vonatkozó 
hétrétegű modelljének 3. rétegén (hálózati 
réteg), az IP-szintű bitfolyam szintjén 
kínált, helyhez kötött hálózati 
nagykereskedelmi hozzáférési termék, 
melynek átadási pontjai az erőforrások 
nagyobb mértékű, a nemzeti és/vagy 
regionális szinthez hasonló aggregálását 
teszik lehetővé

1. AJÁNLAT: A Nemzetközi 
Szabványügyi Testület kommunikációs 
protokollokra vonatkozó hétrétegű 
modelljének 3. rétegén (hálózati réteg), az 
IP-szintű bitfolyam szintjén kínált, magas 
minőségű, helyhez kötött hálózati 
nagykereskedelmi hozzáférési termék, 
melynek átadási pontjai az erőforrások 
nagyobb mértékű, a nemzeti és/vagy 
regionális szinthez hasonló aggregálását 
teszik lehetővé
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Or. en

Módosítás 825
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – 2.2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alkalmasság eltérő szolgáltatási szintek 
támogatására (pl. 1. , 2. és 3. szint) a 
következők terén:

Alkalmasság magas szolgáltatási szintek 
támogatására a következők terén:

Or. en

Módosítás 826
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. 3. AJÁNLAT 3. 2. AJÁNLAT

Or. en

Módosítás 827
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EURÓPAI ASQ ÖSSZEKAPCSOLÁSI 
TERMÉKEK 
MINIMUMPARAMÉTEREI 

törölve

Hálózati elemek és kapcsolódó 
információk
– A helyhez kötött hálózaton nyújtandó 
összekapcsolási termék ismertetése, 
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beleértve a műszaki jellemzőket és a 
releváns szabványok alkalmazását.
Hálózati funkcionalitás:
– közös, meghatározott paramétereken 
alapuló, végponttól végpontig szóló 
szolgáltatásminőséget biztosító 
összekapcsolási megállapodás, mely 
lehetővé teszi legalább a következő 
szolgáltatástípusok nyújtását:
– beszéd- és videohívások;
– audiovizuális tartalom szórása; és
– adatkritikus alkalmazások.

Or. en

Módosítás 828
Marietje Schaake

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EURÓPAI ASQ ÖSSZEKAPCSOLÁSI 
TERMÉKEK 
MINIMUMPARAMÉTEREI 

törölve

Hálózati elemek és kapcsolódó 
információk
- A helyhez kötött hálózaton nyújtandó 
összekapcsolási termék ismertetése, 
beleértve a műszaki jellemzőket és a 
releváns szabványok alkalmazását.
Hálózati funkcionalitás:
– közös, meghatározott paramétereken 
alapuló, végponttól végpontig szóló 
szolgáltatásminőséget biztosító 
összekapcsolási megállapodás, mely 
lehetővé teszi legalább a következő 
szolgáltatástípusok nyújtását:
– beszéd- és videohívások;
– audiovizuális tartalom szórása; és
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– adatkritikus alkalmazások.

Or. en

Módosítás 829
Petra Kammerevert

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EURÓPAI ASQ ÖSSZEKAPCSOLÁSI 
TERMÉKEK 
MINIMUMPARAMÉTEREI

törölve

Hálózati elemek és kapcsolódó 
információk
– A helyhez kötött hálózaton nyújtandó 
összekapcsolási termék ismertetése, 
beleértve a műszaki jellemzőket és a 
releváns szabványok alkalmazását.
Hálózati funkcionalitás:
– közös, meghatározott paramétereken 
alapuló, végponttól végpontig szóló 
szolgáltatásminőséget biztosító 
összekapcsolási megállapodás, mely 
lehetővé teszi legalább a következő 
szolgáltatástípusok nyújtását:
– beszéd- és videohívások;
– audiovizuális tartalom szórása; és
– adatkritikus alkalmazások.

Or. de

Módosítás 830
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet



AM\1013978HU.doc 225/225 PE526.176v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EURÓPAI ASQ ÖSSZEKAPCSOLÁSI 
TERMÉKEK 
MINIMUMPARAMÉTEREI 

törölve

Hálózati elemek és kapcsolódó 
információk
– A helyhez kötött hálózaton nyújtandó 
összekapcsolási termék ismertetése, 
beleértve a műszaki jellemzőket és a 
releváns szabványok alkalmazását.
Hálózati funkcionalitás:
– közös, meghatározott paramétereken 
alapuló, végponttól végpontig szóló 
szolgáltatásminőséget biztosító 
összekapcsolási megállapodás, mely 
lehetővé teszi legalább a következő 
szolgáltatástípusok nyújtását:
– beszéd- és videohívások;
– audiovizuális tartalom szórása; és
– adatkritikus alkalmazások.

Or. en


