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Módosítás 9
Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az elektronikus hírközlés egységes 
európai piacának létrehozása, illetve a 
területi és társadalmi kohézió erősítése 
érdekében szükséges az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról és ,,a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló 
egyedi rendelkezésekről, valamint az 
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló …/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében 
meghatározott (2a) beruházási prioritás 
végrehajtása a széles sávú hozzáférés és a 
nagy sebességű hálózatok kiépítése, 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 tehessen 
ezen a területen.

Or. de

Módosítás 10
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az új generációs infrastruktúrákba 
való beruházások, amelyek 
nélkülözhetetlenek annak érdekében, 
hogy az európai polgárok új, innovatív 
szolgáltatásokat vehessenek igénybe, nem 



PE526.200v01-00 4/13 AM\1014198HU.doc

HU

korlátozódhatnak a központi vagy sűrűn 
lakott térségekre, ahol ezen 
infrastruktúrák jövedelmezősége könnyen 
biztosítható. A beruházásokat egyidejűleg 
ki kell terjeszteni a külső, a legkülső, a 
kevésbé sűrűn lakott és a kevésbé fejlett 
régiókra is, fejlettségbeli lemaradásuk 
további súlyosbodásának elkerülése 
érdekében.   

Or. fr

Módosítás 11
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Indokolt lehetővé tenni, hogy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások – a 
mobilszolgáltatókat és az ilyen szolgáltatók 
konzorciumait is ideértve – a 
végfelhasználók hosszú távú érdekét szem 
előtt tartva közösen megszervezzék az 
Unió csaknem egész területének hatékony 
és megfizethető lefedettségét, és ily módon 
a feltételeket, eljárásokat, költségeket, a 
frekvenciakijelölés időzítését és a 
használati jogok időtartamát tekintve 
hasonlóan vehessenek igénybe harmonizált 
frekvenciasávokat a különböző 
tagállamokban, és például a sűrűn és ritkán 
lakott területek egyidejű lefedésére 
alkalmas, alacsonyabb és magasabb 
frekvenciasávokat ötvöző kiegészítő 
frekvenciacsomagokat hozzanak létre. A 
nagyobb fokú koordináció és 
következetesség érdekében útnak indított 
kezdeményezések a hálózat-beruházási 
környezet kiszámíthatóságát is javítanák. 
Szintén nagymértékben kedvezne a 
kiszámíthatóságnak a hosszú távú 
rádióspektrum-használati jogokat 

(19) Indokolt lehetővé tenni, hogy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások – a 
mobilszolgáltatókat és az ilyen szolgáltatók 
konzorciumait is ideértve – a 
végfelhasználók hosszú távú érdekét szem 
előtt tartva közösen megszervezzék az 
Unió csaknem egész területének – többek 
között különösen a legkülső régióknak – a
hatékony és megfizethető lefedettségét, és 
ily módon a feltételeket, eljárásokat, 
költségeket, a frekvenciakijelölés időzítését 
és a használati jogok időtartamát tekintve 
hasonlóan vehessenek igénybe harmonizált 
frekvenciasávokat a különböző 
tagállamokban, és például a sűrűn és ritkán 
lakott területek egyidejű lefedésére 
alkalmas, alacsonyabb és magasabb 
frekvenciasávokat ötvöző kiegészítő 
frekvenciacsomagokat hozzanak létre. A 
nagyobb fokú koordináció és 
következetesség érdekében útnak indított 
kezdeményezések a hálózat-beruházási 
környezet kiszámíthatóságát is javítanák. 
Szintén nagymértékben kedvezne a 
kiszámíthatóságnak a hosszú távú 
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egyértelműen támogató politika – annak 
sérelme nélkül, hogy egyes tagállamokban 
ezek a jogok határozatlan időre szólnak –, 
viszont kapcsolódna az egyedi használati 
jog tárgyát képező rádióspektrum részben 
vagy teljes mértékben történő átruházására, 
bérbeadására vagy megosztására vonatkozó 
egyértelmű feltételekhez.

rádióspektrum-használati jogokat 
egyértelműen támogató politika – annak 
sérelme nélkül, hogy egyes tagállamokban 
ezek a jogok határozatlan időre szólnak –, 
viszont kapcsolódna az egyedi használati 
jog tárgyát képező rádióspektrum részben 
vagy teljes mértékben történő átruházására, 
bérbeadására vagy megosztására vonatkozó 
egyértelmű feltételekhez.

Or. fr

Módosítás 12
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Legalább a helyhez kötött, a nomád, 
illetve a mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 
magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced 
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 
rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. 
Ki kell terjednie továbbá azokra a 3. cikk 
b) pontjában és a rádióspektrum-politikai 
programról szóló, 2013. június 13-án 
elfogadott, „Az Európa előtt álló stratégiai 
kihívások a rádióspektrum vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti növekvő igény kielégítése 
terén” című véleményben meghatározott 
sávokra, amelyek a jövőben a vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára 
harmonizálásra kerülhetnek, így például a 
közeljövőben sorra kerülő 700 MHz-es, az 
1,5 GHz-es és a 3,8–4,2 GHz-es

(20) Legalább a helyhez kötött, a nomád, 
illetve a mobil széles sávú hírközlés céljára 
harmonizált sávokban javítani kell a 
rádióspektrum-használati jogok 
összehangolását és egységességét. Ez 
magában foglalja a Nemzetközi Távközlési 
Egyesület (ITU) szintjén az International 
Mobile Telecommunications-Advanced 
(IMT-Advanced) szabvány szerinti 
rendszerek céljára meghatározott sávokat, 
valamint a rádiós helyi hálózatok (RLAN) 
céljára használt sávokat, például a 2,4 
GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávokat. 
Ki kell terjednie továbbá azokra a 3. cikk 
b) pontjában és a rádióspektrum-politikai 
programról szóló, 2013. június 13-án 
elfogadott, „Az Európa előtt álló stratégiai 
kihívások a rádióspektrum vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára való 
használata iránti növekvő igény kielégítése 
terén” című véleményben meghatározott 
sávokra, amelyek a jövőben a vezeték 
nélküli széles sávú hírközlés céljára 
harmonizálásra kerülhetnek, így például a 
közeljövőben sorra kerülő 700 MHz-es és
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frekvenciasávokra. az 1,5 GHz-es frekvenciasávokra.

Or. en

Módosítás 13
Younous Omarjee

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 lehetővé tétele 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 14
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nemzeti szintű 
frekvenciagazdálkodás ne akadályozzon 
más tagállamokat azon rádiófrekvenciák 
használatában, amelyekre jogosultak, 
illetve azon kötelezettségek teljesítésében, 
amelyek az uniós szinten harmonizált
sávok használatához kapcsolódnak. A 
rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 
csoport (RSPG) jelenlegi tevékenységeire 
épülő koordinációs mechanizmusra van 
szükség annak biztosításához, hogy minden 
egyes tagállam méltányos alapon férhessen 
hozzá a rádióspektrumhoz, és a 

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a vezeték nélküli széles sávú 
hírközlés céljára uniós szinten 
harmonizált sávok tekintetében a 
harmonizált ütemtervek végrehajtása, 
illetve a frekvenciakijelölésre vonatkozó 
határidők koordinációs problémák miatt 
ne szenvedjenek indokolatlan késedelmet; 
és különösen gondoskodniuk kell arról, 
hogy a nemzeti szintű 
frekvenciagazdálkodás ne akadályozzon 
más tagállamokat azon rádiófrekvenciák 
használatában, amelyekre jogosultak, 
illetve azon kötelezettségek teljesítésében, 
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koordináció eredményei egységesek és 
érvényesíthetők legyenek.

amelyek e sávok használatához 
kapcsolódnak. A rádiófrekvencia-
politikával foglalkozó csoport (RSPG) 
jelenlegi tevékenységeire épülő 
koordinációs mechanizmusra van szükség 
annak biztosításához, hogy minden egyes 
tagállam méltányos alapon férhessen hozzá 
a rádióspektrumhoz, és a koordináció 
eredményei egységesek és érvényesíthetők 
legyenek.

Or. en

Módosítás 15
Younous Omarjee

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 
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.

(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 támaszthatnak 
és nem tarthatnak fenn az ilyen 
szolgáltatások határokon átnyúló 
vásárlásának az 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 
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. 

Or. fr
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Módosítás 16
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A távolságot, a szigetjelleget, az 
alacsony népsűrűséget, a gyenge 
fogyasztói 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.

Or. fr

Indokolás

Az elektronikus hírközlés európai piacának – amelynek létrehozása a rendelet célja –
valamennyi uniós fogyasztó számára lehetővé kell tennie, hogy azonos díjakat évezzen és hogy 
megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhessen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz. 
Ezért a távolság, a szigetjelleg, az alacsony népsűrűség, a gyenge fogyasztói kereslet, 
valamint a nemzeti barangoló zónák megléte nem indokolhatja magasabb díjak felszámítását.

Módosítás 17
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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.

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. Továbbá, a 
forgalomszabályozási intézkedéseket nem 
lehet oly módon alkalmazni, hogy az 
hátrányos megkülönböztetést jelentsen az 
internet-hozzáférési szolgáltató által –
közvetlenül vagy más vállalkozásokkal 
közösen –nyújtott szolgáltatásokkal 
versengő speciális szolgáltatásokkal 
szemben, kivéve, ha ez objektív módon 
indokolható.

Or. en

Módosítás 18
Lambert van Nistelrooij

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 
ügyfelek a saját hálózataikon nyújtott 
szolgáltatást vennének igénybe, és ennek 
megfelelő kiskereskedelmi árat 
számíthatnak fel az Unióra kiterjedő 
virtuális hálózati lefedettségért.

(73) A kereskedelmi vagy műszaki
barangolási megállapodásoknak 
köszönhetően a mobilszolgáltatók a 
belföldi ügyfelek által a partnereik 
hálózatain végzett barangolást nagyban 
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 
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Nagykereskedelmi szinten ez a megoldás 
lehetővé tenné az új barangolásos termékek 
fejlesztését, amelynek következtében 
kiskereskedelmi szinten fokozódna a 
választék és a verseny.

lefedettségért. Nagykereskedelmi szinten 
ez a megoldás lehetővé tenné az új 
barangolásos termékek fejlesztését, 
amelynek következtében kiskereskedelmi 
szinten fokozódna a választék és a verseny.

Or. en

Módosítás 19
Younous Omarjee

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 során; 

Or. fr

Módosítás 20
Younous Omarjee

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 
legritkábban lakott, a külső és a legkülső 
régiókban;

Or. fr
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Módosítás 21
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
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) Az Unióban székhellyel rendelkező 
bármely 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.

Or. en

Módosítás 22
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
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harmonizált sávnak az uniós 
szabályozásnak megfelelő használatát a 
saját területükön.

ne akadályozza abban, hogy engedélyezzék 
egy vezeték nélküli széles sávú hírközlési 
célú adott harmonizált sávnak az uniós 
szabályozásnak megfelelő használatát a 
saját területükön.

Or. en

Módosítás 23
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 24
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk
2014. december 31-ig a BEREC 
valamennyi helyhez kötött és mobil 
hívásvégződtetési díj tekintetében egységes 
értéket fogad el a 2009. május 7-i, az EU-
ban a helyhez kötött és mobil 
hívásvégződtetési díjak szabályozói 
kezeléséről szóló bizottsági ajánlással 
(C(2009) 3359) összhangban.
2015. június 30-ig valamennyi nemzeti 
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szabályozó hatóság biztosítja, hogy az 
általuk a 2009. november 25-i 
2009/140/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel1 összhangban végzett 
piacelemzés nyomán a nyilvános 
rádiótelefon-hálózatban való 
hívásvégződtetés piaca tekintetében 
jelentős piaci erővel rendelkezőként 
megjelölt üzemeltetők felszámítsák a 
BEREC által ebben a bekezdésben 
meghatározott végződtetési díjakat.
__________________
1 HL L 337., 2009.12.18., 37. o.

Or. en

Módosítás 25
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

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.


