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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat elősegíti a határokon átnyúló hírközlési szolgáltatások nyújtását, azáltal, hogy 
lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy egységes uniós engedély alapján – és így 
minimális adminisztratív akadályokkal az egész Unió területén nyújthassák szolgáltatásaikat. 

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát – melynek célja a végfelhasználók (nyílt internettel 
kapcsolatos) jogai harmonizációjának elősegítése –, valamint arra irányuló erőfeszítéseit, 
hogy a kiadványokat az információ nyújtói és az általuk nyújtott hírközlési szolgáltatások 
szerint harmonizálja, és ezeket az információkat belefoglalja a szerződésekbe, illetve a 
szolgáltatóváltás módjaiba és a roaming-szolgáltatásokkal kapcsolatos díjakba is. 

Az előadó úgy véli, hogy a kommunikáció bizalmasságára, a magánéletre és a személyes 
adatokra való jogok érvényesítése kulcsfontosságú része a fogyasztói, illetve az uniós 
elektronikus hírközlésbe vetett bizalom kialakításának, így ez utóbbi sikerének is. A 
végfelhasználóknak biztosnak kell lenniük abban, hogy ezeket a jogokat tiszteletben tartják, 
míg ők az elektronikus szolgáltatásokat és hálózatokat igénybe veszik, valamint hogy az e 
jogokba való beavatkozás arányos, és egy egyértelműen meghatározott jogszerű cél elérése 
szükséges. 

Ezért ez a vélemény a javaslat azon szempontjaira összpontosít, amelyek nagy 
valószínűséggel hatást gyakorolnak a magánélethez való jogra és a személyes adatok 
védelmére, illetve a kommunikáció bizalmasságára. 

Az előadó üdvözli a „netsemlegesség” elvének felvételét a rendeletbe, ezért hangsúlyozza, 
hogy a javaslatban engedélyezett bármely olyan intézkedést, amely beavatkozik a 
végfelhasználók adatvédelmi és magánélethez való jogaiba, átláthatóan, szigorúan arányosan 
és a szükségszerűség korlátai között kell végrehajtani. 

A javasolt módosítások célja a kommunikáció bizalmasságának, illetve a magánélet és a 
személyes adatok védelmének a biztosítása a fogyasztói bizalom kialakítása érdekében.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok 
fokozatos térhódításával összefüggésben 
az, hogy a zárt hírközlő hálózatokon belül
nem állnak rendelkezésre a szolgáltatások 
különböző kategóriáinak megfelelő 
internetprotokollon alapuló, meghatározott
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek, amelyek szigorú belépés-
ellenőrzés mellett használják az 
internetprotokollt, akadályozhatja azon 
szolgáltatások fejlesztését, amelyek 
megfelelő működéséhez biztosítani kell ezt
a meghatározott minőséget. Ezért ezeket a
szolgáltatásokat harmonizált megközelítés 
alapján szükséges kialakítani és 
rendelkezésre bocsátani, olyan biztosítékok 
beépítésével, amelyek garantálják, hogy az 
emelt szintű minőség működés 
tekintetében nem azonos, illetve nem 
érinti hátrányosan az internet-hozzáférési 
szolgáltatás teljesítményét, 
megfizethetőségét és minőségét, valamint 
nem ássa alá a versenyt, az innovációt és 
a hálózatsemlegességet.
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termékekkel való ellátást.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. A digitális kor 
eddig soha nem tapasztalt innovációjának 
és gazdasági tevékenységének fő 
mozgatórugója az volt, hogy minden 
internetes forgalmat egyenlően, 
megkülönböztetéstől, korlátozástól vagy 
beavatkozástól mentesen, a feladójától, 
fogadójától, típusától, tartalmától, az 
eszköztől, a szolgáltatástól vagy az 
alkalmazástól függetlenül, a 
hálózatsemlegesség elvének megfelelően 
kezeltek. A jelenlegi keretszabályozás 
célja, hogy a végfelhasználóknak 
lehetőséget biztosítson az információkhoz 
való hozzáférésre, az információk 
terjesztésére, vagy a kívánt alkalmazások 
és szolgáltatások használatára. Ez a
lehetőség a legjobban akkor biztosítható, 
ha a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók a forgalom minden típusát 
egyenlő elbánásban részesítik. A
közelmúltban azonban az Európai 
Elektronikus Hírközlési Szabályozók 
Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
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végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű, a 
hálózatsemlegesség elvét törvénybe iktató
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései.
Amint azt az Európai Parlament „A nyílt 
internet és a hálózatsemlegesség 
Európában” című, 2011. november 17-i 
2011/2866 állásfoglalása is megállapítja, 
az internet nyitott jellege a 
versenyképesség, a gazdasági növekedés, 
a társadalmi fejlődés és az innováció 
kulcsfontosságú mozgatórugójává vált, 
amely az online alkalmazások, tartalmak 
és szolgáltatások látványos fejlődését, és 
ezáltal az alkalmazások, tartalmak és 
szolgáltatások kínálata és az irántuk 
megnyilvánuló kereslet számottevő 
növekedését eredményezte, és az internet 
így az ismeretek, ötletek és információk 
szabad áramlásának létfontosságú 
katalizátorává vált olyan országokban is, 
ahol a független híradás hozzáférhetősége 
korlátozott.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

irányelv, továbbá a 95/46/EK irányelv 13. 
cikkének és a 2002/58/EK irányelv 15. 
cikkének – amelyek az adatvédelem és a 
magánélet védelme szempontjából 
behatárolják a forgalomszabályozási 
intézkedéseket – sérelme nélkül 
meghatározza, hogy a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók milyen 
határokon belül korlátozhatják ezt a 
szabadságot.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(47) Indokolt, hogy a nyitott interneten a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók ne tilthassanak le, 
lassíthassanak, nyújthassanak gyengébb 
minőségben vagy különböztethessenek 
meg hátrányosan bizonyos tartalmakat, 
alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, 
illetve azok meghatározott kategóriáit, 
kivéve korlátozott számú, műszaki 
szempontból ésszerű, egyértelműen 
meghatározott és nem kereskedelmi 
megfontolásokból hozott
forgalomszabályozási intézkedés esetében.
Ezeknek az intézkedéseknek átláthatóknak,
szigorúan szükségeseknek, arányosaknak 
és megkülönböztetésmenteseknek kell 
lenniük. A szűk hálózati keresztmetszetek 
hatásainak enyhítése ésszerűnek tekinthető, 
amennyiben szűk hálózati keresztmetszetek 
csak ideiglenesen vagy kivételes 
körülmények között alakulnak ki.
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körülmények között alakulnak ki.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről 
igény jelentkezik a rugalmas minőségi 
paramétereken alapuló átviteli 
szolgáltatások nyújtása iránt, ideértve az 
idő szempontjából nem érzékeny 
forgalmak hátrasorolását. Ösztönözheti a 
speciális szolgáltatások nyújtását, az új –
például a gépek közötti (M2M) 
adatáramlás elvén alapuló – szolgáltatások 
kifejlesztése szempontjából pedig szerepe 
lehet annak, hogy a tartalmakat, 
alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó 
szereplők ilyen rugalmas 
szolgáltatásminőség-szintekben 
állapodhassanak meg a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal.
Ugyanakkor ezeknek a megoldásoknak 
lehetővé kell tenniük a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
számára a forgalom hatékonyabb 
kiegyensúlyozását és a hálózati szűk 
keresztmetszetek megelőzését. Ez azonban 
nem sértheti az internet fejlődését és a 
hálózatsemlegesség elvét. Ezért fontos, 
hogy a tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők és a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók szabadon köthessenek a 
szolgáltatásminőség-szintet meghatározó 
speciális szolgáltatási megállapodásokat, 
feltéve hogy e meghatározottt minőségi 
jellemzők műszakilag szükségesek a 
szolgáltatás funkcionalitásához és ezek a 
megállapodások nem vezetnek az internet-
hozzáférési szolgáltatás minőségének a 
romlásához.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hatóságokat fel kell hatalmazni a 
szolgáltatásminőségre vonatkozó 
minimumkövetelmények előírására, 
amelyek általánosan vagy egyedi alapon 
alkalmazhatók a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra, amennyiben ez 
szükséges ahhoz, hogy az internet-
hozzáférési szolgáltatás minőségének 
általános korlátozása/romlása megelőzhető 
legyen.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) A személyes adatoknak az 
elektronikus hírközlés egységes európai 
piacáról és a „behálózott kontinens” 
megteremtéséhez szükséges intézkedések 
meghatározásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben említett 
feldolgozásának meg kell felelnie a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek1a

(amely szabályozza a tagállamokban ezen 
irányelv összefüggésében végzett olyan 
személyesadat-feldolgozásokat, amelyek a 
tagállamok illetékes hatóságainak –
különösen a tagállamok által kijelölt 
független hatóságok – ellenőrzésével 
történnek), valamint az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek1b.

________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 
személyes adatok feldolgozása 
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vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 
281., 1995.11.23., 31. o., magyar nyelvű 
különkiadás, 13. fejezet, 15. kötet, 355. 
o.).
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről (HL L 201., 
2002.7.31., 37. o.).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
58 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58b) Az elektronikus hírközlés egységes 
európai piacáról és a „behálózott 
kontinens” megteremtéséhez szükséges 
intézkedések meghatározásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
említett személyesadat-feldolgozásnak 
meg kell felelnie a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által 
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló, 
2000. december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek1a.

__________________
1a HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
80 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80a) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
uniós adatvédelmi jogszabályok elveit és 
rendelkezéseit.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez a rendelet nem sérti a 95/46/EK 
irányelvet és más meglévő uniós 
adatvédelmi jogszabályokat.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „garantált szolgáltatásminőségű 
(ASQ) összekapcsolási termék”: az 

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

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 
bármely egyéb szolgáltatás, amely 
tartalmak, alkalmazások vagy 
szolgáltatások meghatározott köréhez 
vagy együtteséhez nyújt hozzáférési 

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás, 
amelyet az internetprotokoll használatával 
szigorú belépés-ellenőrzés mellett zárt 
elektronikus hírközlő hálózatokon belül 
működtetnek; és amelyet nem 
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lehetőséget, és melynek műszaki jellemzőit 
végponttól végpontig ellenőrizik, vagy 
amely meghatározott számú félnek vagy 
végpontba történő adatküldést vagy 
meghatározott számú féltől vagy 
végpontból történő adatfogadást tesz 
lehetővé; és amelyet nem forgalmaznak 
vagy használnak széles körben az internet-
hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként;

forgalmaznak vagy használnak internet-
hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként
vagy amely funkcionálisan nem azonos a 
nyitott internet-hozzáférési szolgáltatás 
keretében elérhető szolgáltatásokkal;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A saját tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága a (2) bekezdésnek megfelelően 
benyújtott információkat és azoknak a (3) 
bekezdés szerint bejelentett változásait az 
információk vagy a változásról szóló 
értesítések beérkezésétől számított egy 
héten belül továbbítja az érintett fogadó 
tagállamok nemzeti szabályozó 
hatóságainak és a BEREC Hivatalának. A 
BEREC Hivatala nyilvánosan elérhető 
nyilvántartást vezet az e rendeletnek 
megfelelően tett bejelentésekről. A 
nyilvántartásnak a BEREC Hivatala által 
választott formátumától (elektronikus 
vagy nyomtatott) függetlenül a Hivatalnak 
a 45/2001/EK rendelet 22. cikkével 
összhangban megfelelő biztonsági 
intézkedéseket kell biztosítania a 
nyilvántartás karbantartása során.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Továbbá az Európai Elektronikus 
Hírközlési Szabályozók Testületének a 
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45/2001/EK rendelet 12. cikkével 
összhangban tájékoztatást kell nyújtania a 
hírközlési szolgáltatók számára, amelyet a 
szolgáltató szerinti tagállam szabályozó 
hatóságán keresztül lehet terjeszteni.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a személyes adatok védelmére, a 
magánszférára, a hálózatok biztonságára 
és integritására, valamint az 
átláthatóságra vonatkozó szabályok teljes 
mértékű tiszteletben tartása, az uniós 
jogszabályoknak megfelelően.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 32. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölve
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fogadjon el az I. mellékletnek a piaci és 
műszaki fejlődés fényében történő 
kiigazítása érdekében, hogy az továbbra is 
megfeleljen az (1) bekezdésben felsorolt 
lényeges követelményeknek.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk 
választott információkat és tartalmakat, 
futtathatnak alkalmazásokat, 
csatlakoztathatnak hardvert és 
használhatnak szolgáltatásokat, szoftvert és 
eszközöket az internet-hozzáférési 
szolgáltatásukon keresztül, a 
hálózatsemlegesség elvével összhangban.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználók jogosultak az 
adatmennyiség és sebesség alapján 
különbséget tevő megállapodásokat kötni
az internet-hozzáférési szolgáltatóival,
amennyiben ehhez szabad 
elhatározásukból kifejezett 
hozzájárulásukat adják, feltéve, hogy a 
megállapodások megfelelően figyelembe 
veszik a hálózatsemlegesség elvét, és nem 
alkalmaznak megkülönböztetést a 
tartalom, alkalmazás, illetve szolgáltatás, 
vagy ezek meghatározott típusai alapján.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A végfelhasználóknak nyújtott speciális 
szolgáltatások lehetővé tétele érdekében a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók szabadon köthetnek 
megállapodást egymással a kapcsolódó 
adatmennyiségeknek vagy forgalomnak
zárt elektronikus hírközlő hálózatokon 
belüli, a nyilvános internet-hozzáférési 
szolgáltatáson keresztül elérhető 
szolgáltatásokkal működés szempontjából 
nem azonos speciális szolgáltatásként, 
meghatározott szolgáltatásminőség mellett 
vagy dedikált kapacitással történő 
továbbítására vonatkozóan. A speciális 
szolgáltatások nyújtása nem ronthatja az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
minőségét. Ahol a hálózati kapacitás 
megoszlik az internet-hozzáférési 
szolgáltatások és a speciális szolgáltatások 
között, a szolgáltatások nyújtójának 
világos és egyértelmű formában közzé kell 
tennie a hálózati kapacitás megosztásának 
szempontjait.

Módosítás 26

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

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

A hálózatsemlegesség elvével 
összhangban – néhány korlátozott számú, 
ésszerű forgalomszabályozási intézkedéstől 
eltekintve – az internet-hozzáférési 
szolgáltatók nem korlátozhatják az (1) 
bekezdésben biztosított jogokat azzal, hogy 
bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat, illetve azok 
meghatározott kategóriáit letiltják, 
lelassítják, gyengébb minőségben nyújtják, 
módosítják vagy hátrányosan 
megkülönböztetik. Az ésszerű 
forgalomszabályozási intézkedéseknek 
átláthatónak, megkülönböztetéstől 
mentesnek, szigorúan arányosnak, világos, 
könnyen érthető és hozzáférhető 
jogorvoslati mechanizmusok hatálya alá 
tartozónak és szükségesnek kell lenniük:

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) egyértelmű és konkrét információt kell 
nyújtaniuk a megengedett 
kommunikációfigyelő módszerek 
vonatkozásában;

Indokolás

A 23. cikk (5) bekezdése előírja azokat az „ésszerű forgalomszabályozási intézkedéseket”, 
amelyek alkalmazásával az internetszolgáltatók megkülönböztethetik, gyengébb minőségben 
nyújthatják, lassíthatják vagy letilthatják a forgalmat, azonban nem nyújt tájékoztatást az 
ezen intézkedések hátterében álló kommunikációfigyelő módszerekről. A 23. cikk (5) 
bekezdésének ezért világos tájékoztatást kell nyújtania a kommunikációfigyelő módszerekről, 
annak érdekében, hogy a végfelhasználó számára biztosítható legyen a forgalomszabályozási 
intézkedések adatvédelemre és a magánélet védelmére gyakorolt hatásával kapcsolatos 
bizonyosság.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a közvetlen marketingcélú kéretlen 
üzenetek eljuttatásának megakadályozására 
azon felhasználók esetén, akik
tájékoztatáson alapuló szabad 
elhatározásukból előzetesen kifejezetten
beleegyeztek az ilyen korlátozó 
intézkedések alkalmazásába; Ezt a 
beleegyezést tájékozódás alapján, 
konkrétan és egyértelműen, önkéntes 
alapon kell megadni.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az ideiglenes és kivételes szűk hálózati 
keresztmetszetek hatásainak elsősorban 
alkalmazás-semleges intézkedések révén 
történő enyhítésére, feltéve, hogy az összes
forgalom tekintetében egyenlő bánásmódot
alkalmaznak.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ésszerű forgalomszabályozás csak 
olyan adatfeldolgozást foglalhat magában, 
amely szükséges és arányos az ebben a 
bekezdésben meghatározott célok 
eléréséhez. Ezért minden adatvizsgálati, -
szűrési és -elemzési technikának 
összhangban kell lennie a magánszféra és 
az adatok védelmére vonatkozó uniós 
jogszabályokkal. Ezen eljárások keretében 
– alapesetben – csak a fejlécben szereplő 
információkat vizsgálhatják. Az 
adatközlés tartalmának e célból történő 
feldolgozása tilos. A 95/46/EK irányelv 8. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
érzékeny adatokat semmilyen esetben nem 
dolgozzák fel.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
szorosan figyelemmel követik és 
biztosítják, hogy a végfelhasználók 
ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) 
bekezdésében, valamint a 2. cikk (15) 
bekezdésében meghatározott 
szabadságjogokkal, és figyelemmel követik 
és biztosítják a 23. cikk (5) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelést, valamint – a
hálózatsemlegesség elvével összhangban –
a megkülönböztetésmentes, a műszaki 
fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a 
speciális szolgáltatások által nem rontott 
internet-hozzáférési szolgáltatások további 
rendelkezésre állását. A többi illetékes 
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szolgáltatások kulturális sokszínűségre és 
innovációra gyakorolt hatását. A nemzeti 
szabályozó hatóságok e tevékenységükről 
és annak eredményeiről évente 
beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-
nek.

nemzeti hatósággal és adatvédelmi 
hatósággal együttműködve figyelemmel 
követik a speciális szolgáltatások kulturális 
sokszínűségre és innovációra gyakorolt 
hatását. A nemzeti szabályozó hatóságok e 
tevékenységükről és annak eredményeiről 
évente beszámolnak a Bizottságnak, a 
BEREC-nek és a nyilvánosságnak. E 
figyelemmel követés megfelel a 
kommunikáció bizalmasságára vonatkozó 
elvnek és nem foglalja magába személyes 
adatok feldolgozását.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
világos és könnyen érthető értesítési és 
jogorvoslati mechanizmusokat kell 
bevezetniük az online tartalmak, 
szolgáltatások vagy alkalmazások 
szempontjából megkülönböztetést, 
korlátozást, beavatkozást, letiltást vagy 
akadályozást elszenvedett végfelhasználók 
számára.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság – a BEREC-cel és más 
érdekelt felekkel folytatott konzultációt 
követően – végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyben egységes feltételeket 
határoz meg az illetékes nemzeti hatóságok 
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aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

e cikkben előírt kötelezettségeinek 
teljesítésére. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 33. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az egyedileg tárgyalt 
ajánlatok kivételével egyértelmű, átfogó és 
könnyen elérhető módon – átlátható, 
összehasonlítható, elegendő és aktualizált 
tájékoztatást tesznek közzé az alábbiakról:

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. egyértelmű és megfelelő információ 
azokról a vizsgálati módszerekről, 
amelyeket a forgalomszabályozási 
intézkedések keretében alkalmaznak és a 
23. cikk (5) bekezdésében felsorolt célokra 
vettek igénybe, valamint ezek hatása a 
felhasználók magánélethez és 
adatvédelemhez való jogára.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 2002/22/EK irányelv 25. cikke 
értelmében fennálló kötelezettség esetén a 

g) a 2002/22/EK irányelv 25. cikke 
értelmében fennálló kötelezettség esetén a 
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végfelhasználó választási lehetőségei azzal 
kapcsolatban, hogy a személyes adatai 
szerepeljenek-e a telefonkönyvben, 
valamint az érintett adatok; 

végfelhasználó választási lehetőségei azzal 
kapcsolatban, hogy a személyes adatai 
szerepeljenek-e a telefonkönyvben, 
valamint az érintett adatok; az ilyen 
telefonkönyvben szereplő személyes 
adatok feldolgozása megfelel a 
2002/58/EK irányelv 12. cikkének.

Indokolás

A 2002/58/EK irányelv 12. cikke előírja, hogy a végfelhasználókat értesíteni kell a szóban 
forgó telefonkönyv céljairól, valamint a személyes adataik felhasználásának a telefonkönyv 
keresőfunkciói alapján biztosított további lehetőségeiről.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) A 26. cikk (1) bekezdésének j) 
pontjában említett fellépésekkel 
kapcsolatos információk, és ezeknek a 
végfelhasználók magánélet védelmével és 
adatvédelemmel kapcsolatos jogaira 
gyakorolt esetleges hatásai.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetővé teszik a 
végfelhasználók számára, hogy 
díjmentesen tételes számlát igényeljenek.

(4) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetővé teszik a 
végfelhasználók számára, hogy 
díjmentesen tételes számlát igényeljenek, 
feltéve, hogy megfelelően tiszteletben 
tartják a hívó felhasználók és a hívott 
előfizetők magánélethez való jogát.
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
531/2012/EU rendelet
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A jegyzőkönyv az alábbi cikkel egészül 
ki:

6a. cikk

A kiskereskedelmi barangolási díjak 
eltörlése

2015. július 1-jétől a 
barangolásszolgáltatók – a belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatások díjához képest –
nem számíthatnak fel semmilyen 
többletdíjat a barangolást végző 
ügyfeleiknek a szabályozott 
hívásindításokért vagy hívásfogadásokért, 
a szabályozott, elküldött barangolásos 
SMS-üzenetekért, az elküldött 
barangolásos MMS-üzenetekért vagy a 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások igénybevételéért, illetve 
semmilyen általános díjat a végberendezés 
vagy szolgáltatás külföldön történő 
használatának lehetővé tételéért.

Indokolás

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).
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Módosítás 41

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

Hatályos szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

Indokolás

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

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EURÓPAI ASQ ÖSSZEKAPCSOLÁSI 
TERMÉKEK 
MINIMUMPARAMÉTEREI

törölve

Hálózati elemek és kapcsolódó 
információk

- A helyhez kötött hálózaton nyújtandó 
összekapcsolási termék ismertetése, 
beleértve a műszaki jellemzőket és a 
releváns szabványok alkalmazását.

Hálózati funkcionalitás:

– közös, meghatározott paramétereken 
alapuló, végponttól végpontig szóló 
szolgáltatásminőséget biztosító 
összekapcsolási megállapodás, mely 
lehetővé teszi legalább a következő 
szolgáltatástípusok nyújtását:

– beszéd- és videohívások;

– audiovizuális tartalom szórása; továbbá

– adatkritikus alkalmazások.
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