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Rendeletre irányuló javaslat 
– 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

.../2014/EU RENDELETE 

a távközlési infrastruktúrák területén mőködı transzeurópai hálózatokra vonatkozó 

iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezésérıl 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

Tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre és különösen annak 172. cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

                                                 
* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dılt betőtípus, a törléseket pedig a ▌jel 

mutatja. 



 

AM\1020649HU.doc 2/48 PE529.513v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követıen, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,  

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,  

rendes jogalkotási eljárás keretében1, 

mivel: 

(1) A távközlési hálózatok és szolgáltatások egyre inkább internetalapú infrastruktúrákká 

válnak, amelyekben a széles sávú hálózatok és a digitális szolgáltatások szorosan 

összefonódnak. Az internet egyre inkább a kommunikáció, a szolgáltatások, az oktatás, a 

társadalmi és a politikai életben való részvétel, a kulturális tartalomközlés és az üzleti 

élet meghatározó eszközévé válik. Éppen ezért a társadalmi és gazdasági növekedés, a 

versenyképesség, a társadalmi befogadás és a belsı piac szempontjából nélkülözhetetlen, 

hogy Európa egészében széles körben elterjedt legyen a nagy sebességő, biztonságos 

internet-hozzáférés és a közérdekő digitális szolgáltatás.  

(2) Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésén elfogadta a Bizottság 2010. augusztus 26-i 

közleményét az európai digitális menetrendrıl, amelyben kijelölte azt az utat, amelyen 

haladva az információs és kommunikációs technológiák társadalmi és gazdasági 

lehetıségei a legteljesebb mértékben kihasználhatók. A menetrend arra hivatott, hogy – az 

intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez nélkülözhetetlen, valódi digitális 

egységes piac kialakulása érdekében – ösztönözze a versenyképes, nagy sebességő 

internet-infrastruktúrának és az internetalapú digitális szolgáltatásoknak a keresletét és 

kínálatát.  

                                                 
1 HL C […]., […]., […]. o. 
2 HL C 356., 2013.12.5., 116. o. 
1  Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a 

Tanács …-i határozata. 
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(3) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 meghatározza, hogy milyen 

feltételek, módszerek és eljárások keretében nyújtható uniós pénzügyi támogatás a 

közlekedési, a távközlési és az energetikai infrastruktúrák ágazatában a transzeurópai 

hálózatok számára. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz körébe tartozó ágazatokban 

hasonlóak a kihívások és a lehetıségek, ezért a szinergiák jelentıs körét lehet kiaknázni, 

ideértve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbıl történı finanszírozás 

összekapcsolását egyéb forrásokból származó finanszírozással. 

(4) Már ma is nagy számban állnak rendelkezésre olyan, határokon átnyúló digitális 

szolgáltatások, amelyek az uniós szakpolitikákat támogatva lehetıvé teszik az európai 

közigazgatási szervek közötti adatcserét. Fontos, hogy a javasolt új megoldások 

kiaknázzák a más európai kezdeményezések keretében megvalósult megoldásokat, 

elkerüljék a párhuzamosságokat, és biztosítsák a különbözı kezdeményezések és 

szakpolitikák – például a 2009/922/EK európai parlamenti és a tanácsi határozattal2, 

létrehozott ISA-program az 1286/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelettel 

létrehozott 3Fiscalis program és az 1291/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi 

rendelettel 4 létrehozott Horizont 2020 – megközelítéseinek és megoldásainak 

koordinációját és egymáshoz igazítását. Hasonlóan fontos, hogy a megoldások 

megfeleljenek az elfogadott nemzetközi és/vagy európai szabványoknak vagy az 

átjárhatóságra vonatkozó – mindenekelıtt az 1025/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelettel5 összhangban a Bizottság által meghatározott – nyílt 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 
680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl (HL L 348., 2013.12.20., 
129. o.). 

2  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/922/EK határozata (2009. szeptember 16.) az európai 
közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökrıl (ISA) (HL L 260., 2009.10.3., 20. o.). 

3  Az Európai Parlament és a Tanács 1286/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a 2014 és 
2020 közötti idıszakra szóló, az európai unióbeli adórendszerek mőködésének javítását célzó 
cselekvési program (Fiscalis 2020) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK határozat 
hatályon kívül helyezésérıl (HL L 347., 2013.12.20., 25. o.). 

4  Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezésérıl (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.). 

5  Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai 
szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 
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specifikációknak, és más releváns specifikációknak és irányadó rendelkezéseknek, mint 

például az európai közszolgáltatásokra vonatkozó európai átjárhatósági keret (EIF)▌. 

                                                                                                                                                                  
2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK 
tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezésérıl (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.). 
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(5) A nagy sebességő, széles sávú hálózatok kialakítása európai mőszaki szabványok mentén 

történik majd. Ahhoz, hogy az Unió az élen járó újító szerepét tölthesse be a távközlési 

iparban, uniós kutatási és fejlesztési programokra, valamint a szabványosítási eljárások 

fokozott ellenırzésére van szükség. 

(6) A Versenyképességi és Innovációs Program1 által társfinanszírozott, több tagállamot 

felölelı, olyan nagyszabású kísérleti projekteknek, mint a PEPPOL, a STORK, az epSOS, 

az eCODEX vagy a SPOCS, sikerült kulcsfontosságú határokon átnyúló digitális 

szolgáltatásokat érvényre juttatniuk a belsı piacon, olyan közös építıelemekre építve, 

amelyeket az eSENS projekt foglal egybe. Ezek a kísérleti projektek már elérték vagy a 

közeljövıben el fogják érni a megvalósításhoz szükséges kiforrottságot. Már meglévı 

közös érdekő projektek bizonyították az európai szintő fellépés egyértelmő hozzáadott 

értékét az olyan területeken, mint például a kulturális örökség (Europeana), a 

gyermekvédelem (Safer Internet) és a szociális biztonság (EESSI); ezenkívül más 

területek, így például a fogyasztóvédelem vonatkozásában is született javaslat hasonló 

projektre (ODR). 

(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. Ezen 

túlmenıen mind mőszakilag, mind pedig a mőködés tekintetében megfelelıen 

kiforrottaknak kell lenniük ahhoz, hogy bevezethetık legyenek; ezt a kellı érettséget 

mindenekelıtt sikeres kísérleti projektnek kell demonstrálnia. A digitális szolgáltatási 

infrastruktúráknak tényleges fenntarthatósági terveken kell alapulniuk annak érdekében, 

hogy az alapvetı szolgáltatási platformok az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretén 

túl is mőködhessenek közép-, illetve hosszú távon. Az e rendelet szerinti pénzügyi 

támogatást ezért lehetıség szerint idıvel fokozatosan meg kell szüntetni, és adott esetben 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköztıl eltérı más finanszírozási forrásokat kell 

mobilizálni. 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1639/2006/EK határozata (2006. október 24.) a 

versenyképességi és innovációs keretprogram (2007-2013) létrehozásáról (HL L 310., 
2006.11.4., 15. o.). 
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(8) Fontos, hogy finanszírozásban részesüljenek azok a digitális szolgáltatási infrastruktúrák, 

amelyek szükségesek az uniós jog szerinti jogi kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy 

amelyek olyan építıelemeket fejlesztenek ki vagy bocsátanak rendelkezésre, amelyek nagy 

hatással lehetnek az Európa-szerte nyújtott közszolgáltatások fejlıdésére, hogy ezáltal 

egyszerre több digitális szolgáltatási infrastruktúra létrehozását is támogassuk, és idıvel 

fokozatosan egy európai átjárhatósági ökoszisztémát alakítsunk ki. Ebben az 

összefüggésben a jogi kötelezettségek olyan konkrét rendelkezéseket jelentenek, amelyek 

digitális szolgáltatási infrastruktúrák fejlesztését vagy használatát írják elı, illetve olyan 

eredményeket követelnek meg, amelyeket csak európai digitális szolgáltatási 

infrastruktúrákkal lehet elérni. 

(9) Mint jól mőködı digitális szolgáltatási infrastruktúrák, az Europeana és a Safer Internet 

for Children (a biztonságos és gyermekbarát internetet célzó program)  a finanszírozás 

tekintetében elsıbbséget kell, hogy élvezzen. Így különösen, az 1311/2013/EU, Euratom 

tanácsi rendeletben1 meghatározott, a 2014 és 2020 közötti idıszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keret elsı éveiben biztosítani kell az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz 

más uniós programokból nyújtott uniós finanszírozás folyamatosságát, hogy megszakítás 

nélkül és sikeresen lehessen ugyanolyan szintő szolgáltatást nyújtani, mint a jelenlegi 

finanszírozási rendszer keretében. A Tanács a 2012. május 10-i következtetéseiben2 

hangsúlyozta annak rendkívüli fontosságát, hogy az Europeana hosszú távon életképes 

legyen, a kormányzás és a finanszírozás tekintetében is. 

(10) Biztonságos, inkluzív és pozitív online környezetet kell biztosítani a gyermekek és a 

fiatalok számára. A gyermekjogok online környezetben történı védelmére és 

elımozdítására irányuló alapvetı intézkedésként biztosítani kell, hogy a „Biztonságosabb 

internet” program 2014 után is mőködjön. E rendelet végrehajtása révén gondoskodni 

kell arról, hogy a gyermekbarát internet európai stratégiájának végrehajtása mind 

uniós, mind pedig tagállami szinten megfelelı pénzügyi támogatásban részesüljön, 

mindenekelıtt a tagállami Biztonságos Internet Központok tekintetében. Biztonságos 

Internet Központok tevékenységei – így a figyelemfelkeltés, a tudatosság-növelés, a 

gyermekeknek, szülıknek és gondviselıknek szóló, az internet gyermekbarát 

                                                 
1 A Tanács 1311/2013 rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as idıszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretrıl (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.). 
2 HL C 169., 2012.6.15., 5. o. 
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használatáról tájékoztató segélyvonalak és az interneten található pedofil tartalmak 

bejelentésére szolgáló forróvonalak mőködtetése – kiemelten fontos szerepet játszanak az 

említett stratégia megvalósításában és e stratégia sikerének elıfeltételei is egyben. 
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(11) A belsı piacon történı elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 

azonosításról és megbízható szolgáltatásokról szóló, jövıbeli uniós jogi aktus feladata 

meghatározni a kulcsfontosságú tényezık kölcsönös elismerésére vonatkozó részletes 

követelményeket és feltételeket, amely tényezıkre ez a rendelet a továbbiakban a digitális 

szolgáltatási infrastruktúrák építıelemeiként hivatkozik. Az említett jogi aktus ki fog 

terjedni a legfontosabb építıelemek közül többre is, így például az elektronikus 

azonosításra és az elektronikus aláírásra, amelyek az e rendelet mellékletében foglalt 

közös érdekő projektek részét képezik. 

(12) A 922/2009/EK határozatnak megfelelıen megvalósított digitális szolgáltatási 

infrastruktúrák elısegítik a határokon és ágazatokon átnyúló elektronikus együttmőködést 

az európai közigazgatások között. Ez viszont lehetıvé teszi alapvetı szolgáltatások 

nyújtását többek között olyan területeken, mint az elektronikus azonosítás és hitelesítés, 

valamint közbeszerzés, cégjegyzékek határokon átnyúló összekapcsolása, átjárható, 

határokon átnyúló, elektronikus egészségügyi szolgáltatások, valamint határokon átnyúló 

együttmőködés a kiberbiztonság területén, amely hozzájárul a digitális egységes piac 

létrejöttéhez. A közigazgatások közötti együttmőködés elérhetı átjárható alapvetı 

szolgáltatási platformok létrehozása és/vagy továbbfejlesztése révén, amelyek a meglévı 

közös építıelemekre építenek és/vagy további olyan építıelemeket biztosítanak, amelyek 

lényegesek egyéb alapvetı szolgáltatási platformok és olyan kapcsolódó általános 

szolgáltatások fejlesztése szempontjából, amelyek a nemzeti infrastruktúrákat az alapvetı 

szolgáltatási platformokhoz kapcsolják határokon átnyúló digitális szolgáltatások nyújtása 

érdekében. 
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(13) A tagállamoknak ösztönözniük kell a helyi és a regionális hatóságokat a digitális 

szolgáltatási infrastruktúrák irányításában történı teljes körő és hatékony részvételre, és 

gondoskodniuk kell arról, hogy az e-kormányzati szolgáltatások határokon átnyúló 

biztosításával kapcsolatos közös érdekő projektek figyelembe vegyék az európai 

átjárhatósági keretben megfogalmazott ajánlásokat. 

(14) „A széles sávú hozzáférésrıl Európában: beruházás a digitális technológia által vezérelt 

növekedésbe” címő, 2011. július 6-i állásfoglalásában2 az Európai Parlament hangsúlyozta, 

hogy a széles sávú szolgáltatások kulcsfontosságúak az Unió iparának 

versenyképességéhez és nagyban hozzájárulnak az Unió gazdasági növekedéséhez, a 

társadalmi kohézióhoz és a minıségi foglalkoztatáshoz. Ha az Unió élen kíván járni az 

innováció, a tudás és a szolgáltatások tekintetében, be kell ruháznia az idıtálló 

csúcstechnológiába. 

(15) A belsı piac fejlıdésének kulcsa a nagy sebességő, széles sávú 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, széles sávú hálózatok mihamarabbi kiépítése létfontosságú az uniós 

termelékenység fejlıdése és olyan új és kisvállalkozások megjelenése szempontjából, 

amelyek vezetı szerepet tölthetnek be különbözı ágazatokban, például az egészségügy, a 

gyártás és a szolgáltatóipar területén. 

                                                 
2 HL C 33. E, 2013.2.5., 89. o. 
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(16) Az infrastruktúrában rejlı új lehetıségek, valamint az új, innovatív és átjárható 

szolgáltatások összekapcsolása minden bizonnyal kedvezı folyamatrendszert lendít majd 

mozgásba azáltal, hogy ösztönzi a nagy sebességő, széles sávú kapcsolat iránti kereslet 

növekedését, amelyet üzleti szempontból érdemes lesz kielégíteni. 

(17) Az európai digitális menetrend elıírja, hogy 2020-ig valamennyi európai polgárnak 30 

Mbit/s feletti sebességő, az európai háztartások legalább felének pedig 100 Mbit/s feletti 

sebességő internet-hozzáféréssel kell rendelkeznie. 

(18) Tekintettel az egyre gyorsabb internet-kapcsolatot igénylı digitális szolgáltatások és 

alkalmazások és az azokat lehetıvé tévı csúcstechnológiák dinamikus fejlıdésére, az 

európai digitális menetrend értékelésének keretében célszerő lenne felülvizsgálni a széles 

sávú internet tekintetében 2020-ra kitőzött célokat, hogy az Unió a világ más 

gazdaságaihoz hasonlítva versenyképes széles sávú sebességet kínálhasson. 

(19) A széles sávra vonatkozó projektek egy részének még ambiciózusabbnak kell lennie és 

nagyobb sebesség elérésére kell törekednie, és ezzel kísérleti projektként kell szolgálnia a 

gyorsabb kapcsolatok és az olyan modellek tekintetében, amelyeknek elterjedésére 

lehetıségek mutatkoznak. 
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(20) „A növekedésrıl, a mobilitásról és a foglalkoztatásról szóló digitális menetrend: ideje 

magasabb sebességbe kapcsolni” címő, 2013. szeptember 12-i állásfoglalásában az 

Európai Parlament hangsúlyozta, hogy az európai digitális menetrend keretében 2020-

ra megvalósítandó módosított célnak elıretekintınek kell lennie: arra kell törekedni, 

hogy az Unióban valamennyi háztartás 100 Mbit/s sebességő, és ezen belül is a 

háztartások fele 1 Gbit/s sebességő internet-kapcsolattal rendelkezzen. 

(21) A magánszférának vezetı szerepet kell játszania a széles sávú hálózatok kiterjesztésében 

és modernizálásában, amelyet egy versenyképes és beruházásbarát szabályozói keret 

támogat. A magánbefektetések hiánya esetén a tagállamoknak kell a szükséges 

erıfeszítéseket megtenniük az európai digitális menetrend céljainak eléréséhez. A széles 

sávú szolgáltatások közforrásból történı támogatását olyan programokra vagy 

kezdeményezésekre kell korlátozni, amelyek egyedül a magánszféra által nem 

finanszírozható projektekre irányulnak, amelyet a piac hiányosságait vagy a nem eléggé 

kedvezı befektetési helyzetet feltáró elızetes értékelés támaszt alá, összhangban a 

966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel1. 

                                                 
 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az 

Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 
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(22) A széles sávú hálózatokhoz nyújtott pénzügyi eszközök indokolatlanul nem torzíthatják a 

versenyt, nem szoríthatnak ki magánbefektetéseket vagy tántoríthatják el a 

magánüzemeltetıket a befektetésektıl. A pénzügyi eszközöknek mindenekelıtt 

összhangban kell lenniük az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSZ) 101., 

102., 106. és 107. cikkével, valamint adott esetben az állami támogatásra vonatkozó 

szabályoknak a széles sávú hálózatok mielıbbi kiépítésére való alkalmazásáról szóló 

uniós iránymutatásokkal.  

(23) A széles sávú hálózatokhoz nyújtott állami finanszírozást kizárólag olyan 

infrastruktúrákhoz lehet felhasználni, amelyek megfelelnek az alkalmazandó 

jogszabályoknak, és mindenekelıtt a versenyjognak, valamint a 2002/19/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel1 összhangban. 

(24) Tekintettel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló pénzügyi 

források korlátozott voltára, a pénzügyi támogatásnak uniós szintő finanszírozási 

mechanizmusok létrehozására kell összpontosulnia további befektetések vonzása, a 

többszörözı hatás elısegítése és ezáltal a magán- és az egyéb közforrások hatékony 

befektetési felhasználásának az elısegítése érdekében. Ez a megközelítés lehetıvé teszi az 

üzleti és intézményi szereplık hozzájárulását jóval az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz keretében közvetlenül elérhetı finanszírozási szintet meghaladóan. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve (2002. március 7.) az 

elektronikus hírközlı hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésrıl, valamint 
azok összekapcsolásáról (HL L 108., 2002.4.24., 7. o.). 
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(25) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló pénzügyi források 

korlátozottságára tekintettel, valamint annak érdekében, hogy a digitális szolgáltatási 

infrastruktúrák megfelelı finanszírozásban részesüljenek, a széles sávú hálózatokra a 

költségvetésbıl elıirányzott teljes összeg nem haladhatja meg a költséghatékony 

intézkedéshez szükséges minimumösszeget, amelyet elızetes értékeléssel kell 

megállapítani, figyelemmel többek között a tervezett pénzügyi eszközökre, a minimálisan 

hatékony projektportfólió tekintetében lehetséges tıkeáttételi hatásra, valamint a piaci 

feltételekre. 

(26) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a széles sávú hálózatok telepítéséhez 

nyújtott támogatásnak ki kell egészítenie az egyéb uniós programok és kezdeményezések, 

így például az európai strukturális és beruházási alapok által biztosított támogatást, 

amennyiben egy elızetes értékelés piaci hiányosságokat vagy nem eléggé kedvezı 

befektetési helyzetet tárt fel, és az irányító hatóságok támogatás nyújtásáról hoztak döntést. 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a széles sávú hálózatok telepítéséhez 

nyújtott pénzügyi támogatásnak mind közvetlenül, mind pedig az egyéb forrásokból – 

például az európai strukturális és beruházási alapokból – származó önkéntes, e célra 

elkülönített hozzájárulásokra vonatkozó befektetési eszköz biztosítása révén hozzá kell 

járulnia a tagállamok erıfeszítéseihez, lehetıvé téve, hogy a tagállamok a közkiadások 

hatékonyságának növelése érdekében a maguk javára fordíthassák az Unió által kezelt 

eszközök know-how-ját és nagyságrendi hatásait.  
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(27) A gazdaságilag legelınyösebb megoldások biztosítása érdekében és a korlátozott 

forrásokra tekintettel  az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében olyan 

projekteket kell támogatni, amelyek a konkrét projekt tekintetében legalkalmasabb 

technológián alapulnak, segítik az innovatív üzleti modellek elımozdítását, és komoly 

lehetıség mutatkozik az elterjedésükre. Amennyiben az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz keretében a projektek finanszírozása önkéntes hozzájárulások révén történik – 

például az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve nemzeti vagy regionális 

támogatás révén –, a támogathatósági kritériumoknak rugalmasabbnak kell lenniük, és 

figyelembe kell venniük a támogatandó területre jellemzı egyedi helyzetet és feltételeket. 

(28) Az Unió valamennyi területtípus esetében támogathatja az európai digitális menetrend 

céljainak eléréséhez hozzájáruló széles sávú hálózatok telepítését. Az európai digitális 

menetrendben kiemelt célként szerepel a digitális szakadék szőkítése és a digitális 

társadalmi befogadás növelése. Az Unió valamennyi, a széles sávú hálózatok területén 

hozott intézkedésének arra kell irányulnia, hogy választ adjon azokra a sajátos 

igényekre, amelyek az elıvárosi, vidéki, és mindenekelıtt a gyéren lakott és kevésbé 

fejlett régiókban jelentkeznek, és amely régióknak szükségük van arra, hogy számukra 

kapcsolatot biztosítsanak. Ennek megfelelıen a szigeteken, a körülzárt, hegyvidéki, távoli 

régiókban és a peremterületeken, ideértve a szigetországi tagállamokat is, széles sávú 

hálózatokat kell telepíteni, amelyek összeköttetést biztosítanak az Unió központi régióival, 

és/vagy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek javítják a felsorolt régiók és az Unió 

központi régiói közötti összeköttetések megbízhatóságát vagy teljesítményét.  
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(29) A digitális egységes piac megvalósítása érdekében ösztönözni kell az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében végrehajtott programok és a nemzeti és 

regionális intézkedések összeegyeztethetıségét. 

(30) E rendelet végrehajtása során a pénzügyi támogatás módjának összhangban kell lennie az 

adott intézkedés jellegével. Ezért a digitális szolgáltatási infrastruktúrákat illetıen a más 

forrásból nem finanszírozható alapvetı szolgáltatási platformokat közbeszerzés – vagy 

kivételes esetben – vissza nem térítendı támogatás formájában elınyben kell részesíteni, 

míg az általános szolgáltatásoknak csak korlátozott pénzügyi támogatást kell nyújtani az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbıl. Ezenkívül az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközbıl nyújtott bármely pénzügyi támogatásnak az uniós források hatékony 

felhasználására kell törekednie, és ezért a széles sávú hálózatokat olyan pénzügyi 

eszközökkel kell támogatni, amelyek a vissza nem térítendı támogatásokénál nagyobb 

tıkeáttételi hatást biztosítanak.  

(31) Az e rendelet szerinti támogatásnak – az átfedések és az indokolatlan adminisztratív terhek 

elkerülése mellett – törekednie kell a mellékletben szereplı közös érdekő projektek közötti, 

valamint más olyan infrastruktúrákkal való szinergiák és átjárhatóság elérésére, mint az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által támogatott közlekedési és energiaipari 

infrastruktúrák, a többek között a Horizont 2020 által támogatott megfelelı kutatási 

infrastruktúrák és az európai strukturális és beruházási alapok által támogatott megfelelı 

infrastruktúrák. 
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(32) A közös érdekő projektek pénzügyi támogatását horizontális intézkedéseknek kell 

kiegészíteniük, – ideértve a technikai segítségnyújtást, a keresletösztönzı intézkedéseket és 

a koordinációt – amelyek célja az uniós támogatás hatásának a maximalizálása.  

(33) A széles sávú hálózatokra vonatkozó támogatás odaítélésekor a Bizottságnak kellıen 

figyelembe kell vennie a meglévı uniós pénzügyi eszközök értékelésének eredményeit. 

(34) ▌A Bizottságot egy, az összes tagállam képviselıibıl álló szakértıi csoport segíti, 

amelynek kikérik a véleményét, és amely hozzájárul többek között e rendelet 

végrehajtásának nyomon követéséhez, a tervezéshez, az értékeléshez és a végrehajtás 

kapcsán jelentkezı problémák kezeléséhez. 

(35) A szakértıi csoportnak együtt kell mőködnie az e rendelet végrehajtásában érintett 

szervekkel, vagyis a helyi és a regionális hatóságokkal, az internet-szolgáltatókkal, a 

nyilvános hálózatok rendszergazdáival és az alkatrészgyártókkal, továbbá a nemzeti 

szabályozó hatóságokkal és az 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 

létrehozott Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével (BEREC).  

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete (2009. november 25.) az Európai 

Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról 
(HL L 337., 2009.12.18., 1. o.). 
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(36) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozza az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz koordinációs bizottságát, amely a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1 értelmében vett bizottságnak minısül. Az 1316/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy a 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelıen éves és többéves munkaprogramokat fogadjon 

el többek között a távközlési ágazat vonatkozásában, amely utóbbi e rendelet tárgyát 

képezi. Fontos kiemelni, hogy e tekintetben a tagállamokat az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz koordinációs bizottságában az e rendelethez kapcsolódó 

kérdésekrıl és mindenekelıtt az éves és többéves munkaprogramok tervezeteirıl 

folytatott megbeszélések alkalmával a távközlési infrastruktúrák ágazata szakértıinek 

kell képviselniük. 

(37) Mivel e rendelet  céljait, nevezetesen a távközlési infrastruktúrák területén mőködı 

transzeurópai hálózatok összehangolt fejlesztését a tagállamok nem tudják kielégítıen 

megvalósítani,  az Unió szintjén azonban a támogatott infrastruktúrák határon átnyúló 

jellege és az Unió egész területére gyakorolt hatása miatt e célok jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerzıdés 5. 

cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelıen. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelıen ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 

szükséges mértéket. 

(38) A közlekedési-, távközlési és energia infrastruktúrák területére vonatkozó közös érdekő 

projektek támogatása érdekében az 1316/2013/EU rendelet meghatározza, hogy milyen 

feltételek, módszerek és eljárások keretében nyújtható uniós pénzügyi támogatás a 

transzeurópai hálózatok számára. Az említett rendelet emellett mindhárom ágazat 

vonatkozásában meghatározza az 1311/2013/EU, Euratom rendelet alapján 

rendelkezésre álló források bontását. Az 1316/2013/EU rendelet 2014. január 1-jétıl 

alkalmazandó. Helyénvaló ezért e rendelet idıbeli hatályát az 1316/2013/EU rendelet és 

az 1311/2013/EU, Euratom rendelet idıbeli hatályához igazítani. Ezt a rendeletet ezért 

2014. január 1-jétıl kell alkalmazni. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság 

végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenırzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 
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(39) Az 1336/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot1 hatályon kívül kell helyezni, 

 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Tárgy 

(1) Ez a rendelet iránymutatásokat állapít meg a távközlési infrastruktúrák területén mőködı 

transzeurópai hálózatokra vonatkozó közös érdekő projektek idıben történı megvalósítása 

és átjárhatósága érdekében. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 1336/97/EK határozata (1997. június 17.) a transzeurópai 

távközlı hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról (HL L 183., 1997.7.11., 12. o.). 
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(2) Ez a rendelet különösen az alábbiakról rendelkezik: 

a) a közös érdekő projektek céljai és mőködési prioritásai;  

b) a közös érdekő projektek meghatározása; 

c) azok a kritériumok, amelyekkel összhangban a közös érdekő projektekhez 

hozzájáruló intézkedések – a fejlesztésük, megvalósításuk, telepítésük, 

összekapcsolásuk és átjárhatóságuk tekintetében – az 1316/2013/EU rendelet szerint 

uniós pénzügyi támogatásra jogosultak; 

d) ▌a közös érdekő projektek finanszírozásának prioritásai ▌. 

▌ 

2. cikk 

Fogalommeghatározások 

1. E rendelet alkalmazásában az 1316/2013/EU rendelet 2. cikkében foglalt 

fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. ▌ 
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2. E rendelet és az 1316/2013/EU rendelet alkalmazásában az alábbi 

fogalommeghatározások szintén alkalmazandók: 

a) „ ▌távközlési infrastruktúra”: széles sávú hálózatok és digitális szolgáltatási 

infrastruktúrák;  

b) „digitális szolgáltatási infrastruktúrák”: olyan infrastruktúrák, amelyek lehetıvé 

teszik a hálózati szolgáltatások elektronikus – tipikusan interneten keresztül történı – 

nyújtását, transzeurópai átjárható közös érdekő szolgáltatásokat nyújtva a polgárok, 

üzleti vállalkozások és/vagy közigazgatási szervek számára; és amelyek alapvetı 

szolgáltatási platformokból és általános szolgáltatásokból állnak; 

c) ▌„építıelemek”: olyan digitális szolgáltatási alapinfrastruktúrák, amelyek az 

összetettebb digitális szolgáltatási infrastruktúrákban újrahasznosítható 

kulcsfontosságú tényezık;  

d) ▌„alapvetı szolgáltatási platformok”: a digitális szolgáltatási infrastruktúrák 

központi elemei, amelyek célja a transzeurópai összekapcsolhatóság, hozzáférés és 

átjárhatóság biztosítása, valamint amelyek a tagállamok számára nyitva állnak és más 

szereplık számára is nyitva állhatnak;  

e) „általános szolgáltatások”: olyan közvetítı szolgáltatások, amelyek egy vagy több 

nemzeti infrastruktúrát kötnek össze ▌alapvetı szolgáltatási platformmal vagy 

platformokkal; 
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f) „széles sávú hálózatok”: nagyon nagy sebességő internetkapcsolat biztosítására 

képes vezetékes és vezeték nélküli ▌hozzáférési hálózatok, kiegészítı infrastruktúrák 

és törzshálózatok ▌; 

g) „horizontális intézkedések”: az 1316/2013/EU rendelet 2. cikke 6. és 7. pontjában 

meghatározott tanulmányok és programtámogató intézkedések. 

3. cikk 

Célok 

(1) A közös érdekő projekteknek hozzá kell járulniuk az 1316/2013/EU rendelet 3. cikkében 

meghatározott általános célkitőzések eléréséhez. 

(2) Az általános célok mellett a közös érdekő projekteknek az alábbi konkrét célok közül 

egynek vagy többnek a megvalósítására is törekedniük kell:  

a) gazdasági növekedés, a belsı piac teljes körő megvalósításának és ▌ mőködésének 

támogatása az európai gazdaság, így többek között a kis- és középvállalkozások 

(kkv-k) versenyképességének támogatása érdekében;  
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b) a polgárok, az üzleti vállalkozások és a közigazgatási szervek mindennapi életének 

javítása minden szinten, a következık elısegítése révén: széles sávú hálózatok, a 

nemzeti, regionális és helyi széles sávú hálózatok összekapcsolása és átjárhatósága, 

az e hálózatokhoz való megkülönböztetéstıl mentes hozzáférés és a digitális 

társadalmi befogadás. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett célok eléréséhez az alábbi mőködési prioritásoknak kell 

hozzájárulniuk:  

a) a transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák átjárhatósága, 

összekapcsolhatósága, fenntartható telepítése, mőködése és fejlesztése, valamint 

európai szintő koordinációja; 

b) olyan eredményes magán- és közbefektetések, amelyek ösztönzik a széles sávú 

hálózatok telepítését és modernizálását, és hozzájárulnak az európai digitális 

menetrendben a széles sávú hálózatok tekintetében megfogalmazott célok eléréséhez. 

▌ 
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4. cikk 

Közös érdekő projektek 

▌ 

(1) A közös érdekő projektek különösen:  

a) átjárható és lehetıség szerint nemzetközileg kompatibilis olyan alapvetı szolgáltatási 

platformok ▌létrehozását és/vagy javítását célozzák, amelyek a digitális szolgáltatási 

infrastruktúrákra irányuló általános szolgáltatásokkal járnak együtt; 

b) hatékony befektetési eszközt biztosítanak a széles sávú hálózatok számára, új 

befektetıi köröket és projektgazdákat vonzanak és ösztönzik az innovatív projektek 

és üzleti modellek elterjedését. 

(2) ▌A közös érdekő projektek a ▌teljes folyamatot magukban foglalhatják, azaz a 

megvalósíthatósági tanulmányokat, a végrehajtást, a folyamatos mőködést és fejlesztést, az 

összehangolást és az értékelést egyaránt.  

(3) A közös érdekő projekteket horizontális intézkedések támogathatják.  



 

AM\1020649HU.doc 24/48 PE529.513v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

(4) A közös érdekő projektek és az azokhoz hozzájáruló intézkedések további leírása a 

mellékletben található. 

▌ 

5. cikk 

A támogatás módjai 

(1) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén az alapvetı szolgáltatási platformokat 

elsısorban az Unió hozza létre, míg az általános szolgáltatásokat az adott alapvetı 

szolgáltatási platformokhoz kapcsolódó felek biztosítják. A széles sávú hálózatokba való 

beruházásoknak túlnyomóan a magánszférából kell érkezniük, és versenyképes, 

befektetésbarát szabályozói környezet révén elı kell segíteni azokat. Széles sávú 

hálózatokhoz közforrásból származó támogatás csak a piac hiányosságai és nem eléggé 

kedvezı befektetési helyzet esetében nyújtható.  

(2) Kívánatos, hogy a tagállamok ▌és a közös érdekő projekt végrehajtásáért felelıs, illetve a 

projekt megvalósításához hozzájáruló egyéb szervek hozzák meg a közös érdekő projektek 

végrehajtásának elısegítéséhez szükséges intézkedéseket. Az adott tagállam területéhez 

kapcsolódó közös érdekő projekt végrehajtására vonatkozó végsı döntés az adott 

tagállam jóváhagyása után hozható meg. 
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(3) A közös érdekő projektekhez hozzájáruló, az e rendelet 6. cikkében foglalt 

kritériumoknak megfelelı intézkedések az 1316/2013/EU rendeletben foglalt feltételek 

mellett és az ugyanezen rendelet szerint elérhetı eszközök keretében jogosultak uniós 

pénzügyi támogatásra. A pénzügyi támogatás nyújtására az Unió által elfogadott 

vonatkozó szabályok és eljárások, az e rendelet 6. cikkében foglalt finanszírozási 

prioritások és az erıforrások rendelkezésre állása szerint kerül sor, figyelemmel a 

kedvezményezettek sajátos igényeire. 

(4) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén a közös érdekő projektekhez hozzájáruló 

intézkedések támogatásának 

a) közbeszerzés; és/vagy 

b) vissza nem térítendı támogatás  

révén kell történnie. 

(5) A széles sávú hálózatok területén a közös érdekő projektekhez hozzájáruló intézkedések 

támogatásának 

a) az 1316/2013/EU rendeletben meghatározott olyan pénzügyi eszközök révén kell 

történnie, amelyek az 1316/2013/EU rendelet 15. cikke (2) bekezdésének 

megfelelıen nyitottak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz egyéb részeibıl, 

egyéb eszközökbıl, programokból és uniós költségvetési tételekbıl, tagállamoktól, 

így többek között a regionális és helyi hatóságoktól, valamint bármely más 

befektetıktıl, köztük magánbefektetıktıl érkezı további hozzájárulások iránt; 

és/vagy  
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b) a nem az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbıl származó – akár uniós, akár 

nemzeti – közforrásokból nyújtott pénzügyi eszközök és vissza nem térítendı 

támogatások együttese révén kell történnie. 

(6) A horizontális intézkedések támogatásának  

a) közbeszerzés; és/vagy 

b) vissza nem térítendı támogatás  

révén kell történnie. 

(7) A széles sávú hálózatokra szánt pénzügyi eszközökre a költségvetésbıl elıirányzott teljes 

összeg nem haladhatja meg a költséghatékony támogatáshoz szükséges 

minimumösszeget, amelyet az 1316/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében 

említett elızetes értékelés alapján kell megállapítani. 

 Ez az összeg a távközlési ágazat vonatkozásában az 1316/2013/EU rendelet 5. cikke (1) 

bekezdésében említett pénzügyi keretösszeg 15 %-a. 

(8) A széles sávú hálózatra vonatkozó, e rendelet értelmében pénzügyi támogatásban 

részesülı projektek legalább harmadának 100Mbit/s fölötti szélessávú sebesség elérésére 

kell irányulnia. 
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(9) A 8. cikk (3) bekezdése szerinti jelentést követıen az Európai Parlament és a Tanács a 

Bizottság javaslata alapján felülvizsgálhatja az e cikk (3d) bekezdésének megfelelıen 

megállapított összeget és a projekteknek az e cikk (3e) bekezdésében foglalt arányát. 

(10) Amennyiben az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbıl származó támogatás az európai 

strukturális és beruházási alapokból származó támogatást és egyéb közvetlen 

köztámogatást egészít ki, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz intézkedései és az 

európai strukturális és beruházási alapokból származó támogatás közötti szinergiák elérését 

támogatni lehet a megfelelı koordinációs mechanizmus alkalmazásával.  

6. cikk 

Támogathatósági feltételek és finanszírozási prioritások 

(1) Ahhoz, hogy a digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén a közös érdekő projektekhez 

hozzájáruló intézkedések támogathatók legyenek, valamennyi alábbi feltételnek meg kell 

felelniük:  

a) eléggé kiforrottak a megvalósításhoz, amit – többek között az innovációra és 

kutatásra vonatkozó uniós programok keretében végzett – sikeres kísérleti projektek 

támasztanak alá; 
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b) hozzájárulnak a belsı piacot támogató uniós szakpolitikákhoz és tevékenységekhez; 

c) hozzáadott európai értéket hoznak létre adott esetben az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköztıl eltérı finanszírozási forrásokat felhasználva - a 

hosszú távú fenntarthatóságra vonatkozó stratégiát és tervet tartalmaznak, és 

amelyek minıségét megvalósíthatósági tanulmánnyal és költség-haszon elemzéssel 

kell alátámasztani; e stratégiát adott esetben naprakésszé kell tenni; 

d) megfelelnek az átjárhatóságra vonatkozó nemzetközi és/vagy európai 

követelményeknek vagy nyílt specifikációknak és iránymutatásoknak, így például az 

európai átjárhatósági keretnek, valamint már létezı megoldásokra épülnek. 

(2) A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén a közös érdekő projektekhez 

hozzájáruló, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbıl finanszírozandó intézkedések 

kiválasztását, valamint finanszírozási szintjük megállapítását az 1316/2013/EU rendelet 

17. cikkének (1) bekezdésében említett éves munkaprogram keretében kell elvégezni. 

(3) A melléklet 1. szakaszának 1. pontjában felsorolt egyéb digitális szolgáltatási 

infrastruktúrák fejlesztéséhez, telepítéséhez és mőködéséhez elengedhetetlen és azokban 

bizonyíthatóan felhasználásra kerülı építıelemeknek elsıdleges prioritást kell biztosítani a 

finanszírozás során.  
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(4) A melléklet 1.2 szakasza 1.3. pontjának a) és b) alpontjában felsorolt egyéb, ▌az uniós 

jog, szakpolitikák és programok támogatását szolgáló digitális szolgáltatási 

infrastruktúráknak másodlagos prioritást kell biztosítani, lehetıség szerint a már meglévı 

építıelemekre alapozva.  

(5) Az alapvetı szolgáltatási platformok támogatása prioritást élvez az általános 

szolgáltatásokkal szemben. 

(6) Az e rendelet 3. cikkében meghatározott célkitőzések és a közös érdekő projektek e 

rendelet mellékletében szereplı leírása alapján, valamint a rendelkezésre álló 

költségvetést figyelembe véve 1316/2013/EU rendelet 17. cikkében említett éves és 

többéves munkaprogramokban további támogathatósági és prioritási kritériumok 

állapíthatók meg a digitális szolgáltatási infrastruktúrákra vonatkozóan. 

(7) Ahhoz, hogy a széles sávú hálózatok területén a közös érdekő projektekhez hozzájáruló 

intézkedések támogathatók legyenek, valamennyi alábbi feltételnek meg kell felelniük: 

a) jelentıs mértékben hozzájárulnak az európai digitális menetrend céljainak 

megvalósításához;  

b) a projektfejlesztési és elıkészítési fázisaik kellıen kiforrottak és hatékony 

megvalósítási mechanizmusokon alapulnak; 



 

AM\1020649HU.doc 30/48 PE529.513v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

c) piaci hiányosságokat és az optimálistól elmaradó befektetési helyzeteket kezelnek;  

d) nem vezetnek a piac torzulásához, illetve nem szorítják ki a magánbefektetéseket; 

e) a kérdéses földrajzi 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;  

f) a konkrét projekt megvalósításához a legalkalmasabb technológiát használják, és 

ezzel párhuzamosan az adatáramlási kapacitás, az adatátviteli biztonság, a hálózat 

ellenállóképessége és a költséghatákonyság szempontjából a legmodernebb 

technológiák közötti lehetı legjobb egyensúlyt kínálják; 

g) nagy elterjedési potenciállal rendelkeznek és/vagy innovatív üzleti modellekre 

épülnek ▌. 

(8) Az e cikk (7) bekezdésének g) pontjában említett feltételek teljesítése nem szükséges az 

1316/2013/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti további elkülönített 

hozzájárulásokból finanszírozott projektek esetében. 
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(9) A horizontális intézkedések az alábbi feltételek teljesülése esetén támogathatók: 

a) végrehajtási intézkedések megvalósítását és irányítását készítik elı és támogatják, 

és már meglevı vagy megjelenı végrehajtási problémákat kezelnek; vagy 

b) digitális szolgáltatási infrastruktúrák iránti új keresletet teremtenek.  

7. cikk ▌ 

Együttmőködés a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel 

(1) Az Unió annak érdekében, hogy az e rendelet által elérni kívánt célok teljesüljenek, 

kapcsolatot kezdeményezhet, megbeszéléseket, információcserét és együttmőködést 

folytathat harmadik országok hatóságaival vagy bármely más szervezetével ▌. Az egyéb 

célkitőzések mellett ez az együttmőködés többek között az átjárhatóság elımozdítását 

szolgálja az Unió távközlési infrastruktúrája területén levı hálózatok és a harmadik 

országokban levı hasonló hálózatok között. 

(2) Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai, amelyek egyben az Európai 

Gazdasági Térségnek (EGT) is tagjai, az EGT-megállapodásban foglalt feltételekkel 

összhangban részt vehetnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek a távközlési 

infrastruktúrákra vonatkozó részében. 
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(3) Az 1316/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésétıl és 9. cikkének (4) bekezdésétıl 

eltérve a valamely elıcsatlakozási eszközbıl részesülı csatlakozó államok és tagjelölt 

országok az Unióval aláírt megállapodásokkal összhangban részt vehetnek az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköznek a távközlési infrastruktúrákra vonatkozó részében. 

(4) Az EFTA-országok részvételének alkalmazásában az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközrıl szóló rendeletnek a távközlési infrastruktúrákra vonatkozó részét különálló 

programnak kell tekinteni.  

8. cikk ▌ 

Információcsere, nyomon követés és jelentéstétel ▌ 

(1) Az 1316/2013/EU rendelet 22. cikkének harmadik albekezdése szerint ▌ kapott 

információk alapján a tagállamok és a Bizottság információt és legjobb gyakorlatokat 

cserélnek az e rendelet végrehajtása terén elért eredményekrıl. Adott esetben a tagállamok 

e folyamatba bevonnak helyi és regionális hatóságokat is. A Bizottság éves áttekintést 

tesz közzé ezen információkról, és benyújtja azt az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak. 
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(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) e rendelet végrehajtásának nyomon követése; 

b) a nemzeti tervek vagy adott esetben ▌nemzeti stratégiák figyelembevétele; 

c) a munkaprogramok megvalósításának pénzügyi és technikai szinten történı 

értékelését célzó intézkedések meghozatala; 

d) létezı vagy felmerülı projektmegvalósítási problémák kezelése;  

e) az 1316/2013/EU rendelet 17. cikkben említett éves és többéves tervek kidolgozását 

megelızıen stratégiai iránymutatások megfogalmazása, különös tekintettel a közös 

érdekő projektekhez hozzájáruló intézkedések kiválasztására és visszavonására, a 

költségvetési bontás meghatározására, továbbá e munkaprogramok 

felülvizsgálatára. 
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(3) A szakértıi csoport fontolóra vehet bármely egyéb olyan kérdést is, amely a távközlési 

infrastruktúrák területén a transzeurópai hálózatok fejlesztésével függ össze. 

(4) A Bizottság tájékoztatja a szakértıi csoportot az 1316/2013/EU rendelet 17. cikkében 

említett éves és többéves programok végrehajtása terén elért eredményekrıl. 

(5) A szakértıi csoport együttmőködik a digitális hálózatok és szolgáltatások tervezésével, 

fejlesztésével és irányításával foglalkozó szervezetekkel, illetve más érintett érdekelt 

felekkel. 

 A Bizottság és az e rendelet végrehajtásáért felelıs egyéb szervezetek, így például az 

Európai Beruházási Bank, különös figyelmet szentelnek a szakértıi csoport 

észrevételeinek. 

(6) Az 1316/2013/EU rendelet félidıs és utólagos értékelésével összefüggésben, az említett 

rendelet 27. cikkében említettek szerint, és a szakértıi csoport segítségével a Bizottság 

jelentést tesz közzé az e rendelet végrehajtása terén elért eredményekrıl. A jelentést ▌meg 

kell küldeni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ▌. 
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(7) E jelentésnek értékelést kell tartalmaznia a közös érdekő projektek kidolgozása és 

megvalósítása terén elért eredményekrıl, ideértve a végrehajtásbeli késedelmek és a 

felmerült nehézségek ismertetését, valamint a kötelezettségvállalásokról és a 

kifizetésekrıl szóló információkat is.  

(8) A Bizottság a jelentésben azt is értékeli, hogy a közös érdekő projektek hatóköre továbbra 

is tükrözi-e ▌a technológiai fejlesztéseket és az innovációkat, valamint a szabályozásbeli 

vagy piaci és gazdasági fejleményeket és, hogy az ilyen fejleményekre és a hosszú távú 

fenntarthatóság szükségességére tekintettel a támogatott közös érdekő projektek 

finanszírozását vajon fokozatosan meg kell-e szüntetni vagy más módon kell-e biztosítani 

▌. Olyan ▌projektek esetében, amelyek várhatóan jelentıs környezeti hatással járnak, a 

jelentéseknek tartalmazniuk kell a környezeti hatás elemzését is, amely kiterjed, adott 

esetben, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és hatásainak mérséklésére, illetve a 

katasztrófákkal szembeni ellenálló-képességre. Ennek az értékelésnek értékelés 

elvégzésére ▌bármely más, erre alkalmasnak ítélt idıpontban is sor kerülhet.  

(9) A 3. cikkben meghatározott konkrét célkitőzések elérését utólagosan kell mérni többek 

között az alábbiak alapján: 
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a) a digitális szolgáltatási infrastruktúrák rendelkezésre állása, az egyes digitális 

szolgáltatási infrastruktúrához kapcsolódó tagállamok számában mérve;  

b) a digitális szolgáltatási infrastruktúrákat használó polgárok és üzleti vállalkozások 

százalékos aránya és az ilyen szolgáltatások határokon átnyúló rendelkezésre állása; 

c) a széles sávú infrastruktúrák területére vonzott befektetések mértéke és a tıkeáttételi 

hatás, az 5. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett közforrásokból származó 

hozzájárulásokból finanszírozott projekteket illetıen. 

▌ 

9. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

Az 1336/97/EK határozat hatályát veszti. 
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10. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı napon lép hatályba. 

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétıl kell alkalmazni. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelezı és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt,  

az Európai Parlament részérıl a Tanács részérıl 

az elnök az elnök 
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MELLÉKLET 

KÖZÖS ÉRDEKŐ PROJEKTEK 

1. szakasz: Digitális szolgáltatási infrastruktúrák 

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák területén végzett beavatkozások általában egy kétrétegő 

architektúra megközelítésén alapulnak: az alapvetı szolgáltatási platformokon és általános 

szolgáltatásokon. Az alapvetı szolgáltatási platform a digitális szolgáltatási infrastruktúra 

létrehozásának elıfeltétele ▌.  

Az alapvetı szolgáltatási platformok ▌a közös érdekő projektekre vonatkozó átjárhatósági és 

biztonsági követelményeket kezelik. Céljuk a hatóságok és a polgárok, a hatóságok és az üzleti 

vállalkozások és a szervezetek, illetve a különbözı tagállamok hatóságai közötti digitális 

együttmőködés lehetıvé tétele szabványos, határokon átnyúló, felhasználóbarát együttmőködési 

platformok révén.  

A digitális szolgáltatási infrastruktúrák építıelemeinek elınyt élveznek egyéb digitális szolgáltatási 

infrastruktúrákkal szemben, mivel az elıbbiek az utóbbiak elıfeltételét képezik. Az általános 

szolgáltatások biztosítják a kapcsolatot 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 és szervezetek, üzleti vállalkozások és/vagy a 

polgárok számára lehetıvé teszik, hogy a határokon átnyúló kapcsolataik céljából hozzáférjenek az 

alapvetı szolgáltatási platformokhoz. A szolgáltatások minıségét és a határokon átnyúló 

kapcsolatokban érintett felek támogatását biztosítani kell. Az általános szolgáltatásoknak 

támogatniuk és ösztönözniük kell az alapvetı szolgáltatási platformok elterjedését.  
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A hangsúly nem kizárólag a digitális szolgáltatási infrastruktúrák és kapcsolódó szolgáltatások 

létrehozásán kell, hogy legyen, hanem az ilyen platformok mőködésének irányításán is. 

Az új alapvetı szolgáltatási platformoknak elsısorban létezı platformokon és azok építıelemein 

kell alapulniuk és/vagy adott esetben új építıelemeket kell létrehozniuk. 

1. A 6. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti munkaprogramokban szerepeltetendı meghatározott 

▌ építıelemek a következık: 

a) Elektronikus azonosítás és hitelesítés: ez az e-azonosítás és e-aláírás határokon 

átnyúló elismerését és ellenırzését lehetıvé tevı szolgáltatásokat jelenti.  

b) Dokumentumok elektronikus továbbítása: ez az elektronikus dokumentumok 

biztonságos, nyomon követhetı, határokon átnyúló továbbításának szolgáltatásait 

jelenti. 

c) Automatizált fordítás: ez a gépi fordítást és a speciális nyelvi erıforrásokat jelenti, 

ideértve a páneurópai digitális szolgáltatások többnyelvő környezetben történı 

mőködtetéséhez szükséges eszközöket és programozási felületeket. 

d) Kritikus digitális infrastruktúrák támogatása: ez olyan kommunikációs csatornákat és 

platformokat jelent, amelyek célja a felkészültség, az információk megosztása, az 

összehangolás és a számítógépes fenyegetettséggel szembeni fellépés uniós szintő 

képességének a javítása.  

e) Elektronikus számlázás: ez a számlák biztonságos elektronikus cseréjét lehetıvé tevı 

szolgáltatásokat jelenti.  
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2. Jól mőködı digitális szolgáltatási infrastruktúrák, amelyek kimondottan 

támogathatónak minısülnek a megszakítás nélküli szolgáltatás biztosítását szolgáló 

finanszírozás keretében, a 6. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen: 

a) Hozzáférés Európa kulturális örökségének digitális forrásaihoz: Ez a jelenlegi 

Europeana portálon alapuló alapvetı szolgáltatási platformot jelenti. Ez a platform 

biztosítja a tételszintő hozzáférést az Europeana kulturális örökség tartalmához, a 

felületnek az infrastruktúrával való aktív interakciót (adatok keresése és letöltése) 

szolgáló részletes leírását, a metaadatok kiigazításának és az új tartalom 

rendszerbe való bevitelének támogatását, valamint az infrastruktúrán keresztül 

elérhetı tartalom újrafelhasználási lehetıségeirıl szóló tájékoztatást. 

b) Biztonságosabb internetszolgáltatási infrastruktúra: Ez a megosztott 

számítástechnikai eszközök, adatbázisok és szoftvereszközök beszerzésének, 

mőködtetésének és karbantartásának valamint a bevált gyakorlatok megosztásának 

a platformját jelenti a tagállamokban levı „Biztonságosabb internet” központok 

számára. Ez tartalmazza az interneten található, szexuális visszaélést bemutató 

tartalmak bejelentésének kezelésére szolgáló back-office szolgáltatásokat, valamint 

a kapcsolatot a rendırségi hatóságokkal, 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 és 

közös szoftverrendszerek támogatják. A „Biztonságosabb internet” központok és 

vonatkozó tevékenységeik, mint segélyvonalak, forródrótok, tudatosságnövelı 

csomópontok és egyéb tudatosságnövelı tevékenységeik, a biztonságosabb 

internetszolgáltatási infrastruktúra kulcselemeit képezik.  
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3. Egyéb digitális szolgáltatási infrastruktúrák ▌, amelyek támogathatónak minısülnek, a 6. 

cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen: 

a) Határokon átnyúló, átjárható, elektronikus közbeszerzési szolgáltatások: Ez olyan 

szolgáltatásokat jelent, amelyeket az állami és a magánszférában használhatnak e-

közbeszerzési szolgáltatók határokon átnyúló e-közbeszerzési platformok 

létrehozására. Ez az infrastruktúra – többek között olyan funkciókkal, mint az 

ajánlatok elektronikus benyújtása, a virtuális céginformációs dosszié, az e-katalógus, 

az e-megrendelés és az e-számlázás – lehetıvé teszi, hogy az Unióban bármely 

vállalat bármely tagállam ajánlatkérıje által kiírt közbeszerzési eljárásban részt 

vegyen, a szerzıdés odaítélését megelızı és az azt követı elektronikus közbeszerzési 

tevékenységekre egyaránt kiterjedıen. 

b) Határokon átnyúló átjárható e-egészségügyi szolgáltatások: Ez egy olyan platformot 

jelent, amely lehetıvé teszi a polgárok/betegek és az egészségügyi szolgáltatók 

közötti kapcsolattartást, az egyes intézmények, valamint az egyes szervezetek közötti 

adatátvitelt vagy a polgárok/betegek és/vagy az egészségügyi szakemberek és 

intézmények közötti partnerszintő (peer-to-peer) kommunikációt. A szolgáltatások 

közé tartozik az elektronikus egészségügyi dokumentációkhoz és az elektronikus 

orvosi rendelvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz való határokon átnyúló 

hozzáférés, valamint az egészséget/saját lakókörnyezetben való életvitelt elısegítı 

távszolgáltatások stb.  
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c) Európai platform az európai cégjegyzékek összekapcsolására: Ez egy központi 

eszközök és szolgáltatások együttesét biztosító platformot jelent, amely valamennyi 

tagállam cégjegyzéke számára lehetıvé teszi a bejegyzett vállalkozásokkal, illetve 

azok fióktelepeivel, fúzióival és felszámolásával kapcsolatos információk cseréjét. 

Ezenkívül több ország által használható, többnyelvő keresési szolgáltatást is kínál a 

felhasználóknak az e-igazságügyi (e-Justice) portálon elérhetı központi hozzáférési 

pont révén. 

d) Hozzáférés a közigazgatásban felhasznált információkhoz azok további hasznosítása 

céljából: Ez az Unióban az európai, nemzeti, regionális és helyi közszerveknél 

fellelhetı többnyelvő (az Unió intézményeinek hivatalos nyelvein rendelkezésre álló) 

adatbázisok egypontos hozzáférésének platformját jelenti; emellett az adatbázisok 

lekérdezési és megjelenítési eszközeit; valamint annak szavatolását, hogy az elérhetı 

adatbázisokat megfelelıen anonimizálják, rendelkezzenek a szükséges engedéllyel és 

adott esetben árazzák ıket a nyilvánosságra hozatal, a terjesztés és ismételt 

felhasználás érdekében, ideértve az adatok eredetét vizsgáló ellenırzési 

nyomvonalat.  

▌Egy másik európai országban történı cégalapításra és üzleti tevékenység végzésére 

vonatkozó elektronikus eljárások: Ez a szolgáltatás lehetıvé teszi, hogy valamennyi 

szükséges adminisztratív eljárás az egyablakos ügyintézési pontokon keresztül a 

határokon túlról is elvégezhetı legyen elektronikusan. Ez a szolgáltatás a 

2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 követelményei között szerepel. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belsı piaci 

szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.). 
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▌ 

e) Átjárható, határokon átnyúló online szolgáltatások. Ez olyan platformokat jelent, 

amelyek elısegítik az átjárhatóságot és az együttmőködést a tagállamok között a 

közös érdekő területeken, különösen a belsı piac mőködésének javítása érdekében, 

mint például az e-igazságszolgáltatás (eJustice), amely lehetıvé teszi a határokon 

átnyúló online hozzáférést a jogi forrásokhoz/dokumentumokhoz és bírósági 

eljárásokhoz a polgárok, az üzleti vállalkozások, a szervezetek és a jogi szakemberek 

számára; az online vitarendezés (ODR), amely lehetıvé teszi a fogyasztók és 

kereskedık közötti, határokon átnyúló viták online rendezését; valamint a szociális 

biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréje (EESSI), amely segít az 

Unión belüli társadalombiztosítási szerveknek az információk gyorsabb és 

biztonságos cseréjében.  

2. szakasz: Széles sávú hálózatok 

1. Az intézkedések terjedelme 

Az intézkedések különösen egy vagy több alábbi elemet tartalmaznak: 

a) passzív fizikai infrastruktúra, aktív fizikai infrastruktúra vagy a kettı együttesének a 

telepítése a kapcsolódó infrastrukturális elemekkel és az infrastruktúrák mőködtetéséhez 

szükséges szolgáltatásokkal kiegészítve; 
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b) kapcsolódó eszközök és szolgáltatások, például az épületen belüli vezetékek kiépítése, 

antennák, tornyok és egyéb támasztószerkezetek, alépítmények, kábelcsatornák, 

tartóoszlopok, ellenırzıaknák és szekrények telepítése; 

c) 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. 

2. Hozzájárulás az európai digitális menetrend céljainak megvalósításához.  

Az e szakasz alapján pénzügyi támogatásban részesülı valamennyi projektnek jelentısen hozzá kell 

járulnia az európai digitális menetrend céljainak megvalósításához ▌.  

▌A közvetlenül az Unió által finanszírozott intézkedéseknek:  

a) olyan vezetékes vagy vezeték nélküli technológián kell alapulniuk, amely nagyon nagy 

sebességő széles sávú szolgáltatásokat tud nyújtani, ezáltal kielégítve a nagy 

sávszélességet megkövetelı alkalmazások iránti igényt ▌; 

b) innovatív üzleti modelleken kell alapulniuk és/vagy a projektgazdák új kategóriáit vagy a 

befektetık új kategóriáit kell vonzaniuk; vagy 
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c) nagy elterjedési potenciállal kell bírniuk, ezáltal lehetıvé téve a szélesebb körő piaci 

hatások elérését példaértékük révén.  

d) adott esetben hozzá kell járulniuk a digitális szakadék mérsékléséhez;  

e) meg kell felelniük az alkalmazandó jogszabályoknak, mindenekelıtt a versenyjognak, 

valamint a hozzáférésre vonatkozó kötelezettségeknek, összhangban a2002/19/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvvel. 

 Az 1316/2013/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, valamint lehetıség 

esetén 100 Mbit/s, illetve a fölötti értékre.  
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3. Projektértékelés az optimális finanszírozási struktúrák létrehozása érdekében 

Az intézkedések végrehajtásának átfogó projektértékelésen kell alapulnia. A projektértékelés 

tartalmazza többek között a piaci feltételeket, ideértve a meglevı és/vagy a tervezett 

infrastruktúrára vonatkozó információkat, a projektgazdákra vonatkozó szabályozásbeli 

kötelezettségeket, valamint a kereskedelmi és marketingstratégiákat. A projektértékelésnek 

különösen azt kell megállapítania, hogy a program:  

a) olyan piaci hiányosságok, illetve az optimálistól elmaradó befektetési helyzetek kezelését 

szolgálja-e, amelyek szabályozási intézkedések révén nem oldhatók meg;  

b) nem vezet-e a piac torzulásához és nem szorítja-e ki a magánbefektetéseket.  

E feltételeket elsısorban a bevételteremtı képesség és a projekttel kapcsolatos kockázat szintje, 

valamint az intézkedés földrajzi területének típusa alapján kell megállapítani.  

4. Finanszírozási források  

a) A széles sávú hálózatok területén a közös érdekő projekteket pénzügyi eszközökkel kell 

támogatni. Az ezeknek az eszközök céljára elıirányzott költségvetésnek elegendınek kell 

lennie, de nem haladhatja meg azt az összeget, amely egy teljesen mőködıképes 

beavatkozás létrehozásához és a legkisebb hatékony eszközmérethez szükséges.  
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b) A 966/2012/EU, Euratom rendelet, az 1316/2013/EU rendelet és az európai strukturális és 

beruházási alapokról szóló valamennyi releváns rendelet szabályainak megfelelıen az 

a) pontban említett pénzügyi eszközök az alábbi forrásokból származó további 

hozzájárulásokkal kombinálhatók: 

i. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz egyéb részei; 

ii. egyéb eszközök, programok és az Unió költségvetésének egyéb költségvetési sorai; 

iii. tagállamok, ideértve a regionális és helyi hatóságokat, amelyek úgy döntenek, hogy 

saját forrásokkal vagy az európai strukturális és beruházási alapokból rendelkezésre 

álló forrásokkal járulnak hozzá a projektekhez. Az európai strukturális és beruházási 

alapokból származó hozzájárulásokat földrajzilag el kell különíteni annak érdekében, 

hogy azokat a hozzájárulást nyújtó tagállamon vagy régión belül használják fel.  

iv. bármely egyéb befektetı, köztük magánbefektetık.  

c) Az a)–b) pontban említett pénzügyi eszközök kombinálhatók az azon tagállamok – 

ideértve a regionális és helyi hatóságokat is – által nyújtott, vissza nem térítendı 

támogatásokkal, amelyek saját forrásokkal vagy az európai strukturális és beruházási 

alapokból rendelkezésre álló forrásokkal hozzá kívánnak járulni a projektekhez, feltéve, 

hogy:  

i. az adott intézkedés teljesíti az e rendelet szerinti finanszírozás valamennyi feltételét; 

és  

bii. a vonatkozó állami támogatással kapcsolatos összeegyeztethetıségi vizsgálatot 

elvégezték.  



 

AM\1020649HU.doc 48/48 PE529.513v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3. szakasz: Horizontális intézkedések 

A távközlési infrastruktúrák területén az digitális egységes piacon fennálló akadályok elhárítását 

támogató transzeurópai hálózatok telepítését tanulmányoknak és a programot támogató 

intézkedéseknek kell kísérniük. Ezek az intézkedések a következık valamelyikébıl állhatnak: 

a) technikai segítségnyújtás a telepítésük, az irányításuk és a meglevı vagy felmerülı 

végrehajtási problémák kezelése során hozott végrehajtási intézkedések elıkészítése vagy 

támogatása érdekében; vagy 

b) a digitális szolgáltatási infrastruktúrák iránti új keresletet teremtı intézkedések.  

▌Az e rendelet szerinti uniós támogatás összehangolása az összes többi forrásból rendelkezésre álló 

támogatással, elkerülve a párhuzamos infrastruktúrákat és megakadályozva a magánbefektetések 

kiszorítását.  

▌ 

______________ 
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