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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 transzeurópai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0657),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0373/2011),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. ….-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. …-i véleményére2,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

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 kíván 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 távközlési hálózatok és (1) A távközlési hálózatok és 

                                               
1 HL C 0., 0000.0.0., 0. o.
2 HL C 0., 0000.0.0., 0. o.
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szolgáltatások egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú 
hálózatok és a digitális szolgáltatások 
szorosan összefonódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a szolgáltatások 
és az üzleti élet meghatározó eszközévé 
válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors 
internet-hozzáférés és a közérdekű digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
gazdasági növekedés és az egységes piac 
szempontjából.

szolgáltatások egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a szélessávú 
hálózatok és a digitális szolgáltatások 
szorosan összefonódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a szolgáltatások 
és az üzleti élet meghatározó eszközévé 
válik. Ezért a transzeurópai szintű gyors 
internet-hozzáférés és a közérdekű digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
gazdasági növekedés, a versenyképesség és 
az egységes piac szempontjából.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Tanács a 2010. június 17-
én tartott ülésén elfogadta az európai 
digitális menetrendet, és felkérte az 
intézményeket, hogy teljes körűen hajtsák 
végre. A digitális menetrend célja annak az 
útnak a felvázolása, amelyen haladva az 
információs és kommunikációs 
technológiák társadalmi és gazdasági 
lehetőségei a legteljesebb mértékben 
kihasználhatók, különösen a nagy 
sebességű, szélessávú hálózatok telepítése 
révén, aminek célja, hogy 2020-ig 
valamennyi európai polgár 30 Mbps-nál 
nagyobb sebességű internet-hozzáféréssel 
rendelkezzen, és az európai háztartások 
felének vagy több mint a felének pedig 100 
Mbps-nál nagyobb internetkapcsolatról 
szóló előfizetése legyen. A digitális 
stratégia célja, hogy stabil jogi keretet 
hozzon létre a nyitott és versenyképes nagy 
sebességű internet-infrastruktúrákba és a 
hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokba 
történő befektetések ösztönzéséhez, 
valóban egységes piacot teremtsen az 
online tartalmaknak és szolgáltatásoknak, 
tevékenyen támogassa Európa gazdag 

(3) Az Európai Tanács a 2010. június 17-
én tartott ülésén elfogadta az európai 
digitális menetrendet, és felkérte az 
intézményeket, hogy teljes körűen hajtsák 
végre. A digitális menetrend célja annak az 
útnak a felvázolása, amelyen haladva az 
információs és kommunikációs 
technológiák társadalmi és gazdasági 
lehetőségei a legteljesebb mértékben 
kihasználhatók, különösen a nagy 
sebességű, szélessávú hálózatok telepítése 
révén, aminek célja, hogy 2020-ig 
valamennyi európai polgár 30 Mbps-nál 
nagyobb sebességű – különböző 
technológiák révén biztosított – internet-
hozzáféréssel rendelkezzen, és az európai 
háztartások felének vagy több mint a 
felének pedig 100 Mbps-nál nagyobb 
internetkapcsolatról szóló előfizetése 
legyen. A digitális stratégia célja, hogy 
stabil jogi keretet hozzon létre a nyitott és 
versenyképes nagy sebességű internet-
infrastruktúrákba és a hozzájuk kapcsolódó 
szolgáltatásokba történő befektetések 
ösztönzéséhez, valóban egységes piacot 
teremtsen az online tartalmaknak és 
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kulturális örökségének digitalizálását, 
továbbá ösztönözze a mindenki számára 
elérhető internet-hozzáférést és előfizetést 
– elsősorban a digitális jártasság és 
hozzáférés biztosításának a támogatása 
révén. Ezenkívül a tagállamoknak olyan 
operatív nemzeti terveket kell 
végrehajtaniuk a nagy sebességű 
internetszolgáltatás terén, amelyek az 
internetes infrastruktúrákba történő 
magánbefektetések révén nem teljes 
mértékben lefedett területekre irányítják az 
állami támogatásokat, és elősegítik a 
modern, elérhető online szolgáltatások 
bevezetését és használatát.

szolgáltatásoknak, tevékenyen támogassa 
Európa gazdag kulturális örökségének 
digitalizálását, továbbá ösztönözze a 
mindenki számára elérhető internet-
hozzáférést és előfizetést – elsősorban a 
digitális jártasság és hozzáférés 
biztosításának a támogatása révén. 
Ezenkívül a tagállamoknak olyan operatív 
nemzeti terveket kell végrehajtaniuk a nagy 
sebességű internetszolgáltatás terén, 
amelyek az internetes infrastruktúrákba 
történő magánbefektetések révén nem 
teljes mértékben lefedett kevésbé fejlett, 
vidéki és elővárosi területekre irányítják az 
állami támogatásokat, és elősegítik a 
modern, elérhető online szolgáltatások 
bevezetését és használatát annak 
érdekében, hogy minden európai polgár 
és iparág számára lehetővé tegyék a 
szélessávú hálózatokhoz való nyílt 
hozzáférésben rejlő lehetőségek 
kiaknázását.

Or.{EN}en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A többéves rádióspektrum-politikai 
program létrehozásáról szóló 2012. 
március 14-i 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozatnak1 2013. 
január 1-ig elérhetővé kell tennie a 800 
MHz-es frekvenciasávot a vezeték nélküli 
szélessávú szolgáltatások számára.
_____________
1 HL L 81., 2012.3.21., 7.o.

Or. en
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Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, a
„Szélessávú hozzáférés Európában:
beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című közlemény 
megállapítja, hogy az internet kritikus 
fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a 
társadalom egésze számára nyújtott 
potenciális előnyök sokkal nagyobbak 
lehetnek, mint a magánüzemeltetők 
indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő 
beruházásra. Ezért ezen a téren szükség 
van állami támogatásra, ami azonban 
indokolatlanul nem torzíthatja a versenyt.

(4) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, a
„Szélessávú hozzáférés Európában:
beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című közlemény 
megállapítja, hogy az internet kritikus 
fontosságú szerepe azt jelenti, hogy a 
társadalom egésze számára nyújtott 
potenciális előnyök sokkal nagyobbak 
lehetnek, mint a magánüzemeltetők 
indíttatása a gyorsabb hálózatokba történő 
beruházásra. Szükség lehet a nagyobb 
sebességű hálózatokba való beruházások
állami támogatására, ezt azonban
körültekintő módon olyan, általában 
vidéki és távoli térségekben található 
területekre kell irányítani, ahol 
hiányoznak a beruházások kereskedelmi 
ösztönzői. E területek állami támogatása 
azonban indokolatlanul nem torzíthatja a 
versenyt, nem szoríthatja ki a 
magánbefektetéseket, és nem emelhet 
gátakat a beruházások elé.

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, „Az 
Európa 2020 stratégia költségvetése” című 
közlemény a többéves pénzügyi keret 

(5) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának benyújtott, „Az 
Európa 2020 stratégia költségvetése” című 
közlemény a többéves pénzügyi keret 
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összefüggésében utal az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozására, 
amelynek célja, hogy a szükséges 
infrastrukturális beruházások 
végrehajtásával foglalkozzon a közlekedés, 
az energiaipar, valamint az információs és 
kommunikációs technológiák területén. Az 
említett ágazatok közötti, illetve az egyéb 
közösségi beruházási programokkal 
fennálló szinergiák kulcsfontosságúak, 
hiszen a felmerülő kihívások hasonlóak, és 
hasonló megoldásokat követelnek meg a 
növekedés korlátainak megszüntetésére, a 
szétaprózódottság csökkentésére, a kohézió 
erősítésére, az innovatív pénzügyi 
eszközök előtérbe helyezésére, a piaci 
hiányosságok kezelésére, valamint az 
egységes piac megvalósulását gátló 
akadályok elhárítására.

összefüggésében utal az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozására, 
amelynek célja, hogy a szükséges 
infrastrukturális beruházások 
végrehajtásával foglalkozzon a közlekedés, 
az energiaipar, valamint az információs és 
kommunikációs technológiák területén. Az 
említett ágazatok közötti, illetve az egyéb 
közösségi beruházási programokkal 
fennálló szinergiák kulcsfontosságúak, 
hiszen a felmerülő kihívások hasonlóak, és 
hasonló megoldásokat követelnek meg a 
növekedés korlátainak megszüntetésére, a 
szétaprózódottság csökkentésére, a kohézió 
erősítésére, az innovatív pénzügyi 
eszközök előtérbe helyezésére –
amennyiben ezek hozzáadott értékét és 
megvalósíthatóságát kísérleti szakaszok és 
független értékelések révén felmérik –, a 
piaci hiányosságok kezelésére, valamint az 
egységes piac megvalósulását gátló 
akadályok elhárítására.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szélessávú hálózatok terén 
végrehajtandó intézkedések összhangban 
vannak az alkalmazandó uniós 
szakpolitikákkal, rendeletekkel és 
iránymutatásokkal. Ezek magukban 
foglalják a távközlési piacokra vonatkozó 
előírásokat és iránymutatásokat, valamint 
különösen azt az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó, 2009-ben elfogadott 
keretszabályozást, amely a gyorsan változó 
piacokon működő elektronikus hírközlési 
hálózatok és szolgáltatások összehangolt, 
megbízható és rugalmas szemléletű 
szabályozását biztosítja. Ezeket az 
előírásokat a nemzeti szabályozó 

(7) A szélessávú hálózatok terén 
végrehajtandó intézkedések összhangban 
vannak az alkalmazandó uniós 
szakpolitikákkal, rendeletekkel és 
iránymutatásokkal. Ezek magukban 
foglalják a távközlési piacokra vonatkozó 
előírásokat és iránymutatásokat, valamint 
különösen azt az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó, 2009-ben elfogadott 
keretszabályozást, amely a gyorsan változó 
piacokon működő elektronikus hírközlési 
hálózatok és szolgáltatások összehangolt, 
megbízható és rugalmas szemléletű 
szabályozását biztosítja. Ezeket az 
előírásokat a nemzeti szabályozó 



PE487.697v01-00 10/29 PR\898508HU.doc

HU

hatóságok, valamint az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testülete (BEREC) hajtja végre. Az új 
generációs hálózatokra vonatkozó, 2010-
ben elfogadott ajánláscélja az egységes 
piac fejlődésének támogatása, ennek 
érdekében pedig a jogbiztonság fokozása, 
valamint a beruházások, a verseny és az 
innováció ösztönzése a szélessávú 
szolgáltatások piacán, különös tekintettel 
az új generációs hozzáférési hálózatokra 
(NGA) történő átállásra.

hatóságok, valamint az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testülete (BEREC) hajtja végre. E 
szabályok magukban foglalják az állami 
támogatásra vonatkozó szabályoknak a 
szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére 
való alkalmazásáról szóló közösségi 
iránymutatást is, amely iránymutatást ad 
a közpénzek szélessávú projektekkel 
kapcsolatos felhasználása tekintetében, és 
szigorú kritériumokat határoz meg az 
állami finanszírozás felhasználásával és 
az iránymutatások alapján értékelendő 
projektek bejelentésével összefüggésben.
Az új generációs hálózatokra vonatkozó, 
2010-ben elfogadott ajánláscélja az 
egységes piac fejlődésének támogatása, 
ennek érdekében pedig a jogbiztonság 
fokozása, valamint a beruházások, a 
verseny és az innováció ösztönzése a 
szélessávú szolgáltatások piacán, különös 
tekintettel az új generációs hozzáférési 
hálózatokra (NGA) történő átállásra.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nyitott és versenyképes piacok 
rendszerének keretében az Unió fellépése
olyan helyzetekben szükséges, amikor 
piaci hiányosságokat kell orvosolni. Az 
Unió azzal járulhat hozzá a transzeurópai 
távközlési hálózatok létesítéséhez és 
fejlesztéséhez, hogy pénzügyi támogatást 
és további tőkeáttételt biztosít az
infrastrukturális projektekhez, és ezáltal 
növeli a piaci hatásokból, a hatékonyabb 
igazgatásból és az erőforrás-
felhasználásból származó előnyöket.

(9) A nyitott és versenyképes piacok 
rendszerének keretében az Unió fellépésére
olyan helyzetekben lehet szükség, amikor
igazolt és tartósan fennálló piaci 
hiányosságokat – többek között a nem 
kereskedelmi célú projektekbe történő 
beruházások elégtelen mértékét – kell 
orvosolni. Az Unió azzal járulhat hozzá a 
transzeurópai távközlési hálózatok 
létesítéséhez és fejlesztéséhez, hogy 
pénzügyi támogatást és további tőkeáttételt 
biztosít a piacvezérelt infrastrukturális 
projektekhez, ennek következtében 
támogatja a kezdeményezések növekedését
és fejlődését, és ezáltal növeli a piaci 
hatásokból, a hatékonyabb igazgatásból és 
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az erőforrás-felhasználásból származó 
előnyöket.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez 
olyan fontos gazdasági és társadalmi 
előnyök kapcsolódnak, amelyek a 
befektetőknél nem jelennek meg és 
pénzben sem fejeződnek ki. A nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok olyan kulcsfontosságú 
infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a 
fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, 
gyorsaságán, megbízhatóságán és 
rugalmasságán alapuló digitális 
szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A 
gyorsabb hálózatok alkalmazása és 
elterjedése újabb lehetőségeket nyit a 
nagyobb sebességet igénylő innovatív 
szolgáltatások előtt. Uniós szintű 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
digitális távközlési hálózatok ezen két 
összetevője közötti szinergiákat és 
kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb 
mértékben optimalizálni lehessen.

(10) A nagyobb szélessávú sebességhez 
olyan fontos gazdasági és társadalmi 
előnyök kapcsolódnak, amelyek a 
befektetőknél nem jelennek meg és 
pénzben sem fejeződnek ki. A nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok olyan kulcsfontosságú 
infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a 
fizikai hálózatok hozzáférhetőségén, 
gyorsaságán, megbízhatóságán és 
rugalmasságán alapuló digitális 
szolgáltatások fejlesztését és telepítését. A 
gyorsabb hálózatok alkalmazása és 
elterjedése újabb lehetőségeket nyit a 
nagyobb sebességet igénylő innovatív 
szolgáltatások előtt. Uniós szintű 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
digitális távközlési hálózatok ezen két 
összetevője közötti szinergiákat és 
kölcsönhatásokat a lehető legteljesebb 
mértékben optimalizálni lehessen, és hogy 
ki lehessen egészíteni a különböző más 
uniós programok és kezdeményezések –
mint a strukturális alapok és a Kohéziós 
Alap – fellépéseit, elkerülve ugyanakkor a 
párhuzamosságokat vagy tévedéseket és a 
bürokrácia, valamint az adminisztratív 
terhek növekedését.

Or. en
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Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A határokon átnyúló átjárható e-
kormányzati szolgáltatások kifejlesztése, 
bevezetése és hosszú távú biztosítása 
javítja az egységes piac működését. 
Elismerik, hogy a kormányok olyan online 
közszolgáltatásokat biztosítanak, amelyek 
hozzájárulnak az állami és a magánszféra 
hatékonyságának és eredményességének 
növeléséhez. 

(15) A határokon átnyúló átjárható e-
kormányzati szolgáltatások kifejlesztése, 
bevezetése és hosszú távú biztosítása 
javítja az egységes piac működését. 
Elismerik, hogy a kormányok olyan online 
közszolgáltatásokat biztosítanak, amelyek 
hozzájárulnak az állami és a magánszféra 
hatékonyságának és eredményességének 
növeléséhez. Az említett szolgáltatások 
továbbfejlesztéséhez nyújtott állami 
támogatás az egységes piac kiteljesítése 
mellett ösztönzi az e-készségek 
elsajátítását és az új generációs 
hozzáférési hálózatok iránti keresletet, 
ezáltal mind az állami, mind a 
magánbefektetések számára vonzóbbá 
teszi az infrastrukturális beruházásokat 
egyes térségekben.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A magánélet és a személyes adatok 
optimális szintű védelmének biztosítása, 
valamint a személyes adatok – többek 
között az egészségügyi állapot vagy az 
egészségügyi nyilvántartások – engedély 
nélküli nyomon követése és a jogosulatlan 
profilalkotás minden formájának 
megakadályozása érdekében biztonsági 
előírásokat kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén végbement 
változásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
fel kell hatalmazni a Bizottságot az e 
rendelethez tartozó melléklet módosítását 
célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációt 
folytasson, és ennek keretében 
szakértőkkel is egyeztessen. A Bizottság 
felhatalmazásának célja a technológiai és 
piaci változások, a felmerülő szakpolitikai 
prioritások, illetve a különböző (többek 
között az energiaipari és a közlekedési) 
infrastruktúrák közötti lehetséges 
szinergiák megfelelő kezelése. A 
felhatalmazás kizárólag a közös érdekű 
projektek leírásának módosítására, közös 
érdekű projektek hozzáadására, illetve az 
aktualitásukat vesztett közös érdekű 
projektek eltávolítására terjed ki; e 
lépéseknek előre meghatározott, világos és 
átlátható kritériumokon kell alapulniuk.

(21) Az információs és kommunikációs 
technológiák területén végbement 
változásokhoz való alkalmazkodás 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
fel kell hatalmazni a Bizottságot az e 
rendelethez tartozó melléklet módosítását 
célzó jogi aktusok elfogadására. Kiemelten 
fontos, hogy a Bizottság előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációt 
folytasson, és ennek keretében 
szakértőkkel is egyeztessen. A Bizottság 
felhatalmazásának célja a technológiai és 
piaci változások, a felmerülő szakpolitikai 
prioritások, illetve a különböző (többek 
között az energiaipari és a közlekedési) 
infrastruktúrák közötti lehetséges 
szinergiák megfelelő kezelése. A 
felhatalmazás kizárólag a közös érdekű 
projektek leírásának módosítására, közös 
érdekű projektek hozzáadására, illetve az 
aktualitásukat vesztett közös érdekű 
projektek eltávolítására terjed ki; e 
lépéseknek előre meghatározott, világos és 
átlátható kritériumokon kell alapulniuk.
Ezek az intézkedések nem 
veszélyeztethetik a jogbiztonságot és a 
befektetések biztonságát ezen a piacon a 
projektek rövid időn belüli módosítása 
vagy törlése révén.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) fenntartható szintű versenyképességet 
kell kialakítaniuk a ritkábban lakott vagy 
kevésbé fejlett régiókban – főként az 
alacsony vagy közepes sebességű 
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kapcsolatokkal kiszolgált vidéki és 
elővárosi térségekben – a szélessávú 
hálózatokhoz való csatlakozás 
tekintetében, és biztosítaniuk kell az ilyen 
térségekben élő polgárok e-integrációját.

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az 
üzleti vállalkozások és a kormányzatok 
mindennapi életének javításához a nemzeti 
távközlési hálózatok összekapcsolásának és 
átjárhatóságának, valamint az e 
hálózatokhoz való hozzáférésnek az 
elősegítése révén.

(2) hozzá kell járulniuk a polgárok, az 
üzleti vállalkozások és a kormányzatok 
mindennapi életének javításához a helyi,
nemzeti és regionális távközlési hálózatok 
összekapcsolásának és átjárhatóságának, 
valamint az e hálózatokhoz való nyílt és 
megkülönböztetésmentes hozzáférésnek az 
elősegítése révén. A digitális egységes piac 
kiteljesítése érdekében biztosítani kell az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
programja keretében folytatott 
tevékenységek és a nemzeti és regionális 
szélessávú fellépések közötti 
együttműködést és koordinációt.

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) ösztönözniük kell a nagy sebességű és 
szupergyors szélessávú hálózatok Európa-
szerte történő telepítését, ami pedig 
elősegíti a transzeurópai digitális 
szolgáltatások kifejlesztését és telepítését.

(3) a technológiasemlegesség elvével 
összhangban ösztönözniük kell a nagy 
sebességű és szupergyors szélessávú 
hálózatok Európa-szerte történő telepítését, 
ami pedig elősegíti a transzeurópai digitális 
szolgáltatások, valamint az európai ipar 
versenyképes potenciáljának kifejlesztését 
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és telepítését.

Or. en

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) elő kell mozdítaniuk a transzeurópai 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
fenntartható telepítését, átjárhatóságát, 
valamint uniós szintű összehangolását, 
működtetését, karbantartását és 
korszerűsítését.

(4) biztosítaniuk kell a transzeurópai 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
fenntartható telepítését, átjárhatóságát,
nemzetközi és uniós szabványoknak való 
megfelelőségét, valamint uniós szintű 
összehangolását, működtetését, 
karbantartását és korszerűsítését.

Or. en

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. „nyílt hozzáférés”: valamennyi 
elektronikus hírközlési szolgáltató 
számára egyenlő és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
biztosított nagykereskedelmi hozzáférés a 
szélessávú infrastruktúrához, amely 
lehetővé teszi a szolgáltatók számára a 
teljes körű versenyt az infrastruktúrát 
tulajdonló vagy irányító szolgáltatóval, 
ezáltal erősítve a választékot és a versenyt 
a felhasználók számára, akiknek képesnek 
kell lenni arra, hogy a szélessávú 
szolgáltatást biztosító, általuk választott 
szolgáltató által kínált, egyértelműen 
meghatározott és átlátható kereskedelmi 
feltételek mellett i. tartalmakhoz férjenek 
hozzá, ii. futtassák az általuk kiválasztott 
alkalmazásokat. A hozzáférésért 
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méltányos díjazást kell felszámítani, amely 
lehetővé teszi a 
korszerűsítési/karbantartási 
beruházásokat és az infrastruktúra 
gazdasági életképességét egyaránt 
garantáló tisztességes hasznot, valamint a 
lehető legtöbb felhasználó általi 
igénybevételt.

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb 
adatátviteli sebességet biztosító 
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése.

a) 100 Mbps vagy annál nagyobb 
adatátviteli sebességet biztosító 
szupergyors szélessávú hálózatok 
telepítése, figyelembe véve a szupergyors 
internetelérés iránti keresletet;

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szélessávú hálózatok telepítése a 
szigetek, a körülzárt régiók és a 
peremterületek az Unió központi régióival 
történő összekapcsolása érdekében, 30 
Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú 
kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli 
sebességet biztosítva.

b) szélessávú hálózatok telepítése a 
szigetek, a körülzárt régiók és a 
peremterületek az Unió központi régióival 
történő összekapcsolása érdekében, 30 
Mbps vagy annál gyorsabb szélessávú 
kapcsolatot lehetővé tevő adatátviteli 
sebességet biztosítva, figyelembe véve a 
szupergyors internetelérés iránti 
keresletet, a nyílt hozzáférésű és 
dinamikus internet szempontjából döntő 
fontosságú technológiasemlegesség elve 
alapján felhasználva valamennyi 
rendelkezésre álló technológiatípust;

Or. en
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Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti, a különböző típusú, 
többek között közlekedési és energiaipari 
infrastruktúrákat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból 
támogatott projektek között létrejövő 
szinergiákat és átjárhatóságot, valamint a 
kapcsolódó kutatási infrastruktúrákat.

d) olyan intézkedések, amelyek 
előmozdítják a távközlés terén 
megvalósuló különböző közös érdekű 
projektek közötti szinergiákat és 
átjárhatóságot, a különböző típusú, többek 
között közlekedési és energiaipari 
infrastruktúrákat érintő közös érdekű 
projektek közötti, illetve a távközlési 
tárgyú közös érdekű projektek és a 
strukturális és kohéziós alapokból és más 
kezdeményezések révén támogatott 
projektek közötti kiegészítő jelleget –
elkerülve a párhuzamosságokat vagy 
tévedéseket –, valamint a kapcsolódó 
kutatási infrastruktúrákat.

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű 
projekt végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek – az e rendeletben foglalt 
előírásoknak megfelelően – meghozzák a 
szükséges jogi, adminisztratív, technikai és 
pénzügyi intézkedéseket.

(3) A tagállamok és/vagy a közös érdekű 
projekt végrehajtásáért felelős, illetve a 
megvalósításához hozzájáruló egyéb jogi 
személyek, többek között a helyi és 
regionális hatóságok – az e rendeletben 
foglalt előírásoknak megfelelően és az 
állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatással 
összhangban – meghozzák a szükséges 
jogi, adminisztratív, technikai és pénzügyi 
intézkedéseket. A megvalósítás elsősorban 
átfogó projektértékelésen alapul. A 
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projektértékelés kitér többek között a piaci 
viszonyokra, ezen belül a meglévő 
infrastruktúrára vonatkozó 
információkra, a projekttámogatóra 
vonatkozó jogszabályi kötelezettségekre, a 
kereskedelmi és a marketingstratégiákra.

Or. en

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unió a hálózatok telepítésének és 
elterjedésének serkentése, valamint az 
állami és magánbefektetések ösztönzése 
érdekében adott esetben szabályozó 
intézkedések, koordináció, támogató 
intézkedések és pénzügyi támogatások 
révén segíti a közös érdekű projektek 
végrehajtását.

(4) Az Unió a hálózatok telepítésének és 
elterjedésének serkentése, valamint az 
állami és magánbefektetések ösztönzése 
érdekében adott esetben szabályozó 
intézkedések, koordináció, támogató 
intézkedések és pénzügyi támogatások 
révén – az állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak a szélessávú hálózatok 
mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról 
szóló közösségi iránymutatásnak 
megfelelően – segítheti a közös érdekű 
projektek végrehajtását.

Or. en

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) technológiai és piaci változások; a) technológiai és piaci változások és 
újítások;

Or. en

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) felmerülő szakpolitikai prioritások; törölve

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) európai hozzáadott értéket képvisel. c) megvalósíthatósági tanulmány és 
költség-haszon elemzés alapján európai 
hozzáadott értéket képvisel. 

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság munkáját a tagállamok egy-
egy képviselőjéből álló szakértői csoport 
segíti, amelynek feladata az 
iránymutatások végrehajtásának 
monitoringja, a nagy sebességű internetre 
és az infrastruktúrák feltérképezésére 
vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő 
tervezésben való segítségnyújtás és az 
információcsere. A szakértői csoport 
fontolóra vehet bármely egyéb olyan 
kérdést is, amely a transzeurópai távközlési 
hálózatok fejlesztésével függ össze.

2. A Bizottság munkáját a tagállamok egy-
egy képviselőjéből álló szakértői csoport 
segíti, amelynek feladata az 
iránymutatások végrehajtásának 
monitoringja, a nagy sebességű internetre 
és az infrastruktúrák feltérképezésére 
vonatkozó nemzeti stratégiák révén történő 
tervezésben való segítségnyújtás és az 
információcsere. A szakértői csoport 
fontolóra vehet bármely egyéb olyan 
kérdést is, amely a transzeurópai távközlési 
hálózatok fejlesztésével függ össze. A 
Bizottság kellőképpen figyelembe veszi a 
szakértői csoport véleményét. Amennyiben 
a Bizottság úgy dönt, hogy nem követi a 
szakértői csoport véleményét, tájékoztatja 
erről az Európai Parlamentet, és 
megindokolja álláspontját.

Or. en
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Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, 
hogy a közös érdekű projektek hatóköre 
továbbra is tükrözi-e a szakpolitikai 
prioritásokat és a technológiai
fejlesztéseket, illetve az érintett piacokon 
fennálló helyzetet. Nagyobb projektek 
esetében ezeknek a jelentéseknek 
tartalmazniuk kell a környezeti hatás 
elemzését is, amely kiterjed az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
és hatásainak mérséklésére, illetve a 
katasztrófákkal szembeni 
védekezőképességre. Hasonló értékelésre 
bármely más, erre alkalmas időpontban is 
sor kerülhet.

(4) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, 
hogy a közös érdekű projektek hatóköre 
továbbra is tükrözi-e a szakpolitikai 
prioritásokat és a technológiai, piaci és 
környezeti fejleményeket, illetve az érintett 
piacokon fennálló helyzetet. Hasonló 
értékelésre bármely más, erre alkalmas 
időpontban is sor kerülhet.

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – bevezetés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A transzeurópai távközlési hálózatok 
(szélessávú hálózatok és digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák) telepítése és 
továbbfejlesztése előmozdítja a gazdasági 
növekedést, a munkahelyteremtést, és egy 
élénk egységes digitális piac 
megvalósítását segíti elő. A hálózatok 
telepítése gyorsabb internetelérést tesz 
lehetővé, ezáltal a polgárok, többek között 
a gyermekek és a fiatalok, az üzleti 
vállalkozások és a kormányzatok az 
információtechnológia terén elért 
fejlesztéseket felhasználhatják a 
mindennapokban, a hálózatok telepítése 

A transzeurópai távközlési hálózatok 
(szélessávú hálózatok és digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák) telepítése és 
továbbfejlesztése előmozdítja a gazdasági 
növekedést, az új befektetéseket, a 
munkahelyteremtést, és egy élénk egységes 
digitális piac megvalósítását segíti elő. A 
hálózatok telepítése gyorsabb 
internetelérést tesz lehetővé, ezáltal a 
polgárok, többek között a gyermekek és a 
fiatalok, az üzleti vállalkozások és a 
kormányzatok az információtechnológia 
terén elért fejlesztéseket felhasználhatják a 
mindennapokban, a hálózatok telepítése 
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emellett javítja a rendszerek átjárhatóságát 
és elősegíti az általánosan elfogadott 
normákhoz való igazodást, illetve 
konvergenciát.

emellett javítja a rendszerek átjárhatóságát 
és elősegíti az általánosan elfogadott 
normákhoz való igazodást, illetve 
konvergenciát.

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel 
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
üzleti lehetőségek, vagy azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell. A várható beruházások 
alapján a következő területeket lehet 
elkülöníteni:

A szélessávú infrastruktúrákba eddig 
elsősorban magánbefektetők ruháztak be, 
és ez várhatóan továbbra is így marad. A 
digitális menetrend célkitűzéseinek elérése 
ugyanakkor olyan területeken igényel 
beruházásokat, ahol nem tisztázottak az 
üzleti lehetőségek, ahol azokat a 
célkitűzések időkeretén belül esetleg 
növelni kell, vagy ahol a piac elégtelenül 
működik. A várható beruházások alapján a 
következő területeket lehet elkülöníteni:

Or. en

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy népsűrűségű, illetve városi 
területek – néhány alacsony jövedelmű 
régió kivételével – általában jól ellátottak 
közepes vagy nagy sebességű kapcsolattal, 
és a kábel- és távközlési szolgáltatók 
gyakran versenyeznek egymással. E 
viszonylag kielégítő helyzet miatt azonban 
a nagyon nagy sebességű otthoni 
kapcsolatot nyújtó – például száloptikai –
hálózatokba való beruházások piacát 
kevéssé ösztönzik. Ezért szintén nyújtható 

törölve
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pénzügyi támogatás az olyan, sűrűn lakott 
városi területeken végrehajtott 
beruházásokhoz, amelyek az elérhető 
társadalmi előnyök ellenére nem 
vonzanak elegendő beruházást; ennek 
azonban összhangban kell lennie az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 101., 102. és 106. cikkével, 
valamint adott esetben az állami 
támogatásra vonatkozó szabályoknak a 
szélessávú hálózatok mielőbbi kiépítésére 
való alkalmazásáról szóló közösségi 
iránymutatásokkal.

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kevésbé fejlett régiókban a szélessávú 
hálózatok telepítését elsősorban a 
strukturális és kohéziós alapok eszközein 
keresztül kell támogatni. Az európai 
összekapcsolódási eszköz révén nyújtott
támogatások és/vagy pénzügyi eszközök 
szükség esetén kiegészíthetik az ilyen 
támogatásokat az e rendeletben foglalt 
célkitűzések teljesítése érdekében. Az 
európai összekapcsolódási eszköz keretein 
belül az e régiókban végzett tevékenységek 
közötti szinergia megvalósítását, valamint 
a strukturális és kohéziós alapokból 
származó támogatást megfelelő 
koordinációs mechanizmussal lehet 
eredményesebbé tenni.

A kevésbé fejlett régiókban a szélessávú 
hálózatok telepítését elsősorban a 
strukturális és kohéziós alapok eszközein 
keresztül lehet támogatni. Az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz révén 
nyújtott támogatások és/vagy pénzügyi
eszközök – ha hozzáadott értéküket és 
megvalósíthatóságukat kísérleti szakaszok 
és független értékelések révén felmérik –
szükség esetén kiegészítik az ilyen 
támogatásokat, és a beruházó 
hitelkockázata egy részének fedezése 
révén csökkentik a projektköltségeket az e 
rendeletben foglalt célkitűzések teljesítése 
érdekében. Mindazonáltal a források 
elosztását a Bizottság koordinálja, ezzel 
kiküszöbölve a párhuzamosságok és a 
tévedések bármilyen lehetőségét. Az 
európai összekapcsolódási eszköz keretein 
belül az e régiókban végzett tevékenységek 
közötti szinergia megvalósítását, valamint 
a strukturális és kohéziós alapokból 
származó támogatást megfelelő 
koordinációs mechanizmussal lehet 
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eredményesebbé tenni.

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a 
szélessávú hálózatok terén megvalósítandó 
közös érdekű projektekre vonatkozó 
fellépések esetében, többek között a 
digitális menetrend 30 Mbps és 100 Mbps 
sebességű internetelérésre vonatkozó 
célkitűzéseit elősegítő – különösen a 
külvárosi és vidéki területeket lefedő –
fellépések, valamint az Európai Unió 
különböző régióit érintő projektek között.

Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a 
szélessávú hálózatok terén megvalósítandó 
közös érdekű projektekre vonatkozó 
fellépések esetében, többek között a köz- és 
a magánszférának a digitális menetrend 
30 Mbps és 100 Mbps sebességű 
internetelérésre vonatkozó célkitűzéseit 
elősegítő – különösen a külvárosi és vidéki 
területeket lefedő – fellépései, valamint az 
Európai Unió különböző alacsony és 
közepes népsűrűségű régióit érintő 
projektek között.

Or. en

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
sebességű általános lefedettségre 
vonatkozó célkitűzést;

a) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani a 
digitális menetrendben foglalt 30 Mbps 
vagy nagyobb sebességű általános 
lefedettségre vonatkozó célkitűzést;

Or. en
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Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartásoknak legalább a 
fele 100 Mbps-nál nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen;

b) támogatják az olyan szélessávú 
hálózatokba történő beruházásokat, 
amelyek 2020-ig képesek biztosítani azt a 
digitális menetrendben foglalt célkitűzést, 
hogy az európai háztartásoknak legalább a 
fele 100 Mbps vagy nagyobb sebességű 
internetkapcsolatról szóló előfizetéssel 
rendelkezzen;

Or. en

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 10 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabályoknak, különösen a versenyjogi 
szabályoknak,

c) megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabályoknak, különösen a versenyjogi 
és az állami támogatásra vonatkozó
szabályoknak,

Or. en

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – 14 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azok a (például víz-, szennyvíz-, 
energia- és közlekedési) szolgáltató 
társaságok, amelyek várhatóan passzív 
szélessávú hálózatokba ruháznak be, akár 
önállóan, akár más üzemeltetőkkel 
partnerségben.

b) Azok a (például víz-, szennyvíz-, 
energia- és közlekedési) szolgáltató 
társaságok, amelyek várhatóan passzív 
szélessávú hálózatokba ruháznak be, akár 
önállóan, akár más köz- vagy 
magántulajdonú üzemeltetőkkel 
partnerségben.
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Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 szakasz – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
kiépítése azzal támogatja az egységes 
digitális piac megvalósulását, hogy segít 
elhárítani a szolgáltatások telepítésének 
útjában álló jelenlegi akadályokat. Ez 
átjárható digitális szolgáltatásokra épülő 
infrastrukturális platformok létrehozásával 
és/vagy továbbfejlesztésével valósul meg, 
amelyekhez alapvető digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák társulnak. A rendszer 
kétrétegű megközelítésen alapul:

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
kiépítése azzal támogatja az egységes 
digitális piac megvalósulását, hogy segít 
elhárítani a szolgáltatások telepítésének 
útjában álló jelenlegi akadályokat. Ez 
átjárható és nemzetközi szinten is 
kompatibilis digitális szolgáltatásokra 
épülő infrastrukturális platformok 
létrehozásával és/vagy továbbfejlesztésével 
valósul meg, amelyekhez alapvető digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák társulnak. A 
rendszer kétrétegű megközelítésen alapul:

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretben az Európai Bizottság egy új 
eszköz, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozását javasolta a közlekedési, 
energiaipari és távközlési ágazatok integrált európai infrastruktúráinak fejlesztésére.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 50 milliárd eurót fordítana a hálózati 
infrastruktúrákra az Európai Unión belüli összeköttetések javítása céljából, és az elképzelések 
szerint olyan multiplikátorhatást indítana be, amely mozgósítja az 1000 milliárd euróra 
becsült beruházási igényhez szükséges állami és magántőkét.

Mivel a közszféra nemzeti és helyi szintű költségvetései nem képesek a projekteket önállóan 
finanszírozni, a Bizottság egy új költségvetési eszközt javasol annak érdekében, hogy 
vonzóvá tegye e területet a további köz- és magánfinanszírozás számára, és mérsékelje a 
magánbefektetők kockázatait.

A strukturális alapok és a versenyképességi és innovációs keretprogram felhasználása a 
digitális szolgáltatások infrastruktúrája – és csupán kísérleti projektek – céljára nem elégséges 
ahhoz, hogy biztosítsa a digitális szolgáltatások jelentős fejlődését, különösen az Európai 
Unió vidéki régióiban. Emellett az EU és különösen egyes országok nehéz pénzügyi helyzete 
veszélyezteti az új infrastruktúrákba történő beruházásokat és az egységes európai digitális 
piac fejlődését.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz egy egységes rendelettel váltja fel a finanszírozás 
eddigi jogalapjait (TEN-T/TEN-E és eTEN) azzal a céllal, hogy garantálja az EU egyéb 
eszközei, szakpolitikái és jogszabályai közötti maximális integrációt és szinergiát.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közel 9,2 milliárd eurót irányoz elő a nagy 
sebességű és a szupergyors szélessávú hálózatok, valamint a páneurópai digitális 
szolgáltatások terén végrehajtott beruházások támogatására. A javaslat fő célja, hogy teljesítse 
az európai digitális menetrend azon célkitűzését, hogy 2020-ra mindenki számára elérhetővé 
váljon a legalább 30 Mbps sebességű szélessávú internet-hozzáférés, az európai háztartások 
legalább fele pedig a 100 Mbps-t meghaladó internetkapcsolatra szóló előfizetéssel 
rendelkezzen.

A javasolt 2,9 milliárd euróból legalább 7 milliárdot fordítanának a nagy sebességű szélessávú 
infrastruktúrába történő beruházásokra. A fennmaradó részt elsősorban támogatások 
formájában olyan projektekre fordítanák, amelyek elősegítik az alapvető köz- és hálózati 
szolgáltatások online elérhetőségét. Ilyen projektek többek között a határokon átnyúló, közös 
érdekű digitális szolgáltatások (e-egészségügyi, elektronikus személyazonosítási és e-
igazságszolgáltatási szolgáltatások stb.), és ezeknek gyors hozzáférést kell garantálniuk a 
polgárok, a közigazgatási szervek, az uniós ipar számára a digitális platformokhoz, a 
szélessávú infrastruktúrákhoz és a távközlési hálózatokhoz.
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A szélessávú internet és a határokon átnyúló digitális szolgáltatások a jövő digitális 
infrastruktúrái, és számos tanulmány szerint jelentős befolyást fognak gyakorolni a munkaerő 
termelékenységre és az egy főre eső GDP-re. Számítások szerint a szélessávú hálózatok 
esetében az egy adott évben tapasztalható 10%-os lefedettségnövekedés 1,5%-kal növeli a 
munka termelékenységét az azt követő öt évben.

Óvatos becslések alapján az Európai Bizottság úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 50 milliárd eurót meghaladó, akár 100 milliárd eurós pénzügyi 
befektetést ösztönözhet a nagy sebességű szélessávú infrastruktúrák terén.

E rendeletre irányuló javaslat célja, hogy iránymutatásokat határozzon meg a transzeurópai 
távközlési hálózatokkal kapcsolatban annak érdekében, hogy felszámolásra kerüljenek az 
egységes digitális piac kiteljesítését gátló szűk keresztmetszetek, és megszűnjön az uniós 
régiókat elválasztó digitális szakadék a magánbefektetések azon régiókban való támogatása 
révén, ahol jelenleg alacsony sebességű internetkapcsolatot szolgáltatnak, vagy ahol 
egyáltalán nincs szolgáltatás.

1. Általános észrevételek

Az előadó általánosságban egyetért a Bizottság javaslatával. A szélessávú és a digitális 
szolgáltatások infrastruktúrája terén az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz azon egymást 
kiegészítő lehetséges mechanizmusok egyikének tekinthető, amelyek ösztönözhetik a magán-
és az állami szektor szükséges beruházásait ezen a területen. E beruházások némelyikére –
különösen a nem kereskedelmi célú vagy alacsony megtérülésű projektekre – nem kerülhetne 
sor e javasolt finanszírozási támogatás nélkül.

Az előadó véleménye szerint e rendeletnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló 
rendelettel együtt elsősorban vállalkozásbarát környezetet kell teremtenie a távközlési 
infrastruktúrák fejlesztése számára. Ezt főként pénzügyi eszközök, például garanciák stb. 
révén kellene megvalósítani. Támogatásokat csak kivételes esetekben kellene alkalmazni.

Az előadó szerint ezért szükség van arra, hogy a tagállamok a gyorsabb előrelépést gátló 
akadályok megszüntetése és a piaci verseny előmozdítása révén továbbra is serkentsék a 
távközlési infrastruktúra piacának fejlődését. Az ágazat szoros piaci kapcsolatai és 
fejlődésének gyorsan változó iránya miatt az IKT-ágazat további fejlesztését célzó, 
központilag megtervezett és irányított projektek megvalósítása nem ajánlott.
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Teljesen piaci alapú környezetben ez a rendelet nem avatkozhat be nem piaci intézkedésekkel 
és befolyással, hanem felelősségteljesen kell csökkentenie a digitális gazdaság hiányosságait.
A legfontosabb hiányosság a vidéki és a városi térségek között meglévő, a gyors 
internetkapcsolathoz való hozzájutás lehetőségében és a hozzá kapcsolódó digitális 
szolgáltatások használatában megmutatkozó digitális szakadékkal függ össze. E szakadék 
mérséklése az egyik legfontosabb prioritás az előadó számára. Ez az egyik olyan terület, ahol 
a közpénz eredményesen mozdíthatja elő e piac fejlődését.

2. Konkrét észrevételek

A javasolt eszköznek elsősorban az infrastruktúra azon területeire kellene összpontosítania, 
ahol mérsékelhető vagy megszüntethető gyengeségek találhatók, amelyeket más eszközökkel 
vagy tisztán kereskedelmi alapon nem lehet megoldani. Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy 
az eszköz által biztosított pénzügyi támogatás nem vezethet a gazdasági verseny torzulásához.
Ez azt jelenti, hogy a szélessávú infrastruktúra tekintetében a pénzügyi támogatást elsősorban 
az alacsony vagy közepes népsűrűségű térségekbe kell irányítani, ahol a magánbefektetők 
beruházásaik alacsony megtérülése miatt nem hajlandók beruházni. Ezért az eszköznek 
biztosítania kell, hogy az EU pénzügyi támogatása megszilárdítsa és fejlessze a ritkábban 
lakott vagy a kevésbé fejlett régiók versenyképességét a szélessávú hálózatokhoz való 
hozzáférés tekintetében. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásainak városi 
térségekben való felhasználására vonatkozó javaslat nem tűnik megfelelőnek; ezeket a 
projekteket továbbra is kizárólag a magánbefektetőknek kellene finanszírozniuk, miután nagy 
részük gazdaságilag is életképes.

Szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéshez az Európai Bizottság azon észrevétele, hogy a 
kevésbé fejlett régiókban a szélessávú hálózatok telepítéséről elsősorban a strukturális és 
kohéziós alapok eszközein keresztül kell gondoskodni. Az előadó úgy véli, hogy a kevésbé 
fejlett régiókat nem kellene megakadályozni abban, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz forrásait felhasználhassák ilyen célokra, és hogy szinergiákat kellene kialakítani a 
különböző uniós programok között. Ami a pénzeszközök hatékony felhasználását illeti, 
fontos, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz távközlési hálózatokat érintő eszköze 
esetében biztosítva legyen az energiaipari és a közlekedési ágazattal való kiegészítő jelleg.

A szélessávú infrastruktúrákba való beruházások egy másik fontos aspektusa a 
technológiasemlegesség elvéhez kapcsolódik. Azonos sebességet lehetővé tevő, hasonló 
szolgáltatásokat nyújtó különböző technológiák esetén ezeket a technológiákat egyenlő 
módon kell kezelni. Ezért az előadó üdvözli a rendeletre irányuló javaslatot, amely a digitális 
menetrend céljainak elérése érdekében nem egy konkrét technológiailag helyes megoldást 
javasol, hanem többféle technológián alapul.
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A szélessávú infrastruktúrákat a rendelet vezetékes és vezeték nélküli (többek között 
műholdas) hálózatokként definiálja. Az internetkapcsolatok elsődleges formája a vezetékes 
kapcsolat, de a mobil felhasználók száma és az adatforgalom gyorsan növekszik. Ezeket a 
trendeket figyelembe kell venni a közös érdekű projektállomány összetételében, és a nyílt 
hozzáférésű, nagy sebességű és szupergyors szélessávú hálózat telepítésének kell elsőbbséget 
biztosítani.

A Bizottság e rendelettel kapcsolatos hatáskörei tekintetében az előadó meg kívánja előzni a 
Bizottság hatásköreinek bármilyen indokolatlan növekedését. Ezzel összefüggésben az első 
kérdés a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ügye. E javaslat alapján a Bizottság kiterjedt 
hatáskört kap a közös érdekű projektek módosítására, eltávolítására, és új projektekkel való 
bővítésére, amelyek e rendelet alapvető elemei. Ezért gondoskodni kell egy olyan sajátos 
ellenőrzési mechanizmus kialakításáról, amely ellenőrzi a Bizottság intézkedéseit.

Az IKT dinamikus és gyorsan fejlődő ágazat; ezért egyrészt szükség van arra, hogy a rendelet 
rugalmas legyen, és figyelembe vegye a fejlődésből eredő változásokat; másrészt azonban 
nem veszélyeztetheti a jogbiztonságot és a befektetések biztonságát ezen a piacon a projektek 
rövid időn belüli módosítása vagy törlése révén.

Az előadó emellett úgy véli, hogy ugyanez a probléma az értékelés és a szakértői csoport 
működése tekintetében is fennáll.


