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26.3.2014 A7-0190/234 

Módosítás  234 

Marietje Schaake 

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 12 a fogalommeghatározás (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 
12a. „hálózatsemlegesség”: az az elv, 

miszerint minden internetes forgalmat –  

függetlenül annak küldıjétıl, fogadójától, 

típusától, tartalmától, eszközétıl, illetve az 

adott szolgáltatástól és alkalmazástól – 

megkülönböztetés, korlátozás vagy 

beavatkozás nélkül azonos elbánásban 

kell részesíteni; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/235 

Módosítás  235 

Jens Rohde, Marietje Schaake  

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – 14 és 15 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: 

nyilvánosan elérhetı elektronikus 

hírközlési szolgáltatás, amely 

internetcsatlakozást és ezáltal az 

internethez csatlakozó szinte valamennyi 

végponttal összekapcsolási lehetıséget 

biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott 

hálózati technológiára; 

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: 

nyilvánosan elérhetı elektronikus 

hírközlési szolgáltatás, amely a 

hálózatsemlegesség elvével összhangban 

internetcsatlakozást, és ezáltal az 

internethez csatlakozó szinte valamennyi 

végponttal összekapcsolási lehetıséget 

biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott 

hálózati technológiára vagy 

végberendezésre; 

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 

elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 

bármely egyéb szolgáltatás, amely 

tartalmak, alkalmazások vagy 

szolgáltatások meghatározott köréhez 

vagy együtteséhez nyújt hozzáférési 

lehetıséget, vagy amely meghatározott 

számú félnek vagy végpontba történı 

adatküldést vagy meghatározott számú 

féltıl vagy végpontból történı 

adatfogadást tesz lehetıvé; és amelyet nem 

forgalmaznak vagy használnak széles 

körben az internet-hozzáférési szolgáltatás 

helyettesítıjeként; 

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 

elektronikus hírközlési szolgáltatás, 

amelyet logikusan elkülönülı kapacitáson 

keresztül és a belépés szigorú ellenırzése 

alapján, végponttól végpontig ellenırzött, 

fokozott minıséget megkövetelı 

funkcionalitást kínálva tartalmak, 

alkalmazások vagy szolgáltatások 

meghatározott körére vagy együttesére 

optimalizáltak, és amelyet nem 

forgalmaznak vagy használnak az internet-

hozzáférési szolgáltatás helyettesítıjeként; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/236 

Módosítás  236 

Jens Rohde, Marietje Schaake  

az ALDE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A végfelhasználók szabadon 

hozzáférhetnek és terjeszthetnek általuk 

választott információkat és tartalmakat, 

futtathatnak alkalmazásokat és 

használhatnak szolgáltatásokat az internet-

hozzáférési szolgáltatásukon keresztül. 

A végfelhasználók szabadon köthetnek az 

adatmennyiségre és sebességre vonatkozó 

megállapodásokat az internet-hozzáférési 

szolgáltatóival, és az ilyen, 

adatmennyiségre vonatkozó 

megállapodásnak megfelelıen élhetnek az 

internetes tartalmak, alkalmazások és 

szolgáltatások nyújtóinak ajánlataival. 

(1) A végfelhasználók jogosultak általuk 

választott információkhoz és tartalmakhoz 

hozzáférni és azokat terjeszteni, általuk 

választott alkalmazásokat és 

szolgáltatásokat futtatni és nyújtani, 

valamint általuk választott terminálokat 

használni az internet-hozzáférési 

szolgáltatásukon keresztül, függetlenül a 

végfelhasználó vagy szolgáltató helyétıl, 

illetve a szolgáltatás, információ vagy 

tartalom helyétıl, származásától vagy 

rendeltetésétıl. 

(2) A végfelhasználók szabadon köthetnek 

továbbá emelt szintő 

szolgáltatásminıséget nyújtó, speciális 

szolgáltatásokra vonatkozó 

megállapodásokat a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatókkal 

vagy a tartalmak, az alkalmazások és az 

információs társadalomhoz tartozó 

szolgáltatások nyújtóival.  

A végfelhasználóknak nyújtott speciális 

szolgáltatások lehetıvé tétele érdekében a 

tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 

nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus 

(2) Az internet-hozzáférési szolgáltatók, a 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatók vagy a tartalmak, az 

alkalmazások és szolgáltatások nyújtói 

szabadon kínálhatnak speciális 

szolgáltatásokat a végfelhasználóknak. 

Ezeket a szolgáltatások csak akkor 

kínálják, ha a hálózati kapacitás 

megfelelı az ilyen szolgáltatások internet-

hozzáférési szolgáltatás melletti 

nyújtásához, és nem érintik hátrányosan 

az internet-hozzáférési szolgáltatás 

elérhetıségét vagy minıségét.  A 

végfelhasználóknak internet-hozzáférést 
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hírközlési szolgáltatók szabadon 

köthetnek megállapodást egymással a 

kapcsolódó adatmennyiségeknek vagy 

forgalomnak speciális szolgáltatásként, 

meghatározott szolgáltatásminıség mellett 

vagy dedikált kapacitással történı 

továbbítására vonatkozóan. A speciális 

szolgáltatások nyújtása nem ronthatja 

ismétlıdıen vagy folyamatosan az 

internet-hozzáférési szolgáltatások 

általános minıségét. 

nyújtó szolgáltatók nem különböztethetik 

meg a funkcionálisan azonos 

szolgáltatásokat és alkalmazásokat. 

(3) Ez a cikk nem érinti a továbbított 

információk, tartalmak, alkalmazások 

vagy szolgáltatások jogszerőségére 

vonatkozó uniós és nemzeti 

jogszabályokat. 

 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben elıírt 

szabadságjogok gyakorlását a 25. cikk (1), 

a 26. cikk (2) és a 27. cikk (1) és (2) 

bekezdésével összhangban nyújtott, teljes 

körő tájékoztatásnak kell elısegítenie. 

(4) A végfelhasználók számára a 

2002/22/EK irányelv 20. cikkének (2) 

bekezdése, 21. cikkének (3) bekezdése és 

21a. cikke értelmében teljes körő 

tájékoztatást kell nyújtani, ideértve az 

olyan forgalomszabályozási 

intézkedésekre vonatkozó tájékoztatást is, 

amelyek befolyásolhatják az e cikk (1) és 

(2) bekezdésében meghatározott 

információkhoz, tartalmakhoz, 

alkalmazásokhoz és az információs 

társadalomhoz tartozó szolgáltatásokhoz 

való hozzáférést és azok terjesztését. 

(5) Azon esetek kivételével, amikor 

ésszerő forgalomszabályozási intézkedések 

alkalmazására szükség, az internet-

hozzáférési szolgáltatók az internet-

hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó 

szerzıdésben megállapított, az 

adatmennyiségre vagy a sebességre 

vonatkozó korlátozásokon belül nem 

korlátozhatják az (1) bekezdésben 

biztosított szabadságjogokat azzal, hogy 

bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 

szolgáltatásokat, illetve azok 

meghatározott kategóriáit letiltják, 

lelassítják, gyengébb minıségben nyújtják 

vagy hátrányosan megkülönböztetik. Az 

ésszerő forgalomszabályozási 

(5) Az internet-hozzáférési szolgáltatók és 

a végfelhasználók megállapodhatnak 

abban, hogy az internet-hozzáférési 

szolgáltatás adatforgalmára vagy 

sebességére vonatkozó korlátokat 

határoznak meg. Azon esetek kivételével, 

amikor forgalomszabályozási intézkedések 

alkalmazására szükség, az internet-

hozzáférési szolgáltatók nem 

korlátozhatják az (1) bekezdésben 

biztosított szabadságjogokat azzal, hogy 

bizonyos tartalmakat, alkalmazásokat vagy 

szolgáltatásokat, illetve azok 

meghatározott kategóriáit letiltják, 

lelassítják, módosítják, gyengébb 

minıségben nyújtják vagy hátrányosan 
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intézkedéseknek átláthatónak, 

megkülönböztetéstıl mentesnek, 

arányosnak és szükségesnek kell lenniük: 

megkülönböztetik. A forgalomszabályozási 

intézkedéseknek átláthatóknak, 

megkülönböztetéstıl menteseknek, 

arányosaknak és szükségeseknek kell 

lenniük: 

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 

határozat végrehajtásához, vagy súlyos 

bőncselekmények megelızéséhez vagy 

akadályozásához; 

a) bírósági határozat végrehajtásához; 

b) a hálózat, a hálózaton nyújtott 

szolgáltatások, valamint a végfelhasználók 

termináljai biztonságosságának és 

integritásának megırzéséhez; 

b) a hálózat, a hálózaton nyújtott 

szolgáltatások, valamint a végfelhasználók 

termináljai biztonságosságának és 

integritásának megırzéséhez; 

c) a kéretlen üzenetek eljuttatásának 

megakadályozására azon végfelhasználók 

esetén, akik elızetesen beleegyeztek az 

ilyen korlátozó intézkedések 

alkalmazásába; 

 

d) az ideiglenes vagy kivételes szők 

hálózati keresztmetszetek hatásainak 

minimalizálásra, feltéve, hogy a forgalom 

egyenértékő típusai tekintetében egyenlı 

bánásmódon alkalmaznak. 

d) az ideiglenes és kivételes szők hálózati 

keresztmetszetek hatásainak megelızésére, 

illetve mérséklésére, feltéve, hogy a 

forgalom egyenértékő típusai tekintetében 

egyenlı bánásmódot alkalmaznak. 

Az ésszerő forgalomszabályozás csak 

olyan adatfeldolgozást foglalhat 

magában, amely szükséges és arányos az 

ebben a bekezdésben meghatározott célok 

eléréséhez. 

A forgalomszabályozási intézkedések a 

szükségesnél hosszabb ideig nem 

tarthatók fenn. 

A 95/46/EK irányelv sérelme nélkül a 

forgalomszabályozási intézkedések csak 

olyan személyesadat-feldolgozást 

vonhatnak maguk után, amely szükséges 

és arányos az e bekezdésben 

meghatározott célok eléréséhez, és azokra 

– különösen a kommunikáció titkossága 

tekintetében – a 2002/58/EK irányelv is 

alkalmazandó. 

Az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók 

megfelelı, egyértelmő, nyílt és hatékony 

eljárásokat léptetnek életbe az e cikk 

állítólagos megsértésével kapcsolatos 

panaszok kezelésére. Ezek az eljárások 

nem sértik a végfelhasználók azon jogát, 

hogy az ügyet a nemzeti szabályozó 
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hatóságok elé terjesszék. 

Or. en 

 

 


