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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére 
irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2013)0147 – C7–0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0147),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-
0082/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 10-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7–0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális gazdaság alapjaiban 
változtatja meg az egységes piacot. 
Innovatív volta, sebessége és több országra 
kiterjedő jellege révén lehetővé teszi az 
egységes piaci integráció új szintjének 
elérését. Az Unió célja egy olyan, modern 
online szolgáltatásokon és gyors 
internetkapcsolaton alapuló digitális 

(1) A digitális gazdaság alapjaiban 
változtatja meg az egységes piacot. 
Innovatív volta, sebessége és több országra 
kiterjedő jellege révén lehetővé teszi az 
egységes piaci integráció új szintjének 
elérését. Az Unió célja egy olyan, modern 
online szolgáltatásokon és gyors 
internetkapcsolaton alapuló digitális 

                                               
1 HL C 0., 0000.0.0., 0. o./A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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gazdaság létrehozása, amely tartós 
gazdasági és társadalmi előnyöket nyújt. A 
kiváló minőségű digitális infrastruktúra a 
modern és innovatív gazdaságnak 
gyakorlatilag minden ágazatát támogatja, a 
társadalmi és a területi kohézió 
szempontjából pedig stratégiai jelentőségű. 
Ezért minden polgárnak és vállalkozásnak 
lehetőséget kell kapnia arra, hogy a 
digitális gazdaságnak része legyen.

gazdaság létrehozása, amely tartós 
gazdasági és társadalmi előnyöket nyújt. A 
kiváló minőségű digitális infrastruktúra a 
modern és innovatív gazdaságnak 
gyakorlatilag minden ágazatát támogatja, a 
társadalmi és a területi kohézió 
szempontjából pedig stratégiai jelentőségű. 
Ezért minden polgárnak, valamint a 
magán- és az állami szektornak 
lehetőséget kell kapnia arra, hogy a 
digitális gazdaságnak része legyen.

Or. en

Indokolás

A közszolgáltatásokat – például az egészségügyi ellátást, a közoktatást és a kultúrát, a 
közbiztonságot és a szociális szolgáltatásokat – is fejleszteni kell a digitális technológiák 
segítségével.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok a nagy sebességű széles 
sávú hálózatok kiépítése jelentőségének 
elismerése mellett „Az európai digitális 
menetrend – európai növekedés digitális 
alapokon” című, az Európai Parlamenthez, 
a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók 
Bizottságához intézett bizottsági 
közleményben (a továbbiakban: digitális 
menetrend) a széles sávú infrastruktúra 
területén meghatározott ambiciózus célokat 
hagytak jóvá. Figyelembe véve azonban az 
egyre gyorsabb internetkapcsolatokhoz 
vezető gyors technológiai fejlődést és az 
elektronikus szolgáltatások iránti növekvő 
fogyasztói igényt, az internetkapcsolatok 
sebességét illetően indokolt 
ambiciózusabb célok kitűzése.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E költségek túlnyomó része a meglévő 
passzív infrastruktúra (például 
alépítmények, kábelcsatornák, 
ellenőrzőaknák, szekrények, oszlopok, 
antennatornyok, antennaszerkezetek, más 
tornyok és egyéb alátámasztó szerkezetek)
nem eléggé hatékony kihasználásának, az 
építések összehangolásával kapcsolatos 
szűk keresztmetszeteknek, az 
adminisztratív szempontból megterhelő 
engedélyezési eljárásoknak, valamint az 
épületeken belüli hálózatkiépítéssel 
kapcsolatos akadályoknak tulajdonítható.

(6) E költségek túlnyomó része a meglévő 
passzív infrastruktúra nem eléggé hatékony 
kihasználásának, az építések 
összehangolásával kapcsolatos szűk 
keresztmetszeteknek, az épületeken belüli 
hálózatkiépítéssel kapcsolatos 
akadályoknak, az adminisztratív 
szempontból megterhelő engedélyezési 
eljárásoknak, a súlyos pénzügyi 
akadályoknak, valamint a szélessávú 
hálózatok vidéki térségekben való 
kiépítésére irányuló, megvalósítható üzleti 
tervek hiányának tulajdonítható.

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A meglévő infrastruktúra hatékonyabb 
használatát, valamint az új infrastruktúra 
kiépítése során felmerülő költségek és 
akadályok csökkentését célzó 
intézkedéseknek érdemben kell 
hozzájárulniuk a nagy sebességű hírközlő 
hálózatok mielőbbi széles körű 
kiépítésének biztosításához, a korszerűtlen 
hálózatok lecseréléséhez és „új generációs 
hozzáférési hálózatokká” való 
fejlesztéséhez, a hatékony verseny 
fenntartása mellett.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok kiépítése miatt a fizikai 
infrastruktúrákra vonatkozó 
információkhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos jogviták felmerülése esetén az 
egyablakos információs pontnak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
ilyen jogvitákat kötelező erejű határozattal 
rendezze, nem sértve a felek lehetőségét 
arra, hogy az ügyet bíróság elé utalják.

(20) A nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok kiépítése miatt a fizikai 
infrastruktúrákra vonatkozó 
információkhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos jogviták felmerülése esetén az 
illetékes egyablakos információs pontnak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
ilyen jogvitákat kötelező erejű határozattal 
rendezze, nem sértve a felek lehetőségét 
arra, hogy az ügyet bíróság elé utalják. 

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Új uniós „Broadband-ready” 
(„szélessáv fogadására kész”) címkét kell 
bevezetni az épületekre és lakásokra 
vonatkozóan annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a vásárlók és a bérlők 
számára a nagy sebességű elektronikus 
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hírközlő hálózatokhoz való hozzáféréssel 
rendelkező épületek azonosítását. Az új 
címke, amelynek önkéntesnek kell lennie, 
a házon belüli infrastruktúrák nagy 
sebességű hálózatokhoz való hozzáférését 
hirdeti.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállam által vitarendezésre kijelölt 
szervnek pártatlanságot és függetlenséget 
kell biztosítania az érintett felekkel 
szemben. A kijelölt hatóságoknak 
megfelelő erőforrásokkal és az elfogadott 
határozatok végrehajtásának elmulasztása 
esetére megfelelő szankcionálási 
hatáskörökkel kell rendelkezniük.

(30) A tagállam által vitarendezésre kijelölt 
szervnek pártatlanságot és függetlenséget 
kell biztosítania az érintett felekkel 
szemben. A kijelölt hatóságoknak 
megfelelő hatáskörökkel, erőforrásokkal 
és az elfogadott határozatok 
végrehajtásának elmulasztása esetére 
megfelelő szankcionálási hatáskörökkel 
kell rendelkezniük.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

fogyasztásra szánt ivóvizet); közlekedési 
szolgáltatások (ezen belül vasúti, közúti, 
kikötői és repülőtéri szolgáltatások is);

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) „fizikai infrastruktúra”: egy hálózat 
nem aktív eleme, például csővezetékek, 
tartóoszlopok, alépítmények, 
ellenőrzőkamrák, ellenőrzőaknák, 
szekrények, épületek vagy épületek 
bejáratai, antennaszerkezetek, tornyok és 
oszlopok, valamint az azokhoz kapcsolódó 
létesítmények, kivéve az emberi 
fogyasztásra szánt ivóvíz szállítására 
használt elemeket;

Or. en

Indokolás

Bármilyen anyag emberi fogyasztásra szánt ivóvíz szállítására használt csővezetékbe való 
kerülése potenciális közegészségügyi kockázatot jelent, és veszélyezteti a hálózatok 
biztonságát és épségét, ami alkalmatlanná teszi ezt az infrastruktúrát. Egy ilyen rendelkezés 
ellentétes lenne az ivóvízről szóló irányelv 10. cikkével, amely bizonyos minőségi 
minimumkövetelményeket ír elő a vízzel érintkező anyagok minőségére vonatkozóan.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) „nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózat”: szélessávú és szupergyors
hozzáférési szolgáltatások nyújtására képes 
elektronikus hírközlő hálózat;
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hálózat;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak –
mellett, a kölcsönösség elvének szem előtt 
tartásával teljesíteni a fizikai 
infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket. Az érintett 
hatóságoknak össze kell hangolniuk a 
szabályok és feltételek megállapítására 
vonatkozó elveiket, és [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be a pontos dátumot: e 
rendelet hatálybalépése + 12 hónap]-ig 
konzultálniuk kell a 
hálózatüzemeltetőkkel vagy azok 
egyesületeivel.

Or. en

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) földrajzi elhelyezkedés, útvonal és 
georeferencia-koordináták;

a) földrajzi elhelyezkedés, útvonal és 
georeferencia-koordináták;

b) az infrastruktúra mérete, típusa és 
aktuális felhasználása;

b) az infrastruktúra mérete, típusa és 
aktuális felhasználása;

c) a fizikai infrastruktúra tulajdonosának 
vagy a használatára jogosultsággal 
rendelkező személynek, valamint egy 
ügyintézési pontnak a neve.

c) a fizikai infrastruktúra tulajdonosának 
vagy a használatára jogosultsággal 
rendelkező személynek, valamint egy 
ügyintézési pontnak a neve.

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

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

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

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

A minimális információkhoz való 
hozzáférést az egyablakos információs 
pont kizárólag akkor korlátozhatja, ha az a 
hálózatok biztonságára és integritására, 
illetve működési és üzleti titkokra 
tekintettel szükségesnek minősül.

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

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

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a munkák földrajzi helye és típusa; a) a munkák földrajzi helye és típusa;

b) az érintett hálózati elemek; b) az érintett hálózati elemek;
c) a munkák megkezdésének tervezett 
időpontja, valamint azok időtartama;

c) a munkák megkezdésének tervezett 
időpontja, valamint azok időtartama;

d) ügyintézési pont. d) ügyintézési pont.

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

Az üzleti titok védelme érdekében a 
tervezett építési munkákra vonatkozó 
nyilvántartást nem építik be az általános 
infrastruktúrák nyilvántartását tartalmazó 
adatbázisba. Az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatására engedéllyel 
rendelkező vállalkozás kérelmében 
pontosan meg kell határozni azt a területet, 
amelyet a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítése 
érint. Az írásbeli kérelemtől számított két 
héten belül a hálózatüzemeltetők arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül 
átadják a kérelmezett információkat.
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Or. en

Indokolás

Amennyiben a tervezett beruházásokra vonatkozó információkat a meglévő infrastruktúrára 
vonatkozó információkkal egy adatbázisban vonnák össze, ez az üzemeltetőknek valamelyes 
rálátást biztosíthatna a versenytársak kiépítési stratégiájára. A verseny szempontjából ez 
rendkívül érzékeny információ, ennek megfelelően elkülönítve kell tárolni őket.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti jogban és az Unió jogában 
az engedélyezési eljárás helyes 
lefolytatására vonatkozóan megállapított 
más konkrét határidők és kötelezettségek 
sérelme nélkül az illetékes hatóságok a 
kérelmek beérkezésétől számított hat
hónapon belül adják meg az engedélyeket 
vagy tagadják meg azok megadását. Az 
elutasítást objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
kritériumok alapján, kellően meg kell 
indokolni.

(3) A nemzeti jogban és az Unió jogában 
az engedélyezési eljárás helyes 
lefolytatására vonatkozóan megállapított 
más konkrét határidők és kötelezettségek 
sérelme nélkül az illetékes hatóságok a 
kérelmek beérkezésétől számított 
legfeljebb négy hónapon belül adják meg 
az engedélyeket vagy tagadják meg azok 
megadását. Az elutasítást objektív, 
átlátható, megkülönböztetésmentes és 
arányos kritériumok alapján, kellően meg 
kell indokolni.

Or. en

Indokolás

Az engedély megszerzéséhez hat hónap túlságosan hosszú idő, ezt az időtartamot jelentősen 
csökkenteni kell.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 
közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 

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

kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be, nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrával kell ellátni, egészen a 
hálózati végpontokig. Az épületek vagy 
lakások ezután megkapják az uniós 
„Broadband-ready” („szélessáv 
fogadására kész”) címkét. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon jelentős 
felújítási munkák esetében, amelyekre 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e 
rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE516.982v01-00 18/21 PR\1001696HU.doc

HU

pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be.

Or. en

Indokolás

Azon kötelezettségnek, hogy az új épületeket és a jelentős felújítás alatt álló épületeket fel kell 
szerelni nagy sebességű technológia fogadására kész, épületen belüli fizikai infrastruktúrával, 
a közintézmények meglévő – jelentős adatgyűjteményt magában foglaló – épületeire, például 
a könyvtárakra, a levéltárakra, a kulturális intézményekre és a felsőoktatási intézményekre is 
vonatkoznia kell. Ezen túlmenően, valamennyi társadalmi réteg esélyegyenlőségét 
biztosítandó, a szociális lakások építésekor nem szabad a nagy sebességű hálózatok kiépítési 
költségeivel takarékoskodni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bármely egyéb, a tagállamok által az (2) Bármely egyéb, a tagállamok által az 
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(1) bekezdés szerint kijelölt nemzeti 
vitarendezési testület jogilag elkülönül és 
feladatait tekintve független valamennyi 
hálózatüzemeltetőtől. Hatáskörrel 
rendelkezik arra, hogy a jogvita 
eldöntésekor elfogadott határozatokból 
fakadó kötelezettségek megszegése esetén 
megfelelő, célravezető, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat alkalmazzon.

(1) bekezdés szerint kijelölt nemzeti 
vitarendezési testület hatáskörrel 
rendelkezik arra, hogy a jogvita 
eldöntésekor elfogadott határozatokból 
fakadó kötelezettségek megszegése esetén 
megfelelő, célravezető, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat alkalmazzon.

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó úgy véli, hogy a kiváló minőségű digitális infrastruktúra a modern és innovatív 
gazdaságnak és társadalomnak gyakorlatilag minden ágazatát támogatja, valamint hogy a 
nagy sebességű széles sávú infrastruktúra a globális versenyképesség előfeltétele és az 
egységes európai digitális piac pillére. Ezért támogatja e rendelet azon célkitűzését, amelynek 
értelmében csökkenteni kell a nagy sebességű és szupergyors elektronikus hírközlő 
infrastruktúrák kiépítési költségeit azáltal, hogy eszközöket biztosítanak az új fizikai 
infrastruktúrák hatékonyabb kiépítéséhez, csökkentik az adminisztratív terheket, közösen 
használnak meglévő infrastruktúrákat és összehangolják az építési munkálatokat. 
A különböző szolgáltatók és a fizikai infrastruktúrák tulajdonosai közötti szinergiák hiánya, a 
sokféle helyi rendelet, amelyekkel a szolgáltatóknak számolniuk kell, a múltban megnövelték 
az engedélyek megszerzésének, illetve a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésnek és fejlesztésének költségeit, idejét és bonyolultságát. Ennélfogva az előadó 
véleménye szerint ez a rendelet – azon túlmenően, hogy a tagállamok bevált gyakorlataira épít 
és előmozdítja a nagy sebességű szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés új kultúráját –
szervezési kérdésekben széles körű mérlegelési jogot biztosít továbbra is a tagállamoknak, 
illetve biztosítja, hogy a helyi és regionális hatóságok továbbra is fontos szerepet játsszanak a 
hatáskörükbe tartozó építési munkák összehangolása terén. 
Az előadó az ágazatközi szinergiák maximalizálásának érdekében egyetért azzal a komplex 
megközelítéssel, hogy a rendelet nemcsak az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatóihoz, 
hanem bármely, elektronikus hírközlő hálózati elem fogadására alkalmas fizikai infrastruktúra 
tulajdonosához, például a villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatókhoz is szól. Mivel a hálózatkiépítés összköltségének túlnyomó részét 
a közművesítési munkák jelentik, az előadó ezért fontos szabályozó lépésként értékeli, hogy 
minden hálózatüzemeltető jogosult lesz arra, hogy hozzáférést biztosítson, illetve kapjon 
(méltányos áron és ésszerű feltételekkel) a meglévő fizikai infrastruktúrákhoz, és végre 
lehetővé teszik a megfelelő érdekeltek számára a szinergiák kiaknázását és a kiépítési 
hatékonyság hiányának csökkentését, a koordináció és az átláthatóság fokozására, valamint a 
minimális eszközök összehangolására összpontosítva.
Az előadó elismeri, hogy az elektronikus hírközlési infrastruktúrához való hozzáférés nem 
„csodaszer”, amely megoldja a távközlési ágazat versennyel kapcsolatos égető problémáit, 
azonban ezen infrastruktúrához való hozzáférés jelentősen megkönnyítheti a nagy sebességű 
széles sávú hálózat bármely szolgáltató általi kiépítését. Következésképpen a rendelet alapján 
felgyorsuló hálózati fejlesztésekből kínálkozó lehetőségeket teljes körűen ki lehet használni 
határokon átnyúló közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére, a jogszerű digitális tartalmak és 
online szolgáltatások létrehozását és terjesztését szolgáló, bővülő, sikeres és élénk 
összeurópai piac kialakítására, valamint egyszerű, biztonságos és rugalmas hozzáférés 
biztosítására a fogyasztók számára a digitális tartalmakhoz és a szolgáltatási piacokhoz. 
A lehetőségek tekintetében az ikt-szolgáltatások állami és magánszektorbeli fejlesztését olyan 
közszolgáltatási területeken nyújtott szolgáltatások javítására kell alkalmazni, mint az 
egészségügyi ellátás, a közoktatás és a kultúra, a közbiztonság és a szociális szolgáltatások, 
ezen túlmenően pedig a kkv-k gazdasági tevékenységének élénkítésére és fejlődésük 
ösztönzésére. Az előadó hangsúlyozza, hogy a szélessávú hozzáférésnek és az ikt-nak a 
társadalom minden tagjának igényeit kezelnie kell, javítania kell a polgárok életminőségét, 
valamint társadalmi és gazdasági tevékenységeit, illetve hozzá kell járulnia a digitális 
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szakadék áthidalásához. Ezzel kapcsolatban az előadó határozottan rámutat arra, hogy bár a 
sűrűn lakott területek esetében egyértelmű az üzleti szempont érvényesülése, külön figyelmet 
kellene fordítani a vidéki és gyéren lakott területekre irányuló magánbefektetések 
ösztönzésére, megfizethető szélessávú hozzáférést biztosítva azokon a területeken is, ahol a 
piaci mechanizmusok nem bizonyulnak elégségesnek. 

Pénzügyi szempontból az előadó tisztában van azzal, hogy az adatgyűjtés, az adattárolás és az 
egyablakos információs pont létrehozása jelentős költségekkel jár, azonban emlékeztet arra is, 
hogy ezek valós hozzáadott európai értéket nyújtanak. Ez az igen munkaigényes és 
meglehetősen költséges helyzetfelmérési gyakorlat a munkahelyteremtés fontos eszköze lehet 
Európában, és annak érdekében, hogy e tekintetben a tagállamok és a vállalatok pénzügyi 
terheit enyhítsék, uniós támogatást kellene rendelkezésre bocsátani. Az előadó szerint az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ikt-val kapcsolatos elemének jelentősen csökkentett 
költségvetését fel lehetne használni az adatok létrehozásával és az egyablakos információs 
ponttal kapcsolatos célok elérésére.
Végezetül az előadó véleménye szerint a rendeletben javasolt rendelkezések 
összeegyeztethetőnek tűnnek a szubszidiaritás elvével, hiszen a nagy sebességű elektronikus 
hírközlési infrastruktúra kiépítési költségeinek csökkentése uniós fellépést tesz szükségessé 
annak érdekében, hogy a belső piac létrehozásának és működésének feltételei javuljanak, 
illetve a nemzeti és a nemzeti szint alatti szabályrendszer és közigazgatási gyakorlatok 
széttöredezettsége miatt kialakult akadályokat felszámolják. Az előadó úgy véli, hogy a 
javasolt intézkedések egyértelmű uniós hozzáadott értéket biztosítanak a nemzeti, regionális 
vagy helyi szintű, elszigetelt fellépésekhez képest, és megjegyzi, hogy a szóban forgó 
kérdések közös európai megközelítése többletértéket jelent majd, mivel segít a munka 
fölösleges megkettőzésének elkerülésében és méretgazdaságosságot biztosít. Az előadó úgy 
véli, hogy a rendeletben javasolt rendelkezések összeegyeztethetők az arányosság elvével, 
hiszen elismerik a kereskedelmi tárgyalások elsőbbségét, indokolatlanul nem veszélyeztetik a 
tulajdonjogokat, illetve nem lépik túl a fizikai infrastruktúrához való hozzáférés akadályainak 
mérsékléséhez szükséges mértéket.


