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RÖVID INDOKOLÁS

Az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról szóló rendeletjavaslat az Európai Unió 
egy évtizedes jogalkotói munkájának eredménye. Ez a munka arra irányul, hogy az egyének 
és a vállalkozások korlátozások nélkül és alacsonyabb költségek mellett férhessenek hozzá az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz. Az Európai Unió 28 különálló, az engedélyek, a 
szabályozási feltételek, a frekvenciakijelölés és a fogyasztóvédelem szempontjából egymástól 
eltérő nemzeti piacra tagolódik. Ez a széttöredezettség kedvezőtlenül hat. Nevezetesen 
akadályozza a határ menti szolgáltatások fejlesztését, növeli az uniós országok közti hívások 
árát és a meglévő hálózatok kapacitásainak alacsony kihasználását eredményezi. A jelenlegi 
helyzet károsan hat a versenyképesség és a foglalkoztatás szempontjából is, nevezetesen 
azokban az ágazatokban, amelyekben a versenyképesség javítása az összekapcsolhatóságon és 
az integrált szolgáltatások nyújtásán alapul. Ilyenek például a banki szolgáltatások, a 
logisztika, a közlekedés, az energia, a kiskereskedelem, az egészségügy stb.

A Regionális Fejlesztési Bizottság pozitívan ítéli meg e rendeletjavaslatnak a határ menti 
régiók fejlesztése és a határ menti területi együttműködés megerősítése tekintetében kifejtett 
hatását.

A Regionális Fejlesztési Bizottság hangsúlyozza, hogy az európai strukturális alapok már 
most is jelentős szerepet játszanak az európai digitális menetrend finanszírozásában. Ezzel 
összefüggésben pozitívan ítéli meg e rendeletjavaslat a digitális területre irányuló állami 
beruházások ösztönzése tekintetében kifejtett hatását.

A Bizottság az e vélemény tárgyát képező rendeletjavaslat mellett a közeljövőben egy a 
„szélessávú beruházási környezet javítását” célzó ajánlást is elfogad. A Regionális Fejlesztési 
Bizottság azt kéri, hogy ez az ajánlás széleskörű legyen annak érdekében, hogy ösztönözze az 
Unió egész területére, így a legkülső régiókra és sziget jellegű régiókra kiterjedő digitális 
lefedettség kialakítását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amint azt az Európai Parlament 
Belső Politikák Főigazgatóságának B. 
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Tematikus Osztálya (Strukturális és 
Kohéziós Politikák) által 2013-ban 
közzétett, „Internet, digitális és gazdasági 
fejlesztési menetrend az európai 
régiókban” című tanulmánya („a 
tanulmány”) hangsúlyozza, fontos, sőt 
döntő fontosságú, hogy az információs és 
kommunikációs technológiák 
elfogadásának és fogadtatásának, 
valamint az információs társadalom 
régiókban történő kiépítésének kedvező 
környezetet hozzunk létre, mivel a 
regionális szint kiemelt jelentőségű az IKT 
fejlesztése iránti igény megjelenése 
szempontjából.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az elektronikus hírközlés egységes 
európai piacának létrehozása, illetve a 
területi és társadalmi kohézió erősítése 
érdekében szükséges az 1301/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. 
cikkében meghatározott (2a) beruházási 
prioritás1a végrehajtása a széles sávú 
hozzáférés és a nagy sebességű hálózatok 
javítása, illetve az új technológiák és 
hálózatok digitális gazdaságban való 
használatának támogatása céljából, 
továbbá valamennyi európai régió 
számára lehetővé kell tenni, hogy – a fenti 
rendelet 4. cikkében is foglaltak szerint –
beruházásokat eszközölhessen ezen a 
területen.

__________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. december 17-i, 1301/2013/EU 
rendelete az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról és a növekedést és
munkahelyteremtést szolgáló beruházás 
célkitűzésről szóló egyedi 
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rendelkezésekről, valamint az 
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 347, 2023.12.20., 289. 
o.).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Az új generációs infrastruktúrákba 
való beruházás, amely nélkülözhetetlen 
annak érdekében, hogy az európai 
polgárok új, innovatív szolgáltatásokat 
vehessenek igénybe, nem korlátozódhat a 
központi vagy sűrűn lakott térségekre, 
ahol bizonyosan megtérül. A 
beruházásokat egyidejűleg ki kell 
terjeszteni a külső és legkülső, kevésbé 
sűrűn lakott és a kevésbé fejlett régiókra 
is, fejlettségbeli lemaradásuk további 
súlyosbodásának elkerülése érdekében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4d) Amint azt a fent említett tanulmány 
megjegyzi, a regionális szint megfelelő az 
információs társadalom által kínált 
lehetőségek azonosítására és az ezek 
támogatását célzó tervek és programok 
végrehajtására. Ez a tanulmány arra is 
rámutat, hogy a különböző kormányzási 
szintek közti interakció jelentős 
növekedési potenciált rejt. Az egységes 
digitális piac megteremtése érdekében 
kombinálni kell a lentről felfelé és a 
felülről lefelé irányuló megközelítéseket, 
vagy legalábbis párhuzamosan kell 
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fejleszteni azokat.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a 676/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat alapján történő 
harmonizálására irányuló uniós 
intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Nagyobb adatbiztonságot kell 
biztosítani továbbá a WLAN kapcsolódási 
pontokat használó végfelhasználók 
számára, a fogyasztók bizalmának javítása 
és a vezeték nélküli széles sávú 
infrastruktúra kiépítésének ösztönzése 
érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Az elektronikus hírközlés egységes 
piacának a kiteljesítéséhez azokat az 
akadályokat is le kell építeni, amelyek 
gátolják, hogy a végfelhasználók az 
Unióban mindenütt hozzáférhessenek 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz.
Ezért indokolt, hogy a közhatóságok ne 
támaszthassanak és ne tarthassanak fenn
az ilyen szolgáltatások határokon átnyúló
vásárlásának az útjában álló akadályokat.
Indokolt, hogy a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók ne tagadhassák
meg és ne korlátozhassák a hozzáférést, 
továbbá a végfelhasználóval szemben ne 
alkalmazhassanak hátrányos 
megkülönböztetést az állampolgárság vagy 

(43) Az elektronikus hírközlés egységes 
piacának a kiteljesítéséhez azokat az 
akadályokat is le kell építeni, amelyek 
gátolják, hogy a végfelhasználók az 
Unióban mindenütt hozzáférhessenek 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz.
Ezért a közhatóságok nem 
akadályozhatják az ilyen szolgáltatások 
határokon átnyúló vásárlását, illetve nem 
tarthatnak fenn annak útjában álló 
akadályokat. A nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók nem tagadhatják
meg és nem korlátozhatják a hozzáférést, 
továbbá a végfelhasználóval szemben nem 
alkalmazhatnak hátrányos 
megkülönböztetést az állampolgárság vagy 
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a lakóhely szerinti tagállam alapján. A 
költségek, kockázatok és piaci viszonyok –
például a kereslet és a versenytársak által 
alkalmazott árak – objektíven igazolható 
különbsége alapján azonban lehetővé kell 
tenni a differenciálást.

a lakóhely szerinti tagállam alapján. A 
költségek, kockázatok és piaci viszonyok –
például a kereslet és a versenytársak által 
alkalmazott árak – objektíven igazolható 
különbsége alapján azonban lehetővé kell 
tenni a differenciálást, lefedettségét 
biztosítva ugyanakkor Európa teljes 
területén, beleértve a kevésbé sűrűn 
lakott, a legkülső és a kevésbé fejlett 
régiókat is.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A távolságot, a szigetjelleget, az 
alacsony népsűrűséget, a szolgáltatások 
iránti gyenge keresletet, valamint a 
bizonyos európai – különösen a legkülső –
régiókra jellemző nemzeti barangoló 
zónák meglétét nem lehet olyan objektív 
kritériumokként kezelni, amelyek 
indokolják, hogy a helyhez kötött vagy 
mobil elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatók magasabb díjat 
számítsanak fel.

Indokolás 

Az elektronikus hírközlés európai piacának – amelynek létrehozása a rendelet célja –
valamennyi uniós fogyasztó számára biztosítania kell az azonos díjakat, és hogy 
megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhessen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz. 
Ezért a távolság, a szigetjelleg, az alacsony népsűrűség, a szolgáltatások iránti gyenge 
kereslet, valamint az egyes országokon belüli barangoló zónák megléte nem indokolja 
magasabb díjak felszámítását.  

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A két- vagy többoldalú barangolási 
megállapodásoknak köszönhetően a 
mobilszolgáltatók a belföldi ügyfelek által 
a partnereik hálózatain végzett barangolást 
nagyban úgy kezelhetik, mintha ezek az 

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

úgy kezelhetik, mintha ezek az ügyfelek a 
saját hálózataikon nyújtott szolgáltatást 
vennének igénybe, és ennek megfelelő 
kiskereskedelmi árat számíthatnak fel az 
Unióra kiterjedő virtuális hálózati 
lefedettségért. Nagykereskedelmi szinten
ez a megoldás lehetővé tenné az új 
barangolásos termékek fejlesztését, 
amelynek következtében kiskereskedelmi 
szinten fokozódna a választék és a verseny.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tagállamok és a közhatóságok az 
egész EU területén biztosítják a 
megkülönböztetés-mentességet a díjak 
felszámítása, a nyilvános elektronikus 
hírközlési hálózatok használata, valamint 
az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz való lakossági 
hozzáférés tekintetében.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) támogassák az Unió egészére kiterjedő, 
a kialakuló végfelhasználói kereslet 
kielégítésére képes új és továbbfejlesztett 
nagykapacitású infrastruktúrákra irányuló 
beruházást és innovációt;

c) támogassák az Unió egészére kiterjedő, 
a kialakuló végfelhasználói kereslet 
kielégítésére képes új és továbbfejlesztett 
nagykapacitású infrastruktúrákra irányuló 
beruházást és innovációt, különösen a 
ritkábban lakott, a külső és a legkülső 
régiókban;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
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16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem támaszthatnak a 
végfelhasználók állampolgárságán vagy 
lakhelyén alapuló, diszkriminatív 
követelményeket vagy feltételeket a 
hozzáférés vagy a használat tekintetében a 
végfelhasználókkal szemben.

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy az „objektíven indokolt” kifejezés homályossága miatt pontosan 
annak enged teret, amit a cikk meg kíván akadályozni, azaz lehetővé teszi, hogy a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók diszkriminatív követelményeket vagy hozzáférési 
feltételeket szabjanak meg.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető szöveg 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem alkalmazhatnak 
magasabb díjszabást a más tagállamban 

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

végződtetett Unión belüli kommunikációra:

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy az „objektíven indokolt” kifejezés homályossága miatt pontosan 
annak enged teret, amit a cikk meg kíván akadályozni, azaz lehetővé teszi, hogy a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók diszkriminatív követelményeket vagy hozzáférési 
feltételeket szabjanak meg.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy a szóban forgó rendeletjavaslatnak a terület egészén egységes 
módon meg kell akadályoznia a sávszélesség speciális szolgáltatások nyújtása általi 
túlterhelését. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A speciális szolgáltatások nyújtása 
semmilyen módon nem vezethet az 
internet-hozzáférés minőségének 
romlásához, különösen a legkülső és az 
északi, gyéren lakott területeken, ahol az 
internet-hozzáférés és annak minősége 
gyakran korlátozott.

Indokolás

A piaci erők gyakran nem vállalnak felelősséget a magas kapacitású internet-hozzáférés 
távoli és ritkán lakott területeken való nyújtása tekintetében. Az internet-hozzáférés különösen 
fontos ezeken a területeken, mivel szükség van a nagy földrajzi távolságok áthidalására. A 
nagy kapacitású internet-hozzáférés létfontosságú a legészakibb régiókban, ahol az év 
bizonyos szakaszaiban a turizmus miatt a hússzorosára nő a lakosság.
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