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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére 
irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2013)0147 – C7–0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0147),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-
0082/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 10-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0455/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

1 HL C 327., 2013.11.12., 102. o.
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a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

a nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik, vagyis elfogadása esetén a szövegben mindenütt el 
kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális gazdaság alapjaiban 
változtatja meg az egységes piacot. 
Innovatív volta, sebessége és több országra 
kiterjedő jellege révén lehetővé teszi az 
egységes piaci integráció új szintjének 
elérését. Az Unió célja egy olyan, modern 
online szolgáltatásokon és gyors 
internetkapcsolaton alapuló digitális 
gazdaság létrehozása, amely tartós 
gazdasági és társadalmi előnyöket nyújt. A 
kiváló minőségű digitális infrastruktúra a 
modern és innovatív gazdaságnak 
gyakorlatilag minden ágazatát támogatja, a 
társadalmi és a területi kohézió 
szempontjából pedig stratégiai jelentőségű. 
Ezért minden polgárnak és vállalkozásnak 
lehetőséget kell kapnia arra, hogy a 
digitális gazdaságnak része legyen.

(1) A digitális gazdaság alapjaiban 
változtatja meg az egységes piacot. 
Innovatív volta, sebessége és több országra 
kiterjedő jellege révén lehetővé teszi az 
egységes piaci integráció új szintjének 
elérését. Az Unió célja egy olyan, modern 
online szolgáltatásokon és gyors 
internetkapcsolaton alapuló digitális 
gazdaság létrehozása, amely tartós 
gazdasági és társadalmi előnyöket nyújt. A 
kiváló minőségű digitális infrastruktúra a 
modern és innovatív gazdaságnak 
gyakorlatilag minden ágazatát támogatja, a 
társadalmi és a területi kohézió 
szempontjából pedig stratégiai jelentőségű. 
Ezért minden polgárnak, valamint a 
magán- és az állami szektornak 
lehetőséget kell kapnia arra, hogy a 
digitális gazdaságnak része legyen.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) mivel az információs és 
kommunikációs technológiák a digitális 
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társadalom alapvető elemei, és ma az 
uniós éves termelékenységnövekedés 
körülbelül 20%-át, Európa GDP-jének 
4,5%-át, valamint a kutatásba és 
fejlesztésbe való magánbefektetések 25%-
át teszik ki, és ezáltal bennük rejlik annak 
lehetősége, hogy igen jelentősen 
hozzájáruljanak a növekedéshez és a 
foglalkoztatáshoz;

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a nagy sebességű széles 
sávú hálózatok kiépítése jelentőségének 
elismerése mellett jóváhagyták „Az 
európai digitális menetrend – európai 
növekedés digitális alapokon” című, az 
Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett bizottsági közleményben29 (a 
továbbiakban: digitális menetrend) a széles 
sávú infrastruktúra területén meghatározott 
ambiciózus célokat: 2013-ig 100 %-os 
széles sávú lefedettséget kell elérni és 
minden háztartás esetében 30 MB/s-ra 
kell növekednie a hozzáférési 
sebességnek, 2020-ig pedig a háztartások 
legalább 50 %-ának 100 MB/s-nál 
gyorsabb internetkapcsolatot kell 
biztosítani.

(2) Mivel a nagy sebességű, széles sávú 
hálózatok kiépítése kulcsfontosságú a 
tagállamok számára ahhoz, hogy 
teljesítsék „Az európai digitális menetrend 
– európai növekedés digitális alapokon” 
című, az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók 
Bizottságához intézett bizottsági 
közleményben29 (a továbbiakban: digitális 
menetrend) a széles sávú infrastruktúra 
területén meghatározott célok tekintetében 
vállalt kötelezettségeiket. E közlemény 
előírja, hogy 2020-ig valamennyi uniós 
polgárnak hozzáférést kell biztosítani a 30 
MB/s-ot meghaladó sebességű 
internetkapcsolathoz, továbbá hogy az 
uniós háztartások legalább 50%-ának 
előfizetéssel kell rendelkeznie a 100 MB/s-
nál gyorsabb internet-hozzáférésre. 
Figyelembe véve azonban az egyre 
gyorsabb internetkapcsolatokhoz vezető 
gyors technológiai fejlődést és az 
elektronikus szolgáltatások iránti növekvő 
fogyasztói igényt, e célokat abszolút 
minimumnak kell tekinteni, és az 
Uniónak ennél magasabb elvárásokat kell 
támasztania magával szemben a széles 
sávú infrastruktúra területén.

__________________ __________________
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29 COM (2010)245; lásd még a digitális 
menetrend 
felülvizsgálatát:COM(2012) 784 final.

29 COM (2010)0245; lásd még a digitális 
menetrend 
felülvizsgálatát:COM(2012)0784.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mivel becslések szerint 2020-ra 50 
milliárd eszköz kapcsolódik az internethez 
és a globális adatforgalom várhatóan 15-
szörösére nő 2017 végéig; ha Európa 
nagyobb növekedésre, versenyképességre 
és teljesítőképességre törekszik, akkor a 
széles sávú adatátvitel exponenciális 
növekedése ambiciózus politikákat tesz 
szükségessé uniós és tagállami szinten, a 
vezetékes és a mobilhálózatok 
kapacitásának növelése tekintetében 
egyaránt.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A digitális menetrend azt is 
megállapította, hogy a szakpolitikáknak 
csökkenteniük kell a széles sávú 
technológiák rendszerbe állításának 
költségeit az Unió egész területén, ideértve 
a megfelelő tervezést és koordinációt, 
illetve az adminisztratív terhek mérséklését 
is.

(3) A digitális menetrend azt is 
megállapította, hogy a szakpolitikáknak 
csökkenteniük kell a széles sávú 
technológiák rendszerbe állításának 
költségeit az Unió egész területén, ideértve 
a megfelelő tervezést és koordinációt, a 
jobb szabályozást, az adminisztratív terhek 
mérséklését, a meglévő hírközlési 
infrastruktúrán – többek között a korszerű 
műsorszóró technológiai infrastruktúrán 
– belüli szinergiák ágazatokon átívelő 
konvergens használatát is.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok kiépítésével járó 
költségek csökkentése hozzájárulna a 
közszféra teljes körű digitalizálásához is, 
amely a közigazgatások költségeinek 
mérséklésén és a polgároknak nyújtott 
szolgáltatások hatékonyságának 
javulásán túl egyfajta digitális fellendítő 
hatást fejtene ki a gazdaság valamennyi 
ágazata felé.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nagy sebességű vezetékes és vezeték 
nélküli elektronikus hírközlő hálózatok 
Unión belüli kiépítése jelentős 
beruházásokat igényel, amelyek jelentős 
hányadát az építés költségei teszik ki.

(5) A nagy sebességű vezetékes és vezeték 
nélküli elektronikus hírközlő hálózatok 
Unión belüli kiépítése jelentős 
beruházásokat igényel, amelyek jelentős 
hányadát az építés költségei teszik ki. A 
költségigényes építési munkák (egy 
részének) elhagyása hozzájárulhat a 
széles sávú szolgáltatások hatékony 
nyújtásához.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E költségek túlnyomó része a meglévő 
passzív infrastruktúra (például 
alépítmények, kábelcsatornák, 
ellenőrzőaknák, szekrények, oszlopok, 
antennatornyok, antennaszerkezetek, más 
tornyok és egyéb alátámasztó szerkezetek) 
nem eléggé hatékony kihasználásának, az 
építések összehangolásával kapcsolatos 
szűk keresztmetszeteknek, az 
adminisztratív szempontból megterhelő 
engedélyezési eljárásoknak, valamint az 
épületeken belüli hálózatkiépítéssel 
kapcsolatos akadályoknak tulajdonítható.

(6) E költségek túlnyomó része a meglévő 
passzív infrastruktúra nem eléggé hatékony 
kihasználásának, az építések 
összehangolásával kapcsolatos szűk 
keresztmetszeteknek, az épületeken belüli 
hálózatkiépítéssel kapcsolatos 
akadályoknak, az adminisztratív 
szempontból megterhelő engedélyezési 
eljárásoknak, a jelentős pénzügyi 
akadályoknak, valamint a széles sávú 
hálózatok vidéki térségekben való 
kiépítésére irányuló, megvalósítható üzleti 
tervek hiányának tulajdonítható.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A meglévő infrastruktúra hatékonyabb 
használatát, valamint az új infrastruktúra 
kiépítése során felmerülő költségek és 
akadályok csökkentését célzó 
intézkedéseknek érdemben kell 
hozzájárulniuk a nagy sebességű hírközlő 
hálózatok mielőbbi széles körű 
kiépítésének biztosításához.

(7) A meglévő infrastruktúra hatékonyabb 
használatát, valamint az új infrastruktúra 
kiépítése során felmerülő költségek és 
akadályok csökkentését célzó 
intézkedéseknek érdemben kell 
hozzájárulniuk a nagy sebességű hírközlő 
hálózatok gyors és széles körű kiépítésének 
biztosításához, ösztönözniük kell a 
korszerűtlen hálózatok lecserélését és „új 
generációs hozzáférési hálózatokká” való 
fejlesztését, a hatékony verseny 
fenntartása mellett, és anélkül, hogy 
kedvezőtlen irányban befolyásolnák a 
meglévő állami infrastruktúrák 
biztonságát, védelmét és zavartalan 
működését.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) E rendeletnek az a célja, hogy az Unió 
egész területén alkalmazandó minimális 
jogokat és kötelezettségeket biztosítson a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítésének és az ágazatközi 
koordinációnak az elősegítése érdekében. 
Az egyenlő versenyfeltételek minimális 
szintjének biztosítása mellett ez – a 
szubszidiaritás elvével összhangban – nem 
sértheti a részletesebb rendelkezéseket és 
feltételeket eredményező, nemzeti és helyi 
szinten létező bevált módszereket és 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
említett jogokat és kötelezettségeket 
kiegészítő intézkedéseket sem.

(9) A szubszidiaritás és az arányosság 
elvének tiszteletben tartása mellett ezen 
irányelv célja, hogy az Unió egész 
területén alkalmazandó minimális jogokat 
és kötelezettségeket biztosítson a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésének és az ágazatközi 
koordinációnak az elősegítése érdekében. 
Az egyenlő versenyfeltételek minimális 
szintjének biztosítása mellett ez – a 
szubszidiaritás elvével összhangban – nem 
sértheti a részletesebb rendelkezéseket és 
feltételeket eredményező, nemzeti és helyi 
szinten létező bevált módszereket és 
elfogadott intézkedéseket, valamint az 
említett jogokat és kötelezettségeket 
kiegészítő intézkedéseket sem. További cél 
a nyitottság és a tényleges verseny 
előmozdítása a hálózati szolgáltatások 
területén.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a meglévő 
fizikai infrastruktúrák – többek között más 
közüzemi vállalkozások infrastruktúrái – 
elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítéséhez történő újrafelhasználása, 
különösen az olyan területeken, ahol nem 
áll rendelkezésre megfelelő elektronikus 
hírközlő hálózat, vagy ahol egy új fizikai 

(11) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői, különösen az új belépők 
számára jóval hatékonyabb lehet a célra 
alkalmas, meglévő fizikai infrastruktúrák – 
többek között más közüzemi vállalkozások 
infrastruktúrái – elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítéséhez történő 
újrafelhasználása, különösen az olyan 
területeken, ahol nem áll rendelkezésre 
megfelelő elektronikus hírközlő hálózat, 
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infrastruktúra kiépítése esetleg 
gazdaságilag megvalósíthatatlan. Ezen 
túlmenően az ágazatközi szinergiák az 
elektronikus hírközlő hálózatok miatt 
jelentősen csökkenthetik az építési munkák 
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
költségeket, például a szennyezés, az 
ártalmak és a forgalomtorlódás költségeit. 
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira, hanem az elektronikus 
hírközlő hálózati elemek – például a 
villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a 
szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatások nyújtására 
szolgáló fizikai hálózatok – fogadására 
alkalmas, széles körben elterjedt és 
mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
használatára jogosult személyekre is.

vagy ahol egy új fizikai infrastruktúra 
kiépítése esetleg gazdaságilag 
megvalósíthatatlan. Ezen túlmenően az 
ágazatközi szinergiák az elektronikus 
hírközlő hálózatok miatt jelentősen 
csökkenthetik az építési munkák 
szükségességét, és ennélfogva az azokhoz 
kapcsolódó társadalmi és környezeti 
költségeket, például a szennyezés, az 
ártalmak és a forgalomtorlódás költségeit. 
Ezt a rendeletet ezért nemcsak az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatóira, hanem az elektronikus 
hírközlő hálózati elemek – például a 
villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a 
szennyvízelvezetési és a vízelvezetési, a 
fűtési és a közlekedési szolgáltatások 
nyújtására szolgáló fizikai hálózatok – 
fogadására alkalmas, széles körben 
elterjedt és mindenütt megtalálható fizikai 
infrastruktúrák tulajdonosaira vagy azok 
használatára jogosult személyekre is 
alkalmazni kell.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
alkalmazkodási költségek mellett – 
gyakran igen sokféle elektronikus hírközlő 
hálózati elemet fogadhatnak, többek között 
a legalább 30 MB/s sebességű széles sávú 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 
a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, tényleges 
használatától, illetve tulajdonosától 
függetlenül elvileg elektronikus hírközlési 
kábelek, berendezések vagy elektronikus 

(12) Alacsony fokú differenciáltságuk 
miatt a szóban forgó hálózatok fizikai 
létesítményei – a technológiasemlegesség 
elvével összhangban, a fő szolgáltatás 
befolyásolása nélkül és minimális 
alkalmazkodási költségek mellett – 
gyakran igen sokféle elektronikus hírközlő 
hálózati elemet fogadhatnak, többek között 
a széles sávú és a szupergyors 
szolgáltatásra alkalmas elemeket. Ezért az 
a fizikai infrastruktúra, amelyet kizárólag 
valamely hálózat más elemeinek 
fogadására szántak, de amely maga nem 
válik hálózati elemmé, elvileg elektronikus 
hírközlési kábelek, berendezések vagy 
elektronikus hírközlő hálózatok bármely 
más elemének fogadására használható, 
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hírközlő hálózatok bármely más elemének 
fogadására használható. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat annak érdekében, hogy 
ezzel egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

amennyiben biztonsági kockázatok nem 
állnak fenn, és az ilyen irányú 
felhasználás nem összeegyeztethetetlen az 
adott infrastruktúra tulajdonosainak 
jövőbeli üzleti érdekeivel. A fő szolgáltatás 
nyújtásához kapcsolódó konkrét általános 
érdek érvényesítésének sérelme nélkül 
ösztönözni kell a hálózatüzemeltetők 
közötti szinergiákat – ideértve az összes 
rendelkezésre álló technológia 
integrálását – annak érdekében, hogy ezzel 
egyidejűleg hozzá lehessen járulni a 
digitális menetrend céljainak teljesítéséhez.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Bár ez a rendelet nem sértheti a 
hálózatok biztonságának és integritásának 
garantálásához, valamint a 
hálózatüzemeltető által nyújtott fő 
szolgáltatás integritásának biztosításához 
szükséges egyedi biztosítékokat, a nemzeti 
jogszabályok azon általános szabályai, 
amelyek a hálózatüzemeltetők számára 
megtiltják az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatóinak a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
megakadályozhatják e hozzáférés piacának 
létrehozását, ezért azokat hatályon kívül 
kell helyezni. Az ebben a rendeletben 
foglalt intézkedések ugyanakkor nem 
sérthetik a tagállamok azon lehetőségét, 
hogy az infrastruktúrák közüzemi 
vállalkozások általi működtetését vonzóbbá 
tegyék azzal, hogy – az alkalmazandó 
uniós jogszabályoknak megfelelően – a fő 
tevékenységükre vagy tevékenységeikre 
vonatkozó végfelhasználói díjszabás 
kiszámítási alapja esetében az e 

(13) Bár ez az irányelv nem sértheti a 
hálózatok biztonságának, védelmének és 
integritásának garantálásához, valamint a 
hálózatüzemeltető által nyújtott fő 
szolgáltatás integritásának biztosításához 
szükséges egyedi biztosítékokat, a nemzeti 
jogszabályok azon általános szabályai, 
amelyek a hálózatüzemeltetők számára 
megtiltják az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatóinak a fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférést, 
megakadályozhatják e hozzáférés piacának 
létrehozását, ezért azokat hatályon kívül 
kell helyezni. Az ebben a rendeletben 
foglalt intézkedések ugyanakkor nem 
sérthetik a tagállamok azon lehetőségét, 
hogy az infrastruktúrák közüzemi 
vállalkozások általi működtetését vonzóbbá 
tegyék azzal, hogy – az alkalmazandó 
uniós jogszabályoknak megfelelően – a fő 
tevékenységükre vagy tevékenységeikre 
vonatkozó végfelhasználói díjszabás 
kiszámítási alapja esetében az e 
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szolgáltatásból származó bevételeket 
figyelmen kívül hagyják.

szolgáltatásból származó bevételeket 
figyelmen kívül hagyják.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Amikor az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatói meghatározott 
területen hozzáférést kérnek, a 
hálózatüzemeltetőknek ajánlatot kell 
rendelkezésre bocsátaniuk létesítményeik 
tisztességes feltételek – többek között 
méltányos árak – melletti megosztott 
használatáról, kivéve ha objektív okok 
alapján a hozzáférést megtagadják. A 
hozzáférés megadásának feltételeit a 
körülményektől függően több tényező 
befolyásolhatja, például a következők: 
bármely karbantartási és alkalmazkodási 
költség; a hálózat biztonságára és 
integritására kifejtett kedvezőtlen hatások 
korlátozása érdekében elfogadandó 
bármely megelőző célú biztosíték; 
káresetekre kialakított bármely egyedi 
felelősségvállalási megállapodás; az 
infrastruktúra kiépítésére nyújtott bármely 
állami támogatás igénybevétele, ideértve a 
támogatáshoz kapcsolódó, illetve az uniós 
jogszabályoknak megfelelően a nemzeti 
jogszabályok alapján biztosított feltételeket 
is; a környezet, a közegészség, a 
közbiztonság védelmét célzó, illetve város- 
vagy vidéktervezési célkitűzések 
teljesítését célzó nemzeti rendelkezésekből 
fakadó bármely korlátozás.

(15) Amikor az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatói meghatározott 
területen hozzáférést kérnek, a 
hálózatüzemeltetőknek ajánlatot kell 
rendelkezésre bocsátaniuk létesítményeik 
tisztességes feltételek – többek között 
méltányos árak – melletti megosztott 
használatáról, kivéve ha objektív okok 
alapján a hozzáférést megtagadják. A 
hozzáférés megadásának feltételeit a 
körülményektől függően több tényező 
befolyásolhatja, például a következők: 
bármely karbantartási és alkalmazkodási 
költség; a fő szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos kapacitásra és teljesítményre 
gyakorolt hatás; a hálózat biztonságára, 
védelmére és integritására kifejtett 
kedvezőtlen hatások korlátozása érdekében 
elfogadandó bármely megelőző célú 
biztosíték; káresetekre kialakított bármely 
egyedi felelősségvállalási megállapodás; az 
infrastruktúra kiépítésére nyújtott bármely 
állami támogatás igénybevétele, ideértve a 
támogatáshoz kapcsolódó, illetve az uniós 
jogszabályoknak megfelelően a nemzeti 
jogszabályok alapján biztosított feltételeket 
is; a közszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítését szolgáló infrastrukturális 
kapacitás kiépítésére vagy biztosítására 
irányuló képesség; a környezet, a 
közegészség, a közbiztonság védelmét 
célzó, illetve város- vagy vidéktervezési 
célkitűzések teljesítését célzó nemzeti 
rendelkezésekből fakadó bármely 
korlátozás. A bármely hálózaton a jövőben 
felmerülő munkálatok során – 
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függetlenül attól, hogy ki kezdeményezte a 
munkálatokat – az elektronikus hírközlő 
hálózatok elemeinek jelenlétéből fakadó 
többletköltségek a szóban forgó hírközlő 
hálózati elemek tulajdonosának minősülő 
vállalkozásra terhelhetők.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Amennyiben a műszaki és 
kereskedelmi feltételekre irányuló 
kereskedelmi tárgyalás során nem jön létre 
megállapodás, indokolatlan elutasítás vagy 
ésszerűtlen feltételek előírásának 
elkerülése érdekében a felek számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
számukra megoldást előíró nemzeti 
vitarendezési testülethez fordulhassanak. A 
hozzáférés megadásához kapcsolódó árak 
meghatározásakor a vitarendezési 
testületnek figyelembe kell vennie a fizikai 
infrastruktúrán végrehajtott beruházásokat. 
Az elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetőinek fizikai infrastruktúrájához 
való hozzáférés egyedi esetében az 
infrastruktúrán végrehajtott beruházások 
közvetlenül hozzájárulhatnak az európai 
digitális menetrend célkitűzéseihez, a 
szolgáltatási lánc alacsonyabb szintjein 
folyó (downstream) versenyt pedig a 
„potyázás” befolyásolhatja. Ennélfogva a 
hozzáférési kötelezettségnek a beruházás 
megtérülésére vonatkozó bármely időbeli 
ütemezés, a hozzáférés downstream 
versenyre gyakorolt bármely hatása, a 
hozzáférés kérelmezésekor a hálózati 
eszközök bármely értékcsökkenése, a 
különösen a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati szolgáltatások 
nyújtásához használt, nem sokkal korábban 
kiépített fizikai infrastruktúrán végrehajtott 
beruházást alátámasztó bármely üzleti 
eset, valamint a hozzáférés igénylője 

(16) Amennyiben a műszaki és 
kereskedelmi feltételekre irányuló 
kereskedelmi tárgyalás során nem jön létre 
megállapodás, indokolatlan elutasítás vagy 
ésszerűtlen feltételek előírásának 
elkerülése érdekében a felek számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
számukra megoldást előíró nemzeti 
vitarendezési testülethez fordulhassanak. A 
hozzáférés megadásához kapcsolódó díjak 
meghatározásakor a vitarendezési 
testületnek figyelembe kell vennie a fizikai 
infrastruktúrán végrehajtott beruházásokat, 
az állami támogatások esetleges 
elszivárgását, a szóban forgó 
infrastrukturális ágazatban érintett 
bármely gazdasági szabályozó véleményét, 
illetve a hozzáférés lehetővé tétele kapcsán 
felmerülő minden további költséget. Az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetőinek fizikai infrastruktúrájához 
való hozzáférés egyedi esetében az 
infrastruktúrán végrehajtott beruházások 
közvetlenül hozzájárulhatnak az európai 
digitális menetrend célkitűzéseihez, a 
szolgáltatási lánc alacsonyabb szintjein 
folyó (downstream) versenyt pedig a 
„potyázás” befolyásolhatja. Ennélfogva a 
hozzáférési kötelezettségnek figyelembe 
kell vennie e beruházások gazdasági 
életképességét a megtérülésre vonatkozó 
bármely időbeli ütemezés alapján. A 
vitarendezési testületeknek figyelembe kell 
vennie továbbá a hozzáférés által a fő 
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számára biztosított bármely közös kiépítési 
lehetőség alapján figyelembe kell vennie e 
beruházások gazdasági életképességét.

szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos 
kapacitásra és teljesítményre gyakorolt 
hatást, a downstream versenyre gyakorolt 
bármely hatást, a hozzáférés 
kérelmezésekor a hálózati eszközök 
bármely értékcsökkenését, bármely üzleti 
érvet, amely alátámasztja a különösen a 
nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózati szolgáltatások nyújtásához 
használt, nem sokkal korábban kiépített 
fizikai infrastruktúrán végrehajtott 
beruházás ésszerűségét, valamint a 
hozzáférés igénylője számára biztosított 
bármely közös kiépítési lehetőséget.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok kiépítése miatt a fizikai 
infrastruktúrákra vonatkozó 
információkhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos jogviták felmerülése esetén az 
egyablakos információs pontnak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
ilyen jogvitákat kötelező erejű határozattal 
rendezze, nem sértve a felek lehetőségét 
arra, hogy az ügyet bíróság elé utalják.

(20) A nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok kiépítése miatt a fizikai 
infrastruktúrákra vonatkozó 
információkhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos jogviták felmerülése esetén az 
illetékes egyablakos információs pontnak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 
ilyen jogvitákat kötelező erejű határozattal 
rendezze, nem sértve a felek lehetőségét 
arra, hogy az ügyet bíróság elé utalják. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A digitális menetrend céljainak 
teljesítése szükségessé teszi, hogy az 
infrastruktúra kiépítése a 
végfelhasználókhoz helyileg közel 
történjen, ugyanakkor az érvényesített 

(26) A digitális menetrend céljainak 
teljesítése szükségessé teszi, hogy az 
infrastruktúra kiépítése a 
végfelhasználókhoz helyileg közel 
történjen, ugyanakkor az érvényesített 
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általános érdek miatti bármely tulajdonjog-
korlátozás tekintetében maradéktalanul 
tiszteletben tartsa az arányosság elvét. Elő 
kell segíteni, hogy a végfelhasználó 
szintjéig létezzenek nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok, 
ugyanakkor – különösen a nagy sebességű 
technológia fogadására alkalmas, épületen 
belüli fizikai infrastruktúrával – biztosítani 
kell a technológiasemlegességet. 
Tekintettel arra, hogy az épület felépítése 
során a mini-alépítmények biztosításának 
csak elenyésző többletköltsége van, míg az 
épületek nagy sebességű infrastruktúrával 
való utólagos felszerelése a nagy sebességű 
hálózat kiépítési költségének jelentős 
részét kiteheti, valamennyi új vagy 
jelentősen felújított épületet fel kell 
szerelni olyan fizikai infrastruktúrával, 
amely lehetővé teszi a végfelhasználók 
nagy sebességű hálózatokra 
csatlakoztatását. A nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése 
érdekében ezenfelül a többlakásos új 
épületeket, valamint a jelentősen felújított 
többlakásos épületeket fel kell szerelni 
olyan hozzáférési vagy koncentrációs 
ponttal, amelyen keresztül a szolgáltató 
hozzáférhet az épületen belüli hálózathoz. 
A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy az 
épületfejlesztőknek elő kellene 
irányozniuk, hogy minden lakásból 
biztosítsanak üres alépítményeket az 
épületen belül vagy azon kívül elhelyezett 
koncentrációs pontig. Egyes esetekben, 
például elszigetelt területeken 
kivitelezendő egylakásos új épületek vagy 
jelentős felújítások esetében a nagy 
sebességű összeköttetés lehetősége 
objektív indokok alapján túlságosan távoli 
lehet ahhoz, hogy igazolja a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
házon belüli fizikai infrastruktúra 
kiépítésének és/vagy a koncentrációs 
pontnak a többletköltségét.

általános érdek miatti bármely tulajdonjog-
korlátozás tekintetében maradéktalanul 
tiszteletben tartsa az arányosság elvét. Elő 
kell segíteni, hogy a végfelhasználó 
szintjéig létezzenek nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok, 
ugyanakkor – különösen a nagy sebességű 
technológia fogadására alkalmas, épületen 
belüli fizikai infrastruktúrával – biztosítani 
kell a technológiasemlegességet. 
Tekintettel arra, hogy az épület felépítése 
során a mini-alépítmények biztosításának 
csak elenyésző többletköltsége van, míg az 
épületek nagy sebességű infrastruktúrával 
való utólagos felszerelése a nagy sebességű 
hálózat kiépítési költségének jelentős 
részét kiteheti, valamennyi új vagy 
jelentősen felújított épületet fel lehetne 
szerelni olyan fizikai infrastruktúrával, 
amely lehetővé teszi a végfelhasználók 
nagy sebességű hálózatokra 
csatlakoztatását. A nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése 
érdekében ezenfelül a többlakásos új 
épületeket, valamint a jelentősen felújított 
többlakásos épületeket fel lehetne szerelni 
olyan hozzáférési vagy koncentrációs 
ponttal, amelyen keresztül a szolgáltató 
hozzáférhet az épületen belüli hálózathoz. 
A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy az 
épületfejlesztőknek elő kellene 
irányozniuk, hogy minden lakásból 
biztosítsanak üres alépítményeket az 
épületen belül vagy azon kívül elhelyezett 
koncentrációs pontig. Egyes esetekben, 
például elszigetelt területeken 
kivitelezendő egylakásos új épületek vagy 
jelentős felújítások esetében a nagy 
sebességű összeköttetés lehetősége 
objektív indokok alapján túlságosan távoli 
lehet ahhoz, hogy igazolja a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
házon belüli fizikai infrastruktúra 
kiépítésének és/vagy a koncentrációs 
pontnak a többletköltségét.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Új uniós „Broadband-ready” 
(„szélessáv fogadására kész”) címkét kell 
bevezetni az épületekre és lakásokra 
vonatkozóan annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék a vásárlók és a bérlők 
számára a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz való hozzáféréssel 
rendelkező épületek azonosítását. Az új 
címke, amelynek önkéntesnek kell lennie, 
a házon belüli infrastruktúrák nagy 
sebességű hálózatokhoz való hozzáférését 
hirdeti.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállam által vitarendezésre kijelölt 
szervnek pártatlanságot és függetlenséget 
kell biztosítania az érintett felekkel 
szemben. A kijelölt hatóságoknak 
megfelelő erőforrásokkal és az elfogadott 
határozatok végrehajtásának elmulasztása 
esetére megfelelő szankcionálási 
hatáskörökkel kell rendelkezniük.

(30) A tagállam által vitarendezésre kijelölt 
szervnek pártatlanságot és függetlenséget 
kell biztosítania az érintett felekkel 
szemben. A kijelölt hatóságoknak 
megfelelő hatáskörökkel, erőforrásokkal 
és az elfogadott határozatok 
végrehajtásának elmulasztása esetére 
megfelelő szankcionálási hatáskörökkel 
kell rendelkezniük.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „hálózatüzemeltető” elektronikus 
hírközlő hálózat szolgáltatója, valamint a 
következő szolgáltatások nyújtására szánt 
fizikai infrastruktúrát biztosító vállalkozás: 

1. „hálózatüzemeltető”: elektronikus 
hírközlő hálózat szolgáltatója, valamint a 
következő szolgáltatások nyújtására szánt 
fizikai infrastruktúrát biztosító vállalkozás: 
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gáz, villamos energia (ezen belül 
közvilágítás), fűtés, víz előállítása, 
szállítása vagy elosztása (ideértve a 
szennyvízelvezetést vagy -tisztítást is); 
közlekedési szolgáltatások (ezen belül 
vasúti, közúti, kikötői és repülőtéri 
szolgáltatások is);

gáz, villamos energia (ezen belül 
közvilágítás), fűtés, víz előállítása, 
szállítása vagy elosztása (ideértve a 
szennyvízelvezetést vagy –tisztítást és a 
vízelvezetési rendszert is), illetve 
közlekedési szolgáltatások;

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „fizikai infrastruktúra”: egy hálózat 
bármely nem aktív eleme, például 
csővezetékek, tartóoszlopok, alépítmények, 
ellenőrzőkamrák, ellenőrzőaknák, 
szekrények, épületek vagy épületek 
bejáratai, antennaszerkezetek, tornyok és 
oszlopok, valamint az azokhoz kapcsolódó 
létesítmények;

2. „fizikai infrastruktúra”: egy hálózat nem 
aktív eleme, például csővezetékek, 
tartóoszlopok, alépítmények, 
ellenőrzőkamrák, ellenőrzőaknák, 
szekrények, épületek vagy épületek 
bejáratai, antennaszerkezetek, tornyok és 
oszlopok, valamint az azokhoz kapcsolódó 
létesítmények, kivéve az emberi 
fogyasztásra szánt ivóvíz szállítására 
használt elemeket;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózat”: legalább 30 Mb/s sebességű 
széles sávú hozzáférési szolgáltatások 
nyújtására képes elektronikus hírközlő 
hálózat;

3. „nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózat”: lehetőség szerint 100 Mb/s és 1 
GB/s vagy annál nagyobb sebességű széles 
sávú hozzáférési szolgáltatások nyújtására 
képes elektronikus hírközlő hálózat;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 10 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „nyílt hálózatok”: olyan hálózatok, 
melynek tulajdonosai elkülönülnek a 
szolgáltatóktól, és amelyen keresztül a 
szolgáltatók megkülönböztetéstől mentes 
feltételek alapján férnek hozzá a 
kiskereskedelmi ügyfelekhez. 

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati elemek kiépítésére való 
tekintettel hozzáférést biztosítson fizikai 
infrastruktúrájához.

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózati elemek kiépítése céljából 
hozzáférést biztosítson fizikai 
infrastruktúrájához, a hálózat 
biztonságának és védelmének szavatolása 
mellett; viszonossági alapon az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetői is jogosultak arra, hogy egyéb 
hálózatok kiépítése céljából hozzáférést 
biztosítsanak a saját fizikai 
infrastruktúrájukhoz, feltéve, hogy e 
kiépítéshez a tulajdonosok és az illetékes 
hatóságok jóváhagyásukat adják.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak – 
mellett teljesíteni a fizikai 

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására jogosult vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérésére bármely 
hálózatüzemeltető köteles a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érdekében tisztességes 
feltételek – többek között méltányos árak – 
mellett teljesíteni a fizikai 
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infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket.

infrastruktúrájához való hozzáférésre 
vonatkozó ésszerű kérelmeket, 
amennyiben ehhez megfelelő hálózati 
kapacitás áll rendelkezésére, és feltéve, 
hogy ennek kapcsán nem merülhetnek fel 
problémák a hálózat biztonsága és 
védelme terén, szem előtt tartva 
ugyanakkor a kölcsönösség elvét. A 
hálózatüzemeltetők azon kötelezettsége, 
hogy méltányos feltételek mellett eleget 
kell tenniük a hozzáférésre irányuló 
ésszerű kérelmeknek, nem érinti azon 
kötelezettségüket, hogy tiszteletben tartsák 
a kormányzati finanszírozással vagy 
biztosítékokkal végrehajtott 
infrastrukturális beruházások állami 
támogatására vonatkozó uniós 
szabályokat.
Az érintett hatóságoknak össze kell 
hangolniuk a szabályok és feltételek 
megállapítására vonatkozó elveiket, és 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a 
pontos dátumot: e rendelet hatálybalépése 
+ 12 hónap]-ig konzultálniuk kell a 
hálózatüzemeltetőkkel vagy azok 
egyesületeivel.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelkezés nem érinti a föld- és 
ingatlantulajdonosok azon jogát, hogy 
meghatározzák eszközeik igazgatásának 
és kezelésének módját. 

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
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3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáférés megtagadásának minden 
esetben objektív kritériumokon kell 
alapulnia, amelyek különösen a 
következőkhöz kapcsolódhatnak:

(3) A hozzáférés megtagadásának minden 
esetben olyan objektív kritériumokon kell 
alapulnia, mint:

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a biztonsággal és a közegészséggel 
kapcsolatos aggályok;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a kritikus nemzeti infrastruktúra 
védelme;

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett elemek 
fogadására rendelkezésre álló hely;

b) az a) pontban említett elemek 
fogadására az adott pillanatban és a 
jövőben rendelkezésre álló hely;
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bármely, már kiépített hálózat integritása 
és biztonsága;

c) bármely, már kiépített hálózat 
integritása, biztonsága és védelme;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tervezett elektronikus hírközlési 
szolgáltatások súlyos interferenciájának 
kockázata az ugyanazon fizikai 
infrastruktúrán nyújtott egyéb 
szolgáltatásokkal;

d) a tervezett elektronikus hírközlési 
szolgáltatások egyértelmű 
interferenciájának kockázata az ugyanazon 
fizikai infrastruktúrán nyújtott egyéb 
szolgáltatásokkal;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a nagykereskedelmi fizikai hálózati 
infrastruktúrához a hálózatüzemeltető által 
biztosított, nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására alkalmas 
alternatív eszközök rendelkezésre állása.

e) a nagykereskedelmi fizikai hálózati 
infrastruktúrához a hálózatüzemeltető által 
biztosított, nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására alkalmas 
alternatív eszközök rendelkezésre állása 
vagy – a közzétett kiépítési tervek szerinti 
– tervezett rendelkezésre állása.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a rendelkezésre álló terület arányos 
használata annak érdekében, hogy a 
fizikai infrastruktúrát birtokló 
hálózatüzemeltető területet tarthasson 
fenn jövőbeli beruházásai számára. 

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az eredetileg másfajta infrastruktúrák 
üzemeltetésére irányuló képzésben 
részesült munkavállalók fizikai 
biztonságát érintő jelentős kockázatok;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a rendelkezésre álló terület arányos 
használata annak érdekében, hogy a 
fizikai infrastruktúrát birtokló 
hálózatüzemeltető területet tarthasson 
fenn jövőbeli beruházásai számára.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e d pont (új)



RR\1013043HU.doc 25/47 PE516.982v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) a fizikai hálózati infrastruktúrához 
való nagykereskedelmi hozzáférés 
alternatív eszközeinek rendelkezésre 
állása, amennyiben léteznek az Európai 
Vasúti Forgalomirányítási Rendszer 
kialakítására vonatkozó nemzeti tervek.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ef) olyan körülmények, melyek fennállása 
esetén a földalatti közlekedési hálózathoz 
való hozzáférés engedélyezése gátolhatja a 
hosszú távú beruházást és 
korszerűsítéseket, és/vagy amelyek 
aránytalan mértékű gazdasági 
következményekkel járó közlekedési 
zavarokat eredményezhetnek.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eg) kizárólagos szerződéses megállapodás 
van a hálózatüzemeltetők és ügyfeleik 
között;

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A hálózatüzemeltető a megtagadás 
indokait az írásbeli hozzáférési kérelemtől 
számított egy hónapon belül köteles 
közölni.

A hálózatüzemeltető a megtagadás indokait 
az írásbeli hozzáférési kérelemtől számított 
három hónapon belül köteles közölni.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett nemzeti 
vitarendezési testület az arányosság 
elvének maradéktalan figyelembevétele 
mellett a lehető legrövidebb határidőn 
belül, de minden esetben négy hónapon 
belül a (4) bekezdés alapján 
kezdeményezett vitarendezésről – többek 
között a tisztességes feltételek, illetve adott 
esetben a méltányos árak 
meghatározásáról – szóló, kötelező erejű 
határozatot ad ki, nem sértve egyik fél azon 
lehetőségét sem, hogy az ügyet bíróság elé 
utalja. A vitarendezési testület által 
megállapított árnak figyelembe kell vennie 
a kérelmezett hozzáférésnek azon 
hálózatüzemeltető beruházásait 
alátámasztó üzleti tervére gyakorolt 
hatását, amelyhez a hozzáférési kérelmet 
intézik, különösen a nagy sebességű 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására használt, közelmúltban kiépített 
fizikai infrastruktúra esetében.

(5) A (4) bekezdésben említett nemzeti 
vitarendezési testület az arányosság 
elvének maradéktalan figyelembevétele 
mellett a lehető legrövidebb határidőn 
belül, de minden esetben négy hónapon 
belül a (4) bekezdés alapján 
kezdeményezett vitarendezésről szóló, 
kötelező erejű határozatot ad ki – beleértve 
a feltételekre, illetve adott esetben az 
árakra vonatkozó ajánlást –, nem sértve 
egyik fél azon lehetőségét sem, hogy az 
ügyet bíróság elé utalja. A vitarendezési 
testület, az állami támogatásra vonatkozó 
jogszabály, a nemzeti infrastruktúra 
teljesítményére vonatkozó kimutatás, a 
tagállami infrastruktúra-finanszírozási 
megállapodás vagy a közszolgáltatási 
szerződés által megállapított árnak 
figyelembe kell vennie a kérelmezett 
hozzáférésnek azon hálózatüzemeltető 
beruházásait alátámasztó üzleti tervére 
gyakorolt hatását, amelyhez a hozzáférési 
kérelmet intézik, különösen a nagy 
sebességű elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtására használt, 
közelmúltban kiépített fizikai infrastruktúra 
esetében. A nemzeti vitarendezési testület 
határozataiban figyelembe veszi e 
beruházások gazdasági életképességét is a 
megtérülésre vonatkozó bármely időbeli 
ütemezés, a hozzáférés kapacitásra és 
teljesítményre gyakorolt hatása, a 
downstream versenyre gyakorolt bármely 
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hatás, a hozzáférés kérelmezésekor a 
hálózati eszközök bármely 
értékcsökkenése, valamint a hozzáférés 
igénylője számára biztosított bármely 
közös kiépítési lehetőség alapján.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben olyan feladatokat kell 
ellátni, amelyek az infrastruktúra 
megosztott használatával kapcsolatosak, 
ezeket csak a hálózatüzemeltető vagy a 
hálózatüzemeltető által szerződésben 
megbízott fél végezheti el.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
összes vállalkozás – kérelemre – jogosult 
egyablakos információs ponton keresztül 
hozzáférni bármely hálózatüzemeltető 
meglévő fizikai infrastruktúrájára 
vonatkozó, alábbi minimális 
információkhoz:

A fizikai infrastruktúrához való hozzáférés 
3. cikk szerinti kérelmezése érdekében az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
összes vállalkozás – a jövőbeli jobb 
telekommunikációs szolgáltatások 
kialakítását célzó indokolt kérelemre – 
jogosult egyablakos információs ponton 
keresztül hozzáférni bármely 
hálózatüzemeltető meglévő fizikai 
infrastruktúrájára vonatkozó, alábbi 
minimális információkhoz, amennyiben ez 
nincs hatással a hálózat biztonságára, 
integritására és védelmére:

a) földrajzi elhelyezkedés, útvonal és 
georeferencia-koordináták;

a) földrajzi elhelyezkedés, útvonal és 
georeferencia-koordináták;

b) az infrastruktúra mérete, típusa és b) az infrastruktúra mérete, típusa és 
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aktuális felhasználása; aktuális felhasználása;

c) a fizikai infrastruktúra tulajdonosának 
vagy a használatára jogosultsággal 
rendelkező személynek, valamint egy 
ügyintézési pontnak a neve.

c) a fizikai infrastruktúra tulajdonosának 
vagy a használatára jogosultsággal 
rendelkező személynek, valamint egy 
ügyintézési pontnak a neve.

A hozzáférést kérelmező vállalkozásnak 
pontosan meg kell határoznia azt a 
területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint.

A hozzáférést kérelmező vállalkozásnak 
pontosan meg kell határozni azt a területet, 
amelyet a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítése 
érint, és így a vállalkozás csak a 
meghatározott földrajzi terület adataihoz 
kap hozzáférést.

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában haladéktalanul meg kell adni. A 
minimális információkhoz való hozzáférést 
az egyablakos információs pont kizárólag 
akkor korlátozhatja, ha az a hálózatok 
biztonságára és integritására, illetve 
működési és üzleti titkokra tekintettel 
szükségesnek minősül.

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és teljes 
mértékben átlátható feltételek mellett, 
elektronikus formában haladéktalanul meg 
kell adni, a titoktartás elvét tiszteletben 
tartva. Az egyablakos információs 
pontoknak tájékoztatniuk kell az érintett 
hálózatüzemeltetőt az információcseréről.

A minimális információkhoz való 
hozzáférést az egyablakos információs 
pont kizárólag akkor korlátozhatja, ha az a 
hálózatok biztonságára és integritására, 
illetve működési és üzleti titkokra 
tekintettel szükségesnek minősül, és 
amikor az a nemzeti jogszabályok szerinti 
alapvető állami és egyéni érdekek védelme 
érdekében szükségesnek minősül.

Az egyablakos információs pont 
gondoskodik arról, hogy a minimális 
információkhoz való, e bekezdés szerinti 
hozzáférés legkésőbb [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be a pontos dátumot: e 
rendelet hatálybalépése + 12 hónap]-ig 
hozzáférhető legyen.

Az egyablakos információs pont 
gondoskodik arról, hogy a minimális 
információkhoz való, e bekezdés szerinti 
hozzáférés legkésőbb [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be a pontos dátumot: e 
rendelet hatálybalépése + 12 hónap]-ig 
hozzáférhető legyen.

Amennyiben a meglévő infrastruktúra 
nagy sebességű elektronikus hírközlő 
hálózatok kiépítésére műszakilag 
alkalmatlannak minősül, a tagállamok 
mentességet nyújthatnak az (1) 
bekezdésben meghatározott 
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kötelezettségek alól. Ezen intézkedésről 
értesítik a Bizottságot, kellő indokolással, 
lehetőséget biztosítva valamennyi érdekelt 
fél számára az intézkedéstervezettel 
kapcsolatos észrevételek megtételére.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában haladéktalanul meg kell adni. A 
minimális információkhoz való hozzáférést 
az egyablakos információs pont kizárólag 
akkor korlátozhatja, ha az a hálózatok 
biztonságára és integritására, illetve 
működési és üzleti titkokra tekintettel 
szükségesnek minősül.

A meghatározott területre vonatkozó 
minimális információkhoz való hozzáférést 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, elektronikus 
formában haladéktalanul meg kell adni. A 
minimális információkhoz való hozzáférést 
az egyablakos információs pont kizárólag 
akkor korlátozhatja, ha az a hálózatok 
biztonságára és integritására, illetve 
működési és üzleti titkokra tekintettel 
szükségesnek minősül. A nemzetbiztonság 
védelme, illetve a hálózat bizonyos 
elemeinek vagy területeinek védelme és 
integritása érdekében a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy bizonyos 
területeket mentesítenek a minimális 
információk elektronikus formában 
történő rendelkezésre bocsátásának 
kötelezettsége alól. Ezen esetekben a 
minimális információkhoz való hozzáférés 
a hálózatüzemeltető irodáiban elvégzett 
vizsgálatokra korlátozódhat. Bármely 
ilyen intézkedésről értesíteni kell a 
Bizottságot.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamely hálózatüzemeltető fizikai (2) Valamely hálózatüzemeltető fizikai 
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infrastruktúrájára vonatkozóan az (1) 
bekezdésben említett minimális 
információkat – a feladatai miatt – 
elektronikus formában tároló közigazgatási 
szerveknek azokat [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be a pontos dátumot: e rendelet 
hatálybalépése + 6 hónap]-ig elektronikus 
úton az egyablakos információs pont 
rendelkezésére kell bocsátania. Ezen 
információknak a közigazgatási szervhez 
beérkezett bármely frissítését és a 
közigazgatási szervhez beérkezett, az (1) 
bekezdésben említett bármely új minimális 
információt a beérkezéstől számított egy 
hónapon belül az egyablakos információs 
pont rendelkezésére kell bocsátani.

infrastruktúrájára vonatkozóan az (1) 
bekezdésben említett minimális 
információkat – a feladatai miatt – 
elektronikus formában tároló közigazgatási 
szerveknek azokat [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be a pontos dátumot: e rendelet 
hatálybalépése + 6 hónap]-ig elektronikus 
úton az egyablakos információs pont 
rendelkezésére kell bocsátania. Ezen 
információknak a közigazgatási szervhez 
beérkezett bármely frissítését és a 
közigazgatási szervhez beérkezett, az (1) 
bekezdésben említett bármely új minimális 
információt a beérkezéstől számított egy 
hónapon belül az egyablakos információs 
pont rendelkezésére kell bocsátani, a 
titoktartás elvét tiszteletben tartva. Az 
egyablakos információs pontoknak 
tájékoztatniuk kell az érintett 
hálózatüzemeltetőt az információcseréről.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a közigazgatási szervek az 
(1) bekezdésben említett minimális 
információkat nem a (2) bekezdéssel 
összhangban tárolják, az egyablakos 
információs pont kifejezett kérelmére a 
hálózatüzemeltetők a kérelemtől számított 
egy hónapon belül elektronikus formában 
rendelkezésre bocsátják a fizikai 
infrastruktúrájukra vonatkozó, (1) 
bekezdésben említett minimális 
információkat. A hálózatüzemeltető a 
fizikai hálózat minimális információkat 
megváltoztató aktuális módosításától 
számított egy hónapon belül a benyújtott 
minimális információk bármely frissítését 
az egyablakos információs pont 
rendelkezésére bocsátja.

(3) Amennyiben a közigazgatási szervek az 
(1) bekezdésben említett minimális 
információkat nem a (2) bekezdéssel 
összhangban tárolják, az egyablakos 
információs pont kifejezett írásbeli 
kérelmére a hálózatüzemeltetők a 
kérelemtől számított egy hónapon belül 
elektronikus formában rendelkezésre 
bocsátják a fizikai infrastruktúrájukra 
vonatkozó, (1) bekezdésben említett 
minimális információkat az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozás által 
telepítendő nagy sebességű hálózat 
területére vonatkozóan. A 
hálózatüzemeltető a fizikai hálózat 
minimális információkat megváltoztató 
aktuális módosításától számított egy éven 
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belül a benyújtott minimális információk 
bármely frissítését az egyablakos 
információs pont rendelkezésére bocsátja. 
Az ezen információk rendelkezésre 
bocsátására vagy frissítésére vonatkozó 
eljárások biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetőt ne terheljék az e 
műveletekhez kapcsolódó költségek.

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fizikai hálózatok biztonságára és 
integritására, illetve működési és üzleti 
titkokra tekintettel hozott korlátozások 
mellett az egyablakos információs pont – 
kérésre vagy weboldalán keresztül – egy 
meghatározott terület vonatkozásában 
hozzáférést biztosíthat 
magánszemélyeknek a minimális 
információkhoz. Míg az információs pont 
eldöntheti, hogy magánszemélyeknek 
ügyintézési díj felszámolásával vagy 
anélkül ad hozzáférést, egy kérelmezett 
terület ingatlan- vagy földtulajdonosa 
vagy az adott területtel szomszédos 
ingatlan tulajdonosai számára a 
hozzáférés ingyenes.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett minimális információk az 
egyablakos információs ponton keresztül 
nem állnak rendelkezésre, a 
hálózatüzemeltetők az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett minimális információk az 
egyablakos információs ponton keresztül 
nem állnak rendelkezésre, a 
hálózatüzemeltetők az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
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engedéllyel rendelkező vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérelmére hozzáférést 
biztosítanak az említett információkhoz. A 
kérelemben pontosan meg kell határozni 
azt a területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint. Az információkhoz való 
hozzáférést az írásbeli kérelemtől számított 
egy hónapon belül arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
megadni.

engedéllyel rendelkező vállalkozás 
kifejezett írásbeli kérelmére hozzáférést 
biztosítanak az említett információkhoz. A 
kérelemben pontosan meg kell határozni 
azt a területet, amelyet a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítése érint. Az információkhoz való 
hozzáférést az írásbeli kérelemtől számított 
hat hónapon belül arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
megadni. Az ezen információk 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó 
eljárások biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetőt ne terheljék az e 
művelethez kapcsolódó költségek.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kifejezett írásbeli kérelmére a 
hálózatüzemeltetők eleget tesznek a fizikai 
infrastruktúrájuk konkrét elemeire irányuló 
helyszíni vizsgálat iránti ésszerű 
kérelmeknek. A kérelemben pontosan meg 
kell határozni a hálózat azon elemeit, 
amelyeket a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítése 
érint. A meghatározott hálózati elemek 
helyszíni vizsgálatát arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
elvégezni.

(5) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kifejezett írásbeli kérelmére a 
hálózatüzemeltetők eleget tesznek a fizikai 
infrastruktúrájuk konkrét elemeire irányuló 
helyszíni vizsgálat iránti ésszerű 
kérelmeknek. A kérelemben pontosan meg 
kell határozni a hálózat azon elemeit, 
amelyeket a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítése 
érint. A meghatározott hálózati elemek 
helyszíni vizsgálatát arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül kell 
elvégezni. A helyszíni vizsgálatok 
megszervezésének és végrehajtásának 
összes költsége a kérelmező felet terheli.
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Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kifejezett írásbeli kérelmére 
bármely hálózatüzemeltető rendelkezésre 
bocsátja az azon fizikai infrastruktúra 
kapcsán folyamatban lévő vagy tervezett 
építési munkákra vonatkozó alábbi 
minimális információkat, amelyekkel 
kapcsolatban engedély kiadására került sor, 
engedélyezési eljárás van folyamatban 
vagy tervezik, hogy az elkövetkezendő hat 
hónapban első alkalommal nyújtanak be 
engedély iránti kérelmet az illetékes 
hatóságokhoz:

Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kifejezett írásbeli kérelmére 
bármely hálózatüzemeltető rendelkezésre 
bocsátja az azon fizikai infrastruktúra 
kapcsán folyamatban lévő vagy tervezett 
építési munkákra vonatkozó alábbi 
minimális információkat, amelyekkel 
kapcsolatban engedély kiadására került sor, 
engedélyezési eljárás van folyamatban 
vagy tervezik, hogy az elkövetkezendő 
négy hónapban első alkalommal nyújtanak 
be engedély iránti kérelmet az illetékes 
hatóságokhoz:

a) a munkák földrajzi helye és típusa; a) a munkák földrajzi helye és típusa;

b) az érintett hálózati elemek; b) az érintett hálózati elemek;

c) a munkák megkezdésének tervezett 
időpontja, valamint azok időtartama;

c) a munkák megkezdésének tervezett 
időpontja, valamint azok időtartama;

d) ügyintézési pont. d) ügyintézési pont.

Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás kérelmében pontosan meg kell 
határozni azt a területet, amelyet a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítése érint. Az írásbeli 
kérelemtől számított két héten belül a 
hálózatüzemeltetők arányos, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
feltételek mellett, és az (1) bekezdés 
szerinti korlátozások sérelme nélkül 
átadják a kérelmezett információkat.

Az üzleti titok védelme érdekében a 
tervezett építési munkákra vonatkozó 
nyilvántartást nem építik be az általános 
infrastruktúrák nyilvántartását tartalmazó 
adatbázisba. Az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatására engedéllyel 
rendelkező vállalkozás kérelmében 
pontosan meg kell határozni azt a területet, 
amelyet a nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítése 
érint. Az írásbeli kérelemtől számított egy 
hónapon belül a hálózatüzemeltetők 
arányos, megkülönböztetésmentes és 
átlátható feltételek mellett, és az (1) 
bekezdés szerinti korlátozások sérelme 
nélkül átadják a kérelmezett információkat. 
Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozás a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb a kért információ 
kézhezvételétől számított hat héten belül 
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értesíti a hálózatüzemeltetőt a nagy 
sebességű elektronikus hírközlési hálózat 
adott területen történő kiépítésére 
irányuló szándékáról.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok kiépítésére műszakilag 
alkalmatlannak minősülő meglévő fizikai 
infrastruktúrák esetében a tagállamok 
rendelkezhetnek az (1)–(5) bekezdésben 
foglalt kötelezettségek alóli 
mentességekről. Ezeket az intézkedéseket 
kötelesek kellően megindokolni ebben a 
tekintetben. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot.

(10) Ha az információ kulcsfontosságú 
nemzeti infrastruktúrákat érint, amelyek 
esetében a hozzáférés engedélyezése 
sérülékeny pontokat tárhat fel, vagy nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésére műszakilag alkalmatlannak 
minősülő meglévő fizikai infrastruktúrák 
esetében a tagállamok rendelkezhetnek az 
(1)–(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek 
alóli mentességekről. Ezeket az 
intézkedéseket kötelesek kellően 
megindokolni ebben a tekintetben. Az 
érdekelt felek számára lehetőséget kell 
biztosítani az intézkedéstervezetekkel 
kapcsolatos észrevételek ésszerű időn 
belüli megtételére. Bármely ilyen 
intézkedésről értesíteni kell a Bizottságot.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az (1), (2), (3), (4), (5) és (6) 
bekezdésben felsorolt esetekben a 
hozzáférést kérelmező vállalatnak 
korlátoznia kell az adatokhoz hozzáférő 
személyek számát, garantálnia kell az 
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adatok bizalmas kezelését és azokat nem 
adhatja tovább harmadik félnek.

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy – nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítésére 
tekintettel – elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatására engedéllyel 
rendelkező vállalkozásokkal építési 
munkák összehangolására irányuló 
megállapodásokról tárgyaljon.

(1) Minden hálózatüzemeltető jogosult 
arra, hogy – nagy sebességű elektronikus 
hírközlő hálózatok elemeinek kiépítésére, 
valamint saját hálózatának fejlesztésére 
tekintettel – elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatására engedéllyel 
rendelkező vállalkozásokkal építési 
munkák összehangolására irányuló 
megállapodásokról tárgyaljon.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A részben vagy teljes egészében 
közpénzből finanszírozott építési munkákat 
végző vállalkozások kötelesek teljesíteni az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások bármely olyan ésszerű 
kérelmét, amely nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítésére tekintettel, átlátható és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
kötendő, építési munkák összehangolására 
irányuló megállapodásra vonatkozik, 
feltéve hogy ez nem jár többletköltséggel 
az eredetileg tervezett építési munkák 
szempontjából, és hogy az összehangolás 
iránti kérelem mielőbb, de minden esetben 
legkésőbb a végleges projekt illetékes 
hatóságokhoz engedélyezésre történő 
benyújtása előtt legalább egy hónappal 

(2) A részben vagy teljes egészében 
közpénzből finanszírozott építési munkákat 
végző vállalkozások kötelesek teljesíteni az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások bármely olyan ésszerű 
kérelmét, amely nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítésére tekintettel, átlátható és 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
kötendő, építési munkák összehangolására 
irányuló megállapodásra vonatkozik, 
feltéve hogy ez nem jár többletköltséggel 
az eredetileg tervezett építési munkák 
szempontjából, és hogy az összehangolás 
iránti kérelem mielőbb, de minden esetben 
legkésőbb a végleges projekt illetékes 
hatóságokhoz engedélyezésre történő 
benyújtása előtt legalább egy hónappal 



PE516.982v02-00 36/47 RR\1013043HU.doc

HU

iktatásra kerüljön. iktatásra kerüljön. Az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatására 
engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak 
is megfelelő mértékben hozzá kell 
járulniuk a munka költségeinek 
fedezéséhez. Amennyiben többletköltségek 
merülnek fel, azokat is a kérelmet 
benyújtó vállalkozásnak kell állnia.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az építési munkálatokat ellátó 
vállalkozások és az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatására engedéllyel 
rendelkező vállalkozások minden 
eszközzel törekednek arra, hogy az építési 
munkálatokat összehangolják az 
energiaelosztó rendszerek üzemeltetőinek 
munkájával a szükséges munkálatok 
minimalizálása, valamint az ikt-, illetve 
energiainfrastruktúrák egyidejű telepítése, 
karbantartása és korszerűsítése 
érdekében.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások jogosultak arra, hogy 
elektronikus úton, egyablakos 
információs ponton keresztül – kérelemre 
– hozzáférjenek a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítéséhez szükséges építési munkákra 
vonatkozó engedélyek megadására 

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások jogosultak arra, hogy 
hozzáférjenek a nagy sebességű 
elektronikus hírközlő hálózatok elemeinek 
kiépítéséhez szükséges építési munkákra 
vonatkozó engedélyek megadására 
alkalmazandó feltételekkel és eljárásokkal 
kapcsolatos bármely információhoz, 
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alkalmazandó feltételekkel és eljárásokkal 
kapcsolatos bármely információhoz, 
ideértve a nemzeti jog értelmében előírt 
egyes engedélyek vagy minden engedély 
tekintetében ezekre az elemekre 
alkalmazandó mentességeket is.

ideértve a nemzeti jog értelmében előírt 
egyes engedélyek vagy minden engedély 
tekintetében ezekre az elemekre 
alkalmazandó mentességeket is.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások jogosultak arra, hogy 
elektronikus úton, egyablakos információs 
ponton keresztül hozzáférjenek a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítéséhez szükséges építési 
munkákra vonatkozó engedélyek iránti 
kérelmekhez. Az egyablakos információs 
pont elősegíti és összehangolja az 
engedélyezési folyamatot. Biztosítja 
többek között azt, hogy a kérelmek 
eljussanak a szóban forgó építési munkák 
engedélyezésében érintett bármely illetékes 
hatósághoz, továbbá nyomon követi a (3) 
bekezdésnek megfelelően alkalmazandó 
határidők betartását.

(2) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatására engedéllyel rendelkező 
vállalkozások jogosultak arra, hogy 
információs ponton keresztül a nagy 
sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
elemeinek kiépítéséhez szükséges építési 
munkákra vonatkozó engedélyek iránti 
kérelmeket nyújtsanak be. A tagállam 
vagy helyi hatóság által kijelölt 
információs pont elősegíti és összehangolja 
az engedélyezési folyamatot. Biztosítja 
többek között azt, hogy a kérelmek 
eljussanak a szóban forgó építési munkák 
engedélyezésében érintett bármely illetékes 
hatósághoz, továbbá nyomon követi a (3) 
bekezdésnek megfelelően alkalmazandó 
határidők betartását.

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti jogban és az Unió jogában 
az engedélyezési eljárás helyes 
lefolytatására vonatkozóan megállapított 
más konkrét határidők és kötelezettségek 
sérelme nélkül az illetékes hatóságok a 
kérelmek beérkezésétől számított hat 
hónapon belül adják meg az engedélyeket 

(3) A nemzeti jogban és az Unió jogában 
az engedélyezési eljárás helyes 
lefolytatására vonatkozóan megállapított 
más konkrét határidők és kötelezettségek 
sérelme nélkül az illetékes hatóságok a 
kérelmek beérkezésétől számított 
legfeljebb négy hónapon belül adják meg 



PE516.982v02-00 38/47 RR\1013043HU.doc

HU

vagy tagadják meg azok megadását. Az 
elutasítást objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
kritériumok alapján, kellően meg kell 
indokolni.

az engedélyeket vagy tagadják meg azok 
megadását, feltéve, hogy az összes érdekelt 
felet meghallgatták. Az elutasítást 
objektív, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és arányos 
kritériumok alapján, kellően meg kell 
indokolni.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű épületek mindegyikét, ideértve a 
közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
építési engedély iránti kérelmet nyújtottak 
be, nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrával kell ellátni, egészen a 
hálózati végpontokig. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon jelentős 
felújítási munkák esetében, amelyekre 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e 
rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

(1) A végfelhasználói helyen található új 
építésű középületek mindegyikét, ideértve 
a közös tulajdonban lévő elemeket is, 
amelyekre vonatkozóan [Kiadóhivatal: 
kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének pontos dátumát] után 
hat hónappal építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be, semleges 
technológiával kell ellátni, miután 
értékelték ezen épületek nagy sebességű 
technológia fogadására kész, épületen 
belüli fizikai infrastruktúrával, egészen a 
hálózati végpontokig történő ellátásának 
költséghatékonyságát. Ezen épületek vagy 
lakások ezután megkapják az uniós 
„broadband-ready” („szélessáv 
fogadására kész”) címkét. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon jelentős 
felújítási munkák esetében, amelyekre 
[Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be e 
rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után hat hónappal építési 
engedély iránti kérelmet nyújtottak be.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, épületen 
belül vagy kívül elhelyezett, az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
szolgáltatói számára hozzáférhető 
koncentrációs ponttal kell felszerelni, 
amellyel elérhetővé teszik a nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli infrastruktúrával való 
összeköttetést. Ugyanez a kötelezettség 
érvényes azon többlakásos épületek 
jelentős felújítási munkái esetében, 
amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék 
be e rendelet hatálybalépésének pontos 
dátumát] után építési engedély iránti 
kérelmet nyújtottak be.

(2) Mindazokat az újonnan épített 
többlakásos épületeket, beleértve a 
szociális lakásokat is, amelyekre 
vonatkozóan [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be, semleges 
technológiával kell ellátni, miután 
értékelték ezen épületek épületen belül 
vagy kívül elhelyezett, az elektronikus 
hírközlő hálózatok szolgáltatói számára 
hozzáférhető koncentrációs ponttal való 
felszerelésének – amellyel elérhetővé 
teszik a nagy sebességű technológia 
fogadására kész, épületen belüli 
infrastruktúrával való összeköttetést – 
költséghatékonyságát. Ugyanez a 
kötelezettség érvényes azon többlakásos 
épületek jelentős felújítási munkái 
esetében, amelyekre [Kiadóhivatal: kérjük, 
illesszék be e rendelet hatálybalépésének 
pontos dátumát] után építési engedély 
iránti kérelmet nyújtottak be. Ez a 
kötelezettség az újonnan épült 
közintézmények – jelentős 
adatgyűjteményt magában foglaló – 
épületeire, például a könyvtárakra, a 
levéltárakra, a kulturális intézményekre és 
a felsőoktatási intézményekre is 
vonatkozik.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 

(3) A tagállamok egyes épületkategóriák, 
különösen egylakásos épületek vagy 
jelentős felújítási munkák tekintetében 
rendelkezhetnek az (1) és (2) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alóli mentességről, 
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amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot.

amennyiben e kötelezettségek 
teljesítésének költsége aránytalan. Ezeket 
az intézkedéseket kellően meg kell 
indokolni. Az érdekelt felek számára 
lehetőséget kell biztosítani az 
intézkedéstervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek ésszerű időn belüli 
megtételére. Bármely ilyen intézkedésről 
értesíteni kell a Bizottságot. A tagállamok 
mentességet biztosíthatnak a (2) bekezdés 
alól az olyan ingatlanok végfelhasználói 
hozzáférési vonalai esetében is, ahol nyílt 
hálózatú üzleti modelleket alkalmaznak.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy – nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli fizikai infrastruktúrához 
való hozzáférésre tekintettel – hálózatuk 
végpontját, saját költségükre, a 
koncentrációs pontig vigyék, feltéve hogy 
minimálisra korlátozzák a magántulajdonra 
kifejtett hatást.

(1) A föld vagy ingatlan tulajdonosának 
előzetes hozzájárulásával, és – adott 
esetben – pénzügyi kompenzáció mellett a 
nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatói 
jogosultak arra, hogy – nagy sebességű 
technológia fogadására kész, épületen 
belüli fizikai infrastruktúrához való 
hozzáférésre tekintettel – hálózatuk 
végpontját, saját költségükre, a 
koncentrációs pontig vigyék, feltéve hogy 
minimálisra korlátozzák a magántulajdonra 
kifejtett hatást.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy – nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 

(1) A szolgáltatók közötti versenyre épülő 
nyílt hálózatokkal nem rendelkező 
épületekben lévő nyilvános hírközlő 
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épületen belüli fizikai infrastruktúrához 
való hozzáférésre tekintettel – hálózatuk 
végpontját, saját költségükre, a 
koncentrációs pontig vigyék, feltéve hogy 
minimálisra korlátozzák a magántulajdonra 
kifejtett hatást.

hálózatok szolgáltatói jogosultak arra, hogy 
– nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli fizikai 
infrastruktúrához való hozzáférésre 
tekintettel – hálózatuk végpontját, saját 
költségükre, a koncentrációs pontig vigyék, 
feltéve hogy minimálisra korlátozzák a 
magántulajdonra kifejtett hatást.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy ésszerű 
feltételek mellett hozzáférjenek nagy 
sebességű technológia fogadására kész, 
épületen belüli meglévő fizikai 
infrastruktúrához, amennyiben a 
kétszerezés műszakilag nem lehetséges 
vagy gazdaságilag nem hatékony. Az 
épületen belüli fizikai infrastruktúra 
használatára jogosult személy 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
biztosít hozzáférést.

(2) A szolgáltatók közötti versenyre épülő 
nyílt hálózatokkal nem rendelkező 
épületekben lévő nyilvános hírközlő 
hálózatok szolgáltatói jogosultak arra, hogy 
ésszerű feltételek mellett hozzáférjenek 
nagy sebességű technológia fogadására 
kész, épületen belüli meglévő fizikai 
infrastruktúrához, amennyiben a 
kétszerezés műszakilag nem lehetséges 
vagy gazdaságilag nem hatékony. Az 
épületen belüli fizikai infrastruktúra 
használatára jogosult személy 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
biztosít hozzáférést.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nagy sebességű technológia fogadására 
kész épületen belüli infrastruktúra 
hiányában a nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy hálózati 
berendezéseiket – saját költségükre – egy 
nagy sebességű elektronikus hírközlési 

(4) Nagy sebességű technológia fogadására 
kész épületen belüli infrastruktúra 
hiányában a nyilvános hírközlő hálózatok 
szolgáltatói jogosultak arra, hogy hálózati 
berendezéseiket – saját költségükre – egy 
nagy sebességű elektronikus hírközlési 



PE516.982v02-00 42/47 RR\1013043HU.doc

HU

szolgáltatás előfizetői helyén zárják le, az 
előfizető beleegyezésére is figyelemmel, 
feltéve hogy minimálisra korlátozzák a 
magántulajdonra kifejtett hatást.

szolgáltatás előfizetői helyén zárják le, az 
előfizető beleegyezésére is figyelemmel, 
feltéve hogy minimálisra korlátozzák a 
magántulajdonra kifejtett hatást. 
Amennyiben nem születik megállapodás e 
hálózati berendezés lezárásáról, az 
előfizető vagy a nyilvános hírközlő 
hálózatok szolgáltatója a vitát az illetékes 
vitarendezési testület elé viheti.

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok mentességet 
biztosíthatnak az (1) és (2) bekezdés alól 
az olyan ingatlanokban lévő 
kiskereskedelmi ügyfelek hozzáférési 
vonalai esetében is, ahol nyílt hálózatú 
üzleti modelleket alkalmaznak.

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk 
(9) bekezdésében, az 5. cikk (4) 
bekezdésében és a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzeti 
vitarendezési testület feladatát a 
2002/21/EK irányelv 20. cikkében foglalt 
feladatokat ellátó nemzeti szabályozó 
hatóság látja el, amennyiben a tagállam 
nem jelöl ki más hatáskörrel rendelkező 
szervet.

(1) A 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk 
(9) bekezdésében, az 5. cikk (4) 
bekezdésében és a 8. cikk (3) 
bekezdésében említett nemzeti 
vitarendezési testület feladatát a 
2002/21/EK irányelv 20. cikkében foglalt 
feladatokat ellátó nemzeti szabályozó 
hatóság látja el, amennyiben a tagállam 
nem jelöl ki más, hatáskörrel rendelkező, 
valamennyi – különösen a vízügyi 
ágazatból származó – hálózatüzemeltetőtől 
jogilag elkülönülő és feladatait tekintve 
független szervet.

Amennyiben a tagállam úgy határoz, hogy 
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a 2002/21/EK irányelv 20. cikkében 
foglalt feladatokat ellátó nemzeti 
szabályozó hatóságot jelöli ki nemzeti 
vitarendezési testületként, a testület 
köteles bármely kötelező erejű határozat 
elfogadása előtt kikérni az ágazati 
szabályozók véleményét a tisztességes 
feltételek vagy a méltányos árak 
meghatározása tekintetében.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bármely egyéb, a tagállamok által az 
(1) bekezdés szerint kijelölt nemzeti 
vitarendezési testület jogilag elkülönül és 
feladatait tekintve független valamennyi 
hálózatüzemeltetőtől. Hatáskörrel 
rendelkezik arra, hogy a jogvita 
eldöntésekor elfogadott határozatokból 
fakadó kötelezettségek megszegése esetén 
megfelelő, célravezető, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat alkalmazzon.

(2) Bármely egyéb, a tagállamok által az 
(1) bekezdés szerint kijelölt nemzeti 
vitarendezési testület hatáskörrel 
rendelkezik arra, hogy a jogvita 
eldöntésekor elfogadott határozatokból 
fakadó kötelezettségek megszegése esetén 
megfelelő, célravezető, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat alkalmazzon.

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 4. és 6. cikkben említett egyablakos 
információs pont feladatát a 2002/21/EK 
irányelv 20. cikkében foglalt feladatokat 
ellátó nemzeti szabályozó hatóság látja el, 
amennyiben a tagállam nem jelöl ki más 
hatáskörrel rendelkező szervet.

(3) A 4. és 6. cikkben említett egyablakos 
információs pont feladatát a 2002/21/EK 
irányelv 20. cikkében foglalt feladatokat 
ellátó nemzeti szabályozó hatóság látja el, 
hacsak a tagállam nem jelöl ki egy másik, 
hatáskörrel rendelkező és feladatait 
tekintve független szervet, különösen egy 
nemzeti vagy helyi szintű közigazgatási 
szervet.



PE516.982v02-00 44/47 RR\1013043HU.doc

HU



RR\1013043HU.doc 45/47 PE516.982v02-00

HU

INDOKOLÁS

Az előadó úgy véli, hogy a kiváló minőségű digitális infrastruktúra a modern és innovatív 
gazdaságnak és társadalomnak gyakorlatilag minden ágazatát támogatja, valamint hogy a 
nagy sebességű széles sávú infrastruktúra a globális versenyképesség előfeltétele és az 
egységes európai digitális piac pillére. Ezért támogatja e rendelet azon célkitűzését, amelynek 
értelmében csökkenteni kell a nagy sebességű és szupergyors elektronikus hírközlő 
infrastruktúrák kiépítési költségeit azáltal, hogy eszközöket biztosítanak az új fizikai 
infrastruktúrák hatékonyabb kiépítéséhez, csökkentik az adminisztratív terheket, közösen 
használnak meglévő infrastruktúrákat és összehangolják az építési munkálatokat. 
A különböző szolgáltatók és a fizikai infrastruktúrák tulajdonosai közötti szinergiák hiánya, a 
sokféle helyi rendelet, amelyekkel a szolgáltatóknak számolniuk kell, a múltban megnövelték 
az engedélyek megszerzésének, illetve a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
kiépítésének és fejlesztésének költségeit, idejét és bonyolultságát. Ennélfogva az előadó 
véleménye szerint ez a rendelet – azon túlmenően, hogy a tagállamok bevált gyakorlataira épít 
és előmozdítja a nagy sebességű széles sávú hálózatokhoz való hozzáférés új kultúráját – 
szervezési kérdésekben széles körű mérlegelési jogkört biztosít továbbra is a tagállamoknak, 
illetve biztosítja, hogy a helyi és regionális hatóságok továbbra is fontos szerepet játsszanak a 
hatáskörükbe tartozó építési munkák összehangolása terén. 
Az előadó az ágazatközi szinergiák maximalizálásának érdekében egyetért azzal a komplex 
megközelítéssel, hogy a rendelet nemcsak az elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatóihoz, 
hanem bármely, elektronikus hírközlő hálózati elem fogadására alkalmas fizikai infrastruktúra 
tulajdonosához, például a villamosenergia-, a gáz-, a víz-, a szennyvízelvezetési, a fűtési és a 
közlekedési szolgáltatókhoz is szól. Mivel a hálózatkiépítés összköltségének túlnyomó részét 
a közművesítési munkák jelentik, az előadó ezért fontos szabályozó lépésként értékeli, hogy 
minden hálózatüzemeltető jogosult lesz arra, hogy hozzáférést biztosítson, illetve kapjon 
(méltányos áron és ésszerű feltételekkel) a meglévő fizikai infrastruktúrákhoz, és végre 
lehetővé teszik a megfelelő érdekeltek számára a szinergiák kiaknázását és a kiépítési 
hatékonyság hiányának csökkentését, a koordináció és az átláthatóság fokozására, valamint a 
minimális eszközök összehangolására összpontosítva.  
Az előadó elismeri, hogy az elektronikus hírközlési infrastruktúrához való hozzáférés nem 
„csodaszer”, amely megoldja a távközlési ágazat versennyel kapcsolatos égető problémáit, 
azonban ezen infrastruktúrához való hozzáférés jelentősen megkönnyítheti a nagy sebességű 
széles sávú hálózat bármely szolgáltató általi kiépítését. Következésképpen a rendelet alapján 
létrejövő, a felgyorsuló hálózati fejlesztések kínálta lehetőségeket teljes körűen ki lehet 
használni határokon átnyúló közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére, a jogszerű digitális 
tartalmak és online szolgáltatások létrehozását és terjesztését szolgáló, bővülő, sikeres és 
élénk összeurópai piac kialakítására, valamint egyszerű, biztonságos és rugalmas hozzáférés 
biztosítására a fogyasztók számára a digitális tartalmakhoz és a szolgáltatási piacokhoz. 
A lehetőségek tekintetében az ikt-szolgáltatások állami és magánszektorbeli fejlesztését olyan 
közszolgáltatási területeken nyújtott szolgáltatások javítására kell alkalmazni, mint az 
egészségügyi ellátás, a közoktatás és a kultúra, a közbiztonság és a szociális szolgáltatások, 
ezen túlmenően pedig a kkv-k gazdasági tevékenységének élénkítésére és fejlődésük 
ösztönzésére. Az előadó hangsúlyozza, hogy a széles sávú hozzáférésnek és az ikt-nak a 
társadalom minden tagjának igényeit kezelnie kell, javítania kell a polgárok életminőségét, 
valamint társadalmi és gazdasági tevékenységeit, illetve hozzá kell járulnia a digitális 
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szakadék áthidalásához. Ezzel kapcsolatban az előadó határozottan rámutat arra, hogy bár a 
sűrűn lakott területek esetében egyértelmű az üzleti szempont érvényesülése, külön figyelmet 
kellene fordítani a vidéki és gyéren lakott területekre irányuló magánbefektetések 
ösztönzésére, megfizethető széles sávú hozzáférést biztosítva azokon a területeken is, ahol a 
piaci mechanizmusok nem bizonyulnak elégségesnek. 

Pénzügyi szempontból az előadó tisztában van azzal, hogy az adatgyűjtés, az adattárolás és az 
egyablakos információs pont létrehozása jelentős költségekkel jár, azonban emlékeztet arra is, 
hogy ezek valós hozzáadott európai értéket nyújtanak. Ez az igen munkaigényes és 
meglehetősen költséges helyzetfelmérési gyakorlat a munkahelyteremtés fontos eszköze lehet 
Európában, és annak érdekében, hogy e tekintetben a tagállamok és a vállalatok pénzügyi 
terheit enyhítsék, uniós támogatást kellene rendelkezésre bocsátani. Az előadó szerint az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz ikt-val kapcsolatos elemének jelentősen csökkentett 
költségvetését fel lehetne használni az adatok létrehozásával és az egyablakos információs 
ponttal kapcsolatos célok elérésére.
Végezetül az előadó véleménye szerint a rendeletben javasolt rendelkezések 
összeegyeztethetőnek tűnnek a szubszidiaritás elvével, hiszen a nagy sebességű elektronikus 
hírközlési infrastruktúra kiépítési költségeinek csökkentése uniós fellépést tesz szükségessé 
annak érdekében, hogy a belső piac létrehozásának és működésének feltételei javuljanak, 
illetve a nemzeti és a nemzeti szint alatti szabályrendszer és közigazgatási gyakorlatok 
széttöredezettsége miatt kialakult akadályokat felszámolják. Az előadó úgy véli, hogy a 
javasolt intézkedések egyértelmű uniós hozzáadott értéket biztosítanak a nemzeti, regionális 
vagy helyi szintű, elszigetelt fellépésekhez képest, és megjegyzi, hogy a szóban forgó 
kérdések közös európai megközelítése többletértéket jelent majd, mivel segít a munka 
fölösleges megkettőzésének elkerülésében és méretgazdaságosságot biztosít. Az előadó úgy 
véli, hogy a rendeletben javasolt rendelkezések összeegyeztethetők az arányosság elvével, 
hiszen elismerik a kereskedelmi tárgyalások elsőbbségét, indokolatlanul nem veszélyeztetik a 
tulajdonjogokat, illetve nem lépik túl a fizikai infrastruktúrához való hozzáférés akadályainak 
mérsékléséhez szükséges mértéket.
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