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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
Cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE 

a transzeurópai távközlési hálózatokra 
vonatkozó iránymutatásokról és az 
1336/97/EK határozat hatályon kívül 
helyezésérıl 

a transzeurópai digitális hálózatokra 
vonatkozó iránymutatásokról és az 
1336/97/EK határozat hatályon kívül 
helyezésérıl 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A távközlési hálózatok és 
szolgáltatások egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a széles sávú 
hálózatok és a digitális szolgáltatások 
szorosan összefonódnak. Az internet egyre 
inkább a kommunikáció, a szolgáltatások 
és az üzleti élet meghatározó eszközévé 

(1) A digitális hálózatok és szolgáltatások 
egyre inkább internetalapú 
infrastruktúrákká válnak, és a széles sávú 
széles sávú hálózatok és a digitális 
szolgáltatások szorosan összefonódnak. Az 
internet egyre inkább a kommunikáció, a 
szolgáltatások, az oktatás, a társadalmi és 
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válik. Ezért a transzeurópai szintő gyors 
internet-hozzáférés és a közérdekő digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
gazdasági növekedés és az egységes piac 
szempontjából. 

a politikai életben való részvétel és az 
üzleti élet meghatározó eszközévé válik. 
Ezért a transzeurópai szintő, elterjedt, 
nagysebességő, biztonságos internet-
hozzáférés és a közérdekő digitális 
szolgáltatások nélkülözhetetlenek a 
társadalmi és gazdasági növekedés, a 
versenyképesség, a társadalmi befogadás 
és az egységes piac szempontjából. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A szélessávú és nagysebességő 

szélessávú hálózatok, valamint a digitális 

szolgáltatások kialakítása növelni fogja az 

európai mőszaki szabványok 

szükségességét. Uniós kutatási és 

fejlesztési programokra, valamint a 

szabványosítási eljárások fokozott 

ellenırzésére van szükség, ha az Unió a 

távközlési iparban az élenjáró újító 

szerepét kívánja betölteni. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Versenyképességi és Innovációs 
Program által társfinanszírozott tagállamok 
közötti nagymérető kísérleti projektek, 
mint a PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX vagy SPOCS, kulcsfontosságú 
határokon átnyúló digitális szolgáltatások 
mőködıképességét igazolták a belsı 
piacon közös építıelemek alapján. Ezek 
már elérték vagy a közeljövıben elérik a 
megvalósításhoz szükséges kiforrottságot. 
Létezı közös érdekő projektek már 
bemutatták az európai szintő fellépés 
egyértelmő hozzáadott értékét, például a 

(5) A Versenyképességi és Innovációs 
Program által társfinanszírozott tagállamok 
közötti nagymérető kísérleti projektek, 
mint a PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX vagy SPOCS, kulcsfontosságú 
határokon átnyúló digitális szolgáltatások 
mőködıképességét igazolták a belsı 
piacon közös építıelemek alapján. Ezek 
már elérték vagy a közeljövıben elérik a 
megvalósításhoz szükséges kiforrottságot. 
Létezı közös érdekő projektek már 
bemutatták az európai szintő fellépés 
egyértelmő hozzáadott értékét, például a 
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kulturális örökség (Europeana), a 
gyermekvédelem (Safer Internet) és a 
szociális biztonság (EESSI) területén, míg 
továbbiakat javasoltak például a 
fogyasztóvédelem területén (ODR). 

kulturális örökség (Europeana), a 
gyermekvédelem (Safer Internet és ezen 
belül a Gyermekbarát internet program) 
és a szociális biztonság (EESSI) területén, 
míg továbbiakat javasoltak például a 
fogyasztóvédelem területén (ODR). 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A digitális menetrend keretében 

határokon átnyúló digitális szolgáltatások 

létrehozására vagy fejlesztésére irányuló 

valamennyi fellépésnek tartalmaznia kell 

a gyermekek jogainak online 

környezetben való védelmét és 

elımozdítását szolgáló intézkedéseket és 

eszközöket. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A gyermekek védelmében és felelıs 

részvételében betöltött elismert szerepe 

miatt biztosítani kell a Biztonságosabb 

internet program (a jövıbeli 

„Gyermekbarát internet program”) – 

tudatosságnövelı csomópontjaival, 

segélyvonalaival és forródrótjaival együtt 

való – fennmaradását a 2014 utáni 

idıszakban. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 



 

 
 PE529.513/ 4 

 HU 

5 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) A Biztonságosabb internet 

programot, beleértve a tagállamokban 

mőködı „Biztonságosabb internet” 

központokat (a tudatosságnövelı 

csomópontokkal, segélyvonalakkal és 

forródrótokkal együtt) és a Gyermekbarát 

internet programot fenn kell tartani. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
tekintetében az építıelemeknek elınyt kell 
élvezniük egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrákkal szemben, mivel az 
elıbbiek az utóbbiak elıfeltételét képezik. 
A digitális szolgáltatási infrastruktúráknak 
többek között európai hozzáadott értéket 
kell teremteniük és létezı igényeket kell 
kielégíteniük. Megfelelıen kiforrottaknak 
kell lenniük a létrehozáshoz mind 
mőszakilag, mind mőködés tekintetében, 
amelyet különösen a sikeres kísérleti 
projektek erısítenek meg. Konkrét 
fenntarthatósági terveken kell alapulniuk 
az alapvetı szolgáltatási platformok 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretén túli hosszú távú mőködésének 
biztosítása érdekében. Az e rendelet 
szerinti pénzügyi támogatást ezért 
lehetıleg idıvel fokozatosan meg kell 
szüntetni, és nem az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközbıl származó 
finanszírozási forrásokat kell mobilizálni. 

(7) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
tekintetében az építıelemeknek és a 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák azon 

elemeinek, amelyeket más szolgáltatók is 

használhatnak, elınyt kell élvezniük 
egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrákkal szemben, mivel az 
elıbbiek olyan alapot képeznek, amelyre 
az utóbbiak építhetnek. A digitális 
szolgáltatási infrastruktúráknak többek 
között európai hozzáadott értéket kell 
teremteniük és létezı igényeket kell 
kielégíteniük. Megfelelıen kiforrottaknak 
kell lenniük a létrehozáshoz mind 
mőszakilag, mind mőködés tekintetében, 
amelyet különösen a sikeres kísérleti 
projektek erısítenek meg. Konkrét 
fenntarthatósági terveken kell alapulniuk 
az alapvetı szolgáltatási platformok 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretén túli hosszú távú mőködésének 
biztosítása érdekében. Az e rendelet 
szerinti pénzügyi támogatást ezért 
lehetıleg idıvel fokozatosan meg kell 
szüntetni, és nem az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközbıl származó 
finanszírozási forrásokat kell mobilizálni. 
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Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az uniós jog szerinti jogi 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

és/vagy a páneurópai közszolgáltatások 

fejlıdésére esetlegesen nagy hatással levı 

építıelemek fejlesztését vagy szolgáltatását 

biztosító digitális szolgáltatási 

infrastruktúrákat elınyben kell részesíteni 

a finanszírozás során a többszörös 

digitális szolgáltatási infrastruktúrák 

támogatása és egy európai átjárhatósági 

ökoszisztéma fokozatos kiépítése 

érdekében. Ebben az összefüggésben a 

jogi kötelezettségek olyan konkrét 

rendelkezéseket jelentenek, amelyek 

digitális szolgáltatási infrastruktúrák 

fejlesztését vagy használatát írják elı, 

vagy csak európai digitális szolgáltatási 

infrastruktúrákkal elérhetı eredményeket 

írnak elı. 

törölve 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az európai digitális menetrend elıírja, 
hogy 2020-ig valamennyi európai 
polgárnak 30 Mbit/s feletti sebességő 
internet hozzáféréssel kell rendelkeznie és 
az európai háztartások legalább 50%-ának 
100 Mbit/s feletti sebességő internet 
kapcsolattal kell rendelkeznie. 

(11) Az európai digitális menetrend elıírja, 
hogy 2020-ig valamennyi európai 
polgárnak 30 Mbit/s feletti sebességő 
internet hozzáféréssel kell rendelkeznie és 
az európai háztartások legalább 50%-ának 
100 Mbit/s feletti sebességő internet 
kapcsolattal kell rendelkeznie. Figyelembe 
véve azonban az egyre gyorsabb 

internetkapcsolatokhoz vezetı gyors 

technológiai fejlıdést, ma már indokolt 

célkitőzés, hogy minden európai háztartás 

100 Mbit/s feletti, a háztartások 50%-a 

pedig 1 Gbit/s sebességő 

internetkapcsolattal rendelkezzen. 
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Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A belsı piac fejlıdésének kulcsa a 

nagy sebességő szélessávú hálózathoz 

hozzáféréssel rendelkezı, közel 500 millió 

fı alkotta európai piac lehet, amely a 

felhasználók világméretekben is 

egyedülálló kritikus tömegét alkotja, és 

amely új lehetıségeket nyit meg 

valamennyi régió elıtt, nagyobb értéket 

nyújt mindegyik felhasználónak, és 

lehetıséget biztosít az Uniónak arra, hogy 

a világ vezetı tudásalapú gazdaságává 

váljon. A nagy sebességő szélessávú 

hálózatok mihamarabbi kiépítése 

létfontosságú az európai termelékenység 

fejlıdése és olyan új és kisvállalkozások 

megjelenése szempontjából, amelyek 

vezetı szerepet tölthetnek be különbözı 

ágazatokban, például az egészségügy, a 

feldolgozó- és a szolgáltatóipar területén. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) Az infrastruktúrában rejlı új 

lehetıségek, valamint az új, innovatív és 

átjárható szolgáltatások összekapcsolása 

minden bizonnyal kedvezı 

folyamatrendszert lendít majd mozgásba 

azáltal, hogy ösztönzi a nagysebességő 

szélessávú kapcsolat iránti kereslet 

növekedését, amelyet üzleti szempontból 

érdemes lesz kielégíteni. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
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11 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11c) Miközben a száloptikai és ultragyors 

szélessávú kapcsolatok telepítése továbbra 

sem kielégítı az Unióban, más 

gazdaságok átveszik a vezetı szerepet a 

világban, jelentısen magasabb kapacitást 

és 1 Gbit/s vagy ennél nagyobb sebességet 

kínálva. A száloptikai technikába való 

beruházás – az otthoni és a backhaul 

hálózat passzív infrastruktúrájában 

egyaránt – alapvetı fontosságú tényezı, 

ha Európa az innováció, a tudás és a 

szolgáltatások otthona kíván lenni. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 d preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11d) A 2020-ra vonatkozó célkitőzéseket 

felül kell vizsgálni azzal a céllal, hogy az 

Unió a világon a legnagyobb szélessávú 

sebességgel rendelkezzen, és 2020-ig 

biztosított legyen, hogy minden uniós 

polgár legalább 100 Mbit/s sebességő 

hozzáféréssel rendelkezzen, és az európai 

háztartások 50%-ában 1 Gbit/s vagy 

nagyobb sebességő hozzáférés álljon 

rendelkezésre. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A szélessávú hálózatokhoz nyújtott 

állami finanszírozást kizárólag a verseny 

elıtt megnyitott infrastruktúrákhoz lehet 

felhasználni. Csak a verseny elıtt – 

meghatalmazott harmadik fél hozzáférése 

révén – megnyitott hálózatok 
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biztosíthatnak megfizethetı versenyképes 

szolgáltatásokat és innovációt a 

fogyasztók és az üzleti vállalkozások 

számára. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) Az Unió egységes digitális piacának 

megvalósítása szempontjából 

létfontosságú annak biztosítása, hogy a 

fogyasztók egyetlen internet-elıfizetésen 

keresztül könnyen hozzáférhessenek a 

választásuk szerinti tartalmakhoz, 

szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz, és 

ezeket megoszthassák egymással. Ezzel 

összefüggésben az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testülete 

(BEREC) 2012. májusi megállapításai azt 

mutatják, hogy Európában az 

internethasználók legalább 20%-a 

valamilyen formában korlátokba ütközik 

a VoIP-szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

képessége tekintetében. Noha a verseny 

várhatóan fegyelemre kényszeríti a 

szolgáltatókat, az elırelépés azonban 

nagyon lassú, ezért meg kell tiltani, hogy 

az e rendelet hatálya alá tartozó, állami 

finanszírozásban részesülı távközlési 

hálózatok akadályozzák a jogszerő 

szolgáltatások elérését. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 
19 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) Információkat és statisztikai 

adatokat kell győjteni azokról az állami 

munkákról, amelyeket – részben vagy 

egészben – valószínősíthetıen 

felhasználnak új generációs hálózatok 
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kiépítésére, és adatbázist kell létrehozni 

ezen munkák nyomon követése és a 

távközlési hálózatok uniós 

nyilvántartásának létrehozása céljából, és 

ha lehetséges, akkor ezt ki kell egészíteni 

az energetikai és közlekedési hálózatokra 

vonatkozó adatokkal is. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 
22 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A Bizottságot a tagállamok 
képviselıibıl álló szakértıi csoport segíti, 
amelynek kikérik a véleményét, és amely 
hozzájárul többek között ezen 
iránymutatások végrehajtásának nyomon 
követéséhez, a tervezéshez, az értékeléshez 
és a végrehajtási problémák kezeléséhez. 

(22) A Bizottságot a valamennyi tagállam 
képviselıibıl álló szakértıi csoport segíti, 
amelynek kikérik a véleményét, és amely 
hozzájárul többek között ezen 
iránymutatások végrehajtásának nyomon 
követéséhez, a tervezéshez, az értékeléshez 
és a végrehajtási problémák kezeléséhez. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai távközlési hálózatok 
területén a közös érdekő projektek idıben 
történı megvalósítása és átjárhatósága 
érdekében. 

(1) Ez a rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai digitális hálózatok 
területén a közös érdekő projektek idıben 
történı megvalósítása és átjárhatósága 
érdekében 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 2 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „távközlési hálózatok”: széles sávú 
hálózatok és digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák; 

a) „digitális hálózatok”: széles sávú 
hálózatok és digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák. 
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Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 2 bekezdés – f pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „ széles sávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességő internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes és vezeték nélküli 
hozzáférési hálózatok, kiegészítı 
infrastruktúrák és törzshálózatok, amelyek 
hozzájárulnak az európai digitális 
menetrend széles sávú céljaihoz; 

f) „széles sávú hálózatok”: nagyon nagy 
sebességő internetkapcsolat biztosítására 
képes vezetékes és vezeték nélküli 
hozzáférési hálózatok, kiegészítı 
infrastruktúrák és törzshálózatok, amelyek 
hozzájárulnak a 100 Mbit/s – és ahol 

lehetséges, az 1 Gbit/s – vagy nagyobb 
sebességő széles sávú hozzáférésre 
vonatkozó célokhoz; 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 2 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) gazdasági növekedés és az egységes 
digitális piac létrejöttének támogatása az 
európai gazdaság, többek között a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének támogatása 
érdekében; 

a) gazdasági növekedés és az egységes 
digitális piac létrejöttének és 
zökkenımentes mőködésének támogatása 
az európai gazdaság, többek között a kis- 
és középvállalkozások (kkv-k) 
versenyképességének támogatása 
érdekében; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 2 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a polgárok, az üzleti vállalkozások és a 
közigazgatási szervek mindennapi életének 
javítása a nemzeti, regionális és helyi 
távközlési hálózatok összekapcsolásának és 
átjárhatóságának, valamint az e 
hálózatokhoz való hozzáférésnek az 
elısegítése révén. 

b) a polgárok, az üzleti vállalkozások és a 
közigazgatási szervek mindennapi életének 
javítása minden szinten a széles sávú 
hálózatoknak, a nemzeti, regionális és 
helyi távközlési hálózatok 
összekapcsolásának és átjárhatóságának, 
valamint az e hálózatokhoz való nyílt és 
megkülönböztetésmentes hozzáférésnek és 
a digitális befogadásnak az elısegítése 
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révén, szem elıtt tartva, hogy a ritkábban 
lakott és kevésbé fejlett régiókat is be kell 

vonni a kapcsolódási lehetıségekbe, és 

számukra is kapcsolatot kell szolgáltatni. 
A digitális egységes piac kiteljesítése 

érdekében biztosítani kell az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz programja 

keretében folytatott tevékenységek és a 

nemzeti és regionális szélessávú fellépések 

közötti együttmőködést és koordinációt. 

 

Módosítás  24 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) biztonságos, inkluzív és pozitív online 

környezet biztosítása a gyermekek és a 

fiatalok számára; 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közös érdekő projektek a teljes 
folyamatot magukban foglalják, azaz a 
megvalósíthatósági tanulmányokat, a 
végrehajtást, a folyamatos mőködést, az 
összehangolást és az értékelést egyaránt. 

A közös érdekő projektek a teljes 
folyamatot magukban foglalják, azaz a 
megvalósíthatósági tanulmányokat, a 
végrehajtást, a folyamatos mőködést, a 
fejlesztést, az összehangolást és az 
értékelést egyaránt. 

 

Módosítás  26 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A finanszírozás elosztása során 

figyelembe veszik a kedvezményezettek 

egyedi igényeit, különösen egyensúlyt 

teremtve a támogatások és az innovatív 
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pénzügyi eszközök elosztása között. 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés- bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén a közös érdekő projektekhez 
hozzájáruló intézkedések az alábbi 
feltételek együttes fennállása esetén 
támogathatók: 

(1) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén a közös érdekő projektekhez 
hozzájáruló intézkedések az alábbi 
feltételek fennállása esetén támogathatók: 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A mellékletben felsorolt egyéb digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztéséhez, 
telepítéséhez és mőködéséhez fontos és 

azokban várhatóan használandó 
építıelemeknek elsıdleges prioritást kell 
biztosítani a finanszírozás során. 

(2) A mellékletben felsorolt egyéb digitális 
szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztése, 
telepítése és mőködése során várhatóan 
használandó mőszaki modelleket 
(átjárható adatmodellt, hozzáférési 

jogokra vonatkozó szabványt vagy az 

összes tagállamot összekötı 

hálózatmodellt) tartalmazó kiérlelt 

digitális szolgáltatásoknak és 
építıelemeknek elsıdleges prioritást kell 
biztosítani a finanszírozás során. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az uniós jogszabályok konkrét 
rendelkezéseit támogató és létezı 

építıelemeken alapuló digitális 
szolgáltatási infrastruktúráknak 
másodlagos prioritást kell biztosítani. 

(3) Prioritást kell biztosítani más digitális 
szolgáltatási infrastruktúráknak is, az e 
rendelet mellékletében (1.2. szakasz) 
felsoroltaknak megfelelıen. 
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Módosítás  30 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Mivel az alapvetı szolgáltatási 

platform elıfeltétele a digitális 

szolgáltatási infrastruktúra 

létrehozásának, az alapvetı szolgáltatási 

platformok és közös építıelemeik 

támogatása elsıbbséget élvez az általános 

szolgáltatásokkal szemben. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 3. cikkben meghatározott 
célkitőzések alapján és a rendelkezésre álló 
költségvetés függvényében a 
munkaprogramok további támogathatósági 
és prioritási feltételeket állapíthatnak meg a 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén. 

(4) A 3. cikkben meghatározott 
célkitőzések alapján és a rendelkezésre álló 
költségvetés függvényében az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról szóló …/…/EU rendeletben 

(„munkaprogramok”) meghatározott 
munkaprogramok további 
támogathatósági és prioritási feltételeket 
állapíthatnak meg a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák területén. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 3. cikkben meghatározott 
célkitőzések alapján és a rendelkezésre álló 
költségvetés függvényében a 
munkaprogramok további támogathatósági 
és prioritási feltételeket állapíthatnak meg a 
digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén. 

(4) A 3. cikkben és e rendelet 
mellékletében meghatározott célkitőzések 
alapján és a rendelkezésre álló költségvetés 
függvényében a munkaprogramok további 
támogathatósági és prioritási feltételeket 
állapíthatnak meg a digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák területén. 

 



 

 
 PE529.513/ 14 

 HU 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 5 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) nagyban hozzájárulnak az európai 
digitális menetrend céljainak 
megvalósításához; 

a) nagyban hozzájárulnak a 100 Mbit/s – és 

ahol lehetséges, az 1 Gbit/s – vagy 
nagyobb sebességő széles sávú 

hozzáférésre vonatkozó célok 
megvalósításához; 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 5 bekezdés – e pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a kérdéses terület igényeinek a 

kezeléséhez a legalkalmasabbnak tekintett 

technológiát használják, figyelembe véve 

az objektív kritériumon alapuló földrajzi, 

társadalmi és gazdasági tényezıket, 

valamint összhangban a 

technológiasemlegesség elvével; 

törölve 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 5 bekezdés – f pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) a legmodernebb technológiát telepítik 
és/vagy innovatív üzleti modelleken 

alapulnak és nagy lehetıségek vannak az 

elterjedésükre. 

f) az adatátviteli kapacitás, az átviteli 
biztonság, a hálózati rugalmasság és a 
költséghatékonyság tekintetében 
legmodernebb technológiák közötti 
legmegfelelıbb arányt kínálják. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 
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6 cikk – 6 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az elızı f) pontban említett feltételek 

teljesítése nem szükséges az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközrıl szóló 

xxx/2012/EU rendelet 15. cikkének 

(2) bekezdése szerinti további elkülönített 

hozzájárulásokból finanszírozott projektek 

esetében. 

törölve 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Unió annak érdekében, hogy az ezen 
iránymutatásokban meghatározott 
célkitőzések teljesüljenek, kapcsolatot 
kezdeményezhet, megbeszéléseket, 
információcserét és együttmőködést 
folytathat harmadik országok hatóságaival 
vagy bármely más szervezeteivel. Ez az 
együttmőködés többek között az Unió 
távközlési hálózatai és a harmadik 
országok távközlési hálózatai közötti 
átjárhatóság elısegítésére törekszik. 

Az Unió annak érdekében, hogy az ezen 
iránymutatásokban meghatározott 
célkitőzések teljesüljenek, kapcsolatot 
kezdeményezhet, megbeszéléseket, 
információcserét és együttmőködést 
folytathat harmadik országok hatóságaival 
vagy bármely más szervezeteivel. Ez az 
együttmőködés többek között az Unió 
digitális hálózatai és a harmadik országok 
digitális hálózatai közötti átjárhatóság 
elısegítésére törekszik. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközt létrehozó XXX rendelet 21. 
cikkével összhangban kapott információk 
alapján a tagállamok és a Bizottság 
információt cserélnek az ezen 
iránymutatások végrehajtása terén elért 
elırelépésrıl. 

(1) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközt létrehozó XXX rendelet 21. 
cikkével összhangban kapott információk 
alapján a tagállamok és a Bizottság 
megosztják egymással az információkat és 
a bevált gyakorlatokat az ezen 
iránymutatások végrehajtása terén elért 
elırelépéssel kapcsolatban. A fenti 
információk éves áttekintését továbbítani 

kell az Európai Parlamentnek. A 
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tagállamok e folyamatba bevonnak helyi 

és regionális hatóságokat is. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok 
egy-egy képviselıjébıl álló szakértıi 
csoport segíti, amellyel a Bizottság 
rendszeresen konzultál. A szakértıi csoport 
különösen az alábbiakban segíti a Bizottság 
munkáját: 

(2) A Bizottság munkáját a tagállamok 
egy-egy képviselıjébıl álló szakértıi 
csoport segíti, amellyel a Bizottság 
rendszeresen konzultál. A szakértıi csoport 
különösen az alábbiakban segíti a Bizottság 
munkáját: 

a) a fenti iránymutatások végrehajtásának 
nyomon követése; 

a) a fenti iránymutatások végrehajtásának 
nyomon követése; 

b) adott esetben nemzeti tervek vagy 
nemzeti stratégiák készítése; 

b) adott esetben nemzeti tervek vagy 
nemzeti stratégiák koordinálása; 

c) a munkaprogramok megvalósításának 
pénzügyi és technikai szinten történı 
értékelését célzó intézkedések 
meghozatala; 

c) a munkaprogramok megvalósításának 
pénzügyi és technikai szinten történı 
értékelését célzó intézkedések 
meghozatala; 

d) létezı vagy felmerülı 
projektmegvalósítási problémák kezelése. 

d) létezı vagy felmerülı 
projektmegvalósítási problémák kezelése; 

  

A szakértıi csoport fontolóra vehet 
bármely egyéb olyan kérdést is, amely a 
transzeurópai távközlési hálózatok 
fejlesztésével függ össze. 

A szakértıi csoport fontolóra vehet 
bármely egyéb olyan kérdést is, amely a 
transzeurópai digitális hálózatok 
fejlesztésével függ össze. 

 A szakértıi csoport különösen az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról szóló xxxx/xxxx/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. 

cikkének (1) és (2) bekezdésében említett 

éves és többéves munkaprogramot 

megelızı elıkészítı munkában és a 

munkaprogram felülvizsgálatában segíti a 

Bizottság munkáját. 

 E célból a szakértıi csoport strukturált 

együttmőködésbe kezd a digitális 

hálózatok és szolgáltatások tervezésében, 

fejlesztésében és irányításában részt vevı 

szereplıkkel, például többek között a helyi 
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és regionális hatóságokkal, a nemzeti 

szabályozó hatóságokkal és az Európai 

Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületével (BEREC), az 

internetszolgáltatókkal, a nyilvános 

hálózatok adminisztrátoraival és a 

beszállítókkal. 

 A Bizottság és az Európai Beruházási 

Bank különös figyelmet szentel a szakértıi 

csoport megállapításainak, és nyilvánosan 

megindokol minden olyan esetet, amikor e 

megállapításokat nem veszik tekintetbe. A 

Bizottság minden egyes ülésén 

tájékoztatja a szakértıi csoportot a 

munkaprogram végrehajtása terén elért 

haladásról. 

 

Módosítás  40 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A jelentésnek értékelést kell 

tartalmaznia a következıkrıl: 

 a) a közös érdekő projektek kidolgozása, 

kivitelezése és üzembe helyezése terén 

elért haladásról, valamint adott esetben a 

végrehajtási késedelmek és más felmerült 

nehézségekrıl; 

 b) az Unió által az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 

létrehozásáról szóló xxxx/xxxx/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

rendelkezéseivel összhangban a közös 

érdekő projektekre elıirányzott és 

kifizetett pénzeszközöknek a támogatott 

közös érdekő projektek összértékéhez 

viszonyított arányáról; 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 
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Melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén végzett beavatkozások általában 
egy kétrétegő architektúra megközelítésen 
alapulnak: alapvetı szolgáltatási 
platformok és általános szolgáltatások. 
Mivel az alapvetı szolgáltatási platform 

elıfeltétele a digitális szolgáltatási 

infrastruktúra létrehozásának, az alapvetı 

szolgáltatási platformok és közös 

építıelemeik támogatása elsıbbséget élvez 

az általános szolgáltatásokkal szemben. 

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
területén végzett beavatkozások általában 
egy kétrétegő architektúra megközelítésen 
alapulnak: alapvetı szolgáltatási 
platformok és általános szolgáltatások. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 1 szakasz – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az alapvetı szolgáltatási platformok és 
közös építıelemeik a közös érdekő 
projektek átjárhatósági és biztonsági 
igényeit kezelik. Céljuk a hatóságok és a 
polgárok, a hatóságok és az üzleti 
vállalkozások/ szervezetek, illetve a 
különbözı tagállamok hatóságai közötti 
digitális együttmőködés lehetıvé tétele 
szabványos, határokon átnyúló, 
felhasználóbarát együttmőködési 
platformok révén. A digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák építıelemeinek elınyt kell 
élvezniük egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrákkal szemben, mivel az 
elıbbiek az utóbbiak elıfeltételét képezik. 
Az általános szolgáltatások kapcsolatot 
biztosítanak az alapvetı szolgáltatási 
platformokkal és lehetıvé teszik a nemzeti 
hozzáadott értéket nyújtó szolgáltatások 
számára az alapvetı szolgáltatási 
platformok használatát. Kapcsolatot 
biztosítanak a nemzeti szolgáltatások és az 
alapvetı szolgáltatási platformok között, 
valamint a nemzeti hatóságok valamint a 
szervezetek, üzleti vállalkozások és/vagy 
polgárok számára hozzáférést tesznek 

Az alapvetı szolgáltatási platformok a 
közös érdekő projektek átjárhatósági és 
biztonsági igényeit kezelik. Céljuk a 
hatóságok és a polgárok, a hatóságok és az 
üzleti vállalkozások/ szervezetek, illetve a 
különbözı tagállamok hatóságai közötti 
digitális együttmőködés lehetıvé tétele 
szabványos, határokon átnyúló, 
felhasználóbarát együttmőködési 
platformok révén. Azoknak a digitális 
szolgáltatási infrastruktúráknak, amelyek 
más digitális szolgáltatási infrastruktúrák 
szerves részét képezik, vagy amelyek új 

platformok modelljeiként szolgálhatnak, 
elınyt kell élvezniük egyéb digitális 
szolgáltatási infrastruktúrákkal szemben, 
mivel az elıbbiek az utóbbiak elıfeltételét 
képezik. Az általános szolgáltatások 
kapcsolatot biztosítanak az alapvetı 
szolgáltatási platformokkal és lehetıvé 
teszik a nemzeti hozzáadott értéket nyújtó 
szolgáltatások számára az alapvetı 
szolgáltatási platformok használatát. 
Kapcsolatot biztosítanak a nemzeti 
szolgáltatások és az alapvetı szolgáltatási 
platformok között, valamint a nemzeti 
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lehetıvé az alapvetı szolgáltatási 
platformokhoz a határokon átnyúló 
kapcsolataikhoz. A szolgáltatások 
minıségét és a határokon átnyúló 
kapcsolatokban érintett felek támogatását 
biztosítani kell. Támogatniuk és 
ösztönözniük kell az alapvetı szolgáltatási 
platformok elterjedését. 

hatóságok valamint a szervezetek, üzleti 
vállalkozások és/vagy polgárok számára 
hozzáférést tesznek lehetıvé az alapvetı 
szolgáltatási platformokhoz a határokon 
átnyúló kapcsolataikhoz. A szolgáltatások 
minıségét és a határokon átnyúló 
kapcsolatokban érintett felek támogatását 
biztosítani kell. Támogatniuk és 
ösztönözniük kell az alapvetı szolgáltatási 
platformok elterjedését. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – I szakasz – 1 pont – e a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) Online biztonságot szolgáló kritikus 
intézkedések: ez olyan szolgáltatásokat 

jelent, amelyek online biztonságot 

garantálnak a gyermekek és a fiatalok 

számára olyan megközelítések erısítése és 

fejlesztése révén, amelyek az internet 

nyitottságát megırizve a magánszemélyek 

felelıs részvételét különösen az oktatás 

révén biztosító fellépésekkel kombinált 

arányos mőszaki válaszintézkedéseket 

alkalmaznak. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 6. cikk (1) bekezdése szerinti 
elızetesen támogathatóként meghatározott 
egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák: 

(2) A 6. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti 
elızetesen támogathatóként meghatározott 
egyéb digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák: 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 
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Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – f pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) Hozzáférés Európa kulturális 
örökségének digitális forrásaihoz: Ez a 
jelenlegi Europeana portálon alapuló 
alapvetı szolgáltatási platformot jelenti. Ez 
a platform biztosítja az egypontos, 
tételszintő hozzáférést az európai kulturális 
örökség tartalmához, a felület részletes 
leírását az infrastruktúrával való aktív 
kapcsolat (adatok keresése és letöltése) 
érdekében, a metaadatok feldolgozásának 
és az új tartalom rendszerbe való 
felvitelének támogatását, valamint az 
infrastruktúrán keresztül elérhetı tartalom 
újrafelhasználási lehetıségeirıl szóló 
tájékoztatást. 

f) Hozzáférés Európa kulturális 
örökségének digitális forrásaihoz: Ez a 
jelenlegi Europeana portálon alapuló 
alapvetı szolgáltatási platformot jelenti. Ez 
a platform biztosítja a központi, tételszintő 
hozzáférést az európai kulturális örökség 
tartalmához, a felület részletes leírását az 
infrastruktúrával való aktív kapcsolat 
(adatok keresése és letöltése) érdekében, a 
metaadatok feldolgozásának és az új 
tartalom rendszerbe való felvitelének 
támogatását, valamint az infrastruktúrán 
keresztül elérhetı tartalom 
újrafelhasználási lehetıségeirıl szóló 
tájékoztatást. 

 

Módosítás 46 

Irányelvre irányuló javaslat 
Melléklet – 1 szakasz – 2 pont – g pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
mőködtetésének és karbantartásának a 
platformját jelenti a tagállamokban levı 
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. Ez tartalmazza a szexuális 
zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendırségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 
szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történı eltávolításának kezelését. 
Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok 
támogatják. 

g) Biztonságosabb internetszolgáltatási 
infrastruktúra: Ez a megosztott 
számítástechnikai eszközök, adatbázisok és 
szoftvereszközök beszerzésének, 
mőködtetésének és karbantartásának a 
platformját, valamint a bevált gyakorlatok 
megosztását jelenti a tagállamokban levı 
„Biztonságosabb internet” központok 
számára. A tagállamokban mőködı, uniós 
hozzáadott értéket biztosító 

„Biztonságosabb internet” központok a 

biztonságosabb internetszolgáltatási 

infrastruktúra kulcselemei, amelynek 

nemzeti segélyvonalai, forródrótjai, 

tudatosságnövelı csomópontjai és egyéb 

tudatosságnövelı tevékenységei 

különösen fontosak. Ez tartalmazza a 
szexuális zaklatást bemutató tartalmak 
bejelentésének kezelésére szolgáló back-
office szolgáltatásokat, valamint a 
kapcsolatot rendırségi szervezetekkel, 
például az olyan nemzetközi 
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szervezetekkel, mint az Interpol, és adott 
esetben ennek a tartalomnak az érintett 
honlapról történı eltávolításának kezelését. 
Ezt a szolgáltatást közös adatbázisok és 
közös szoftverrendszerek támogatják. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – I szakasz – 2 pont – h a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ha) A biztonságos és átjárható, érintés 

nélküli mobil szolgáltatások használatát 

lehetıvé tevı tömegközlekedési 

infrastruktúra telepítése: olyan 

infrastruktúra telepítése a 

tömegközlekedésben, amely lehetıvé teszi 

biztonságos és átjárható, érintés nélküli 

mobil szolgáltatások használatát, lehetıvé 

téve a polgárok, a vállalkozások és a 

szervezetek számára, hogy a mobilitás 

fenntartásával férhessenek hozzá egy sor 

innovatív szolgáltatáshoz szerte az 

Unióban. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – I szakasz – 2 pont – h b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 hb) Az oktatási segédanyagokhoz való 

hozzáférés európai platformja: A cél az 

ikt-ben rejlı elınyök kiaknázása az 

oktatás terén, a közös oktatási 

segédanyagokhoz való uniós szintő 

hozzáférés segítségével. A minıségi 

oktatási segédanyagokhoz való 

költséghatékony, kölcsönös szakmai 

felülvizsgálaton alapuló hozzáférés a 

diákok és a tudományos világ közötti 

kapcsolatok, együttmőködés és viták révén 

fokozná az uniós kohéziót. Az oktatási 

intézmények közötti együttmőködés 

gerincéül szolgálna, elısegítve egyéb 
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uniós programok, például az „Erasmus 

mindenkinek” végrehajtását. Javítaná az 

oktatáshoz való hozzáférést és az Unió 

pozícióját a globális felsıoktatás területén. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ahol lehetséges, ki kell használni a széles 

sávú hálózatok és az egyéb, különösen az 

intelligens elektromos elosztó 

hálózatokhoz kapcsolódó közüzemi 

(energiaipari, közlekedési, víz- és 

szennyvíz- stb.) hálózatok telepítése közötti 

esetleges szinergiákat. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 2 szakasz – 1 pont – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) segítségnyújtás a digitális szakadék 

mérsékléséhez. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e rendelet alapján pénzügyi 
támogatáshoz jutott valamennyi projektnek 
jelentısen hozzá kell járulnia az európai 
digitális menetrend céljainak 
megvalósításához. 

Az e rendelet alapján pénzügyi 
támogatáshoz jutott valamennyi projektnek 
jelentısen hozzá kell járulnia a 100 Mbit/s 

– és ahol lehetséges, az 1 Gbit/s – vagy 
nagyobb sebességő széles sávú 

hozzáférésre vonatkozó célok 
megvalósításához. 
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Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e rendelet alapján pénzügyi 
támogatáshoz jutott valamennyi projektnek 
jelentısen hozzá kell járulnia az európai 
digitális menetrend céljainak 
megvalósításához. 

Az e szakasz alapján pénzügyi 
támogatáshoz jutott valamennyi projektnek 
jelentısen hozzá kell járulnia az európai 
digitális menetrend céljainak 
megvalósításához. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a legmodernebb vezetékes vagy vezeték 
nélküli technológián alapulnak, amely 
nagyon nagy sebességő széles sávú 
szolgáltatásokat tud nyújtani, ezáltal 
kielégítve a nagy sávszélességet 
megkövetelı alkalmazások iránti igényt, 
vagy 

a) a legmodernebb vezetékes vagy vezeték 
nélküli technológián alapulnak, amely 
nagyon nagy, legalább 100 Mb/s sebességő 
széles sávú szolgáltatásokat tud nyújtani, 
ezáltal kielégítve a nagy sávszélességet 
megkövetelı alkalmazások iránti igényt, 
vagy 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) megfelelnek az alkalmazandó 

jogszabályoknak, különösen a versenyjogi 

szabályoknak, valamint a hozzáférés 

biztosítását elıíró kötelezettségnek. Csak a 

piaci verseny számára nyitott hálózatok 

jogosultak az e rendelet szerinti 

köztámogatásra. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 
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Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – a pont – c b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) támogatják az internet nyitottságát 

annak biztosításával, hogy az e rendelet 

szerint finanszírozott telekommunikációs 

hálózaton tilos blokkolni a törvényes 

szolgáltatásokat, ugyanakkor a hálózat 

túlterheltsége esetén a csúcsidıszakokban 

lehetıség van ésszerő hálózatkezelési 

intézkedésekre az egyetemes 

szolgáltatásról, valamint az elektronikus 

hírközlı hálózatokhoz és elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

felhasználói jogokról szóló 2002. március 

7-i 2002/22/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási 

irányelv) 22. cikkének (3) bekezdésében 

szereplı, a szolgáltatás minıségével 

kapcsolatos minimumkövetelmények 

tiszteletben tartása mellett. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 
 Melléklet – 2 szakasz – 2 pont – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközrıl szóló xxx/2012/EU rendelet 15. 
cikkének (2) bekezdése szerinti további 
elkülönített hozzájárulásokból 
finanszírozott intézkedések jelentıs új 
képességeket biztosítanak a piac számára a 
széles sávú szolgáltatás rendelkezésre 
állása, a sebesség és a kapacitás 
vonatkozásában. A 30 Mbit/s alatti átviteli 
sebességet nyújtó projekteknek idıvel 
biztosítaniuk kell a sebesség növelését 
legalább 30 Mbit/s értékre. 

b) Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközrıl szóló xxx/2012/EU rendelet 15. 
cikkének (2) bekezdése szerinti további 
elkülönített hozzájárulásokból 
finanszírozott intézkedések jelentıs új 
képességeket biztosítanak a piac számára a 
széles sávú szolgáltatás rendelkezésre 
állása, a sebesség és a kapacitás 
vonatkozásában. A 100 Mbit/s alatti 
átviteli sebességet nyújtó projekteknek 
idıvel biztosítaniuk kell a sebesség 
növelését legalább 100 Mbit/s értékre. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 
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 Melléklet – 3 szakasz – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egységes digitális piacon fennálló 
akadályok elhárítását támogató 
transzeurópai távközlési hálózatok 
telepítését tanulmányoknak és a 
programot támogató intézkedéseknek kell 
kísérniük. Ezek az intézkedések a 
következıkbıl állhatnak: 

Az egységes digitális piacon fennálló 
akadályok elhárítását támogató 
transzeurópai digitális hálózatok telepítését 
a programot támogató intézkedéseknek kell 
kísérniük. Ezek az intézkedések a 
következıkbıl állhatnak: 

 


