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A Tanács álláspontja Módosítás 

(3) Az elmúlt évtizedekben az internet a 

végfelhasználók, a tartalmak, alkalmazások és 

szolgáltatások nyújtói, valamint az internet-

hozzáférési szolgáltatók számára egyaránt 

könnyen hozzáférhető, nyílt innovációs 

platformként fejlődött. A jelenlegi 

keretszabályozás célja, hogy a 

végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson az 

általuk választott információkhoz való 

hozzáférésre, azok terjesztésére, vagy az 

általuk választott alkalmazások és 

szolgáltatások használatára. Számos 

végfelhasználó szembesül azonban olyan 

forgalomszabályozási gyakorlatokkal, amelyek 

bizonyos alkalmazások vagy szolgáltatások 

letiltását vagy lassítását eredményezik. E 

tendenciák ismeretében közös szabályokat kell 

hozni uniós szinten az internet nyílt voltának 

biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a 

belső piacot ne tagolják szét az egyes 

tagállamok által elfogadott intézkedések. 

(3) Az elmúlt évtizedekben az internet a 

végfelhasználók, a tartalmak, alkalmazások és 

szolgáltatások nyújtói, valamint az internet-

hozzáférési szolgáltatók számára egyaránt 

könnyen hozzáférhető, nyílt innovációs 

platformként fejlődött. A nyitott interneten a 

„hálózatsemlegesség” elve azt jelenti, hogy 

minden internetes forgalmat egyenlően, 

megkülönböztetéstől, korlátozástól vagy 

beavatkozástól mentesen, a feladójától, a 

fogadójától, a típusától, a tartalmától, az 

eszköztől, a szolgáltatástól vagy az 

alkalmazástól függetlenül kezelnek. Amint azt 

az Európai Parlament „A nyílt internet és a 

hálózatsemlegesség Európában” című, 

2011. november 17-i állásfoglalása kimondja, 

az internet nyitott jellege a versenyképesség, a 

gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés és 

az innováció kulcsfontosságú mozgatójává 

vált, amely az online alkalmazások, tartalmak 

és szolgáltatások látványos fejlődését, és 

ezáltal az alkalmazások, tartalmak és 

szolgáltatások kínálata és az irántuk 

megnyilvánuló kereslet számottevő 

növekedését eredményezte; és az internet így 

az ismeretek, ötletek és információk szabad 

áramlásának létfontosságú katalizátorává vált 

olyan országokban is, ahol a független 

híradás hozzáférhetősége korlátozott. A 
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jelenlegi keretszabályozás célja, hogy a 

végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson az 

általuk választott információkhoz való 

hozzáférésre, azok terjesztésére, vagy az 

általuk választott alkalmazások és 

szolgáltatások használatára. Számos 

végfelhasználó szembesül azonban olyan 

forgalomszabályozási gyakorlatokkal, amelyek 

bizonyos alkalmazások vagy szolgáltatások 

letiltását vagy lassítását eredményezik. E 

tendenciák ismeretében közös szabályokat kell 

hozni uniós szinten az internet nyílt voltának 

biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a 

belső piacot ne tagolják szét az egyes 

tagállamok által elfogadott intézkedések. 

Or. en 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

(7) Biztosítani kell, hogy a végfelhasználók az 

általuk választott információkhoz és 

tartalmakhoz való hozzáféréshez és azok 

terjesztéséhez, valamint az általuk választott 

alkalmazások, illetve szolgáltatások 

igénybevételéhez és azok nyújtásához való 

jogaik gyakorlása érdekében szabadon 

köthessenek megállapodásokat az internet-

hozzáférési szolgáltatókkal meghatározott 

adatforgalmú és sebességű internet-hozzáférési 

szolgáltatások díjszabására vonatkozóan. Az 

ilyen megállapodások és az internet-

hozzáférési szolgáltatók egyéb kereskedelmi 

gyakorlatai nem vezethetnek az említett jogok 

korlátozásához, és ennélfogva e rendelet azon 

rendelkezéseinek megkerüléséhez, amelyek a 

nyílt internet-hozzáférést hivatottak biztosítani. 

A nemzeti szabályozó és egyéb illetékes 

hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 

közbelépjenek, amennyiben e megállapodások 

vagy kereskedelmi gyakorlatok 

nagyságrendjük okán a gyakorlatban a 

végfelhasználók választási szabadságának 

jelentős korlátozásához vezetnek. Ennek 

érdekében a megállapodások és kereskedelmi 

gyakorlatok értékelése során figyelembe kell 

venni többek között az érintett internet-

hozzáférési szolgáltatók, továbbá a tartalmak, 

alkalmazások és szolgáltatások érintett 

szolgáltatóinak piaci helyzetét is. A nemzeti 

(7) Biztosítani kell, hogy a végfelhasználók az 

általuk választott információkhoz és 

tartalmakhoz való hozzáféréshez és azok 

terjesztéséhez, valamint az általuk választott 

alkalmazások, illetve szolgáltatások 

igénybevételéhez és azok nyújtásához való 

jogaik gyakorlása érdekében szabadon 

köthessenek megállapodásokat az internet-

hozzáférési szolgáltatókkal meghatározott 

adatforgalmú és sebességű internet-hozzáférési 

szolgáltatások díjszabására vonatkozóan. Az 

ilyen megállapodások és az internet-

hozzáférési szolgáltatók egyéb kereskedelmi 

gyakorlatai nem vezethetnek az említett jogok 

korlátozásához, és ennélfogva e rendelet azon 

rendelkezéseinek megkerüléséhez, amelyek a 

nyílt internet-hozzáférést hivatottak biztosítani. 

A nemzeti szabályozó és egyéb illetékes 

hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 

közbelépjenek, amennyiben e megállapodások 

vagy kereskedelmi gyakorlatok a gyakorlatban 

a végfelhasználók választási szabadságának 

jelentős korlátozásához vezetnek. A nemzeti 

szabályozó és egyéb illetékes hatóságokat 

kötelezni kell arra, hogy nyomon követési és 

végrehajtási tevékenységük keretében lépjenek 

közbe, ha egy megállapodás vagy egy 

kereskedelmi gyakorlat a végfelhasználók 

jogainak lényegét ásná alá. 



 

AM\1076750HU.doc  PE570.903v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

szabályozó és egyéb illetékes hatóságokat 

kötelezni kell arra, hogy nyomon követési és 

végrehajtási tevékenységük keretében lépjenek 

közbe, ha egy megállapodás vagy egy 

kereskedelmi gyakorlat a végfelhasználók 

jogainak lényegét ásná alá. 

Or. en 

 

Indokolás 

A módosítás a szöveget a Parlamene első olvasatbeli álláspontjával hozza összhangba, vö. (47)–(49) 

preambulumbekezdés, illetve 23. cikk (5) bekezdés és 24. cikk. 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

(9) Az ésszerű forgalomszabályozás célja, 

hogy hozzájáruljon a hálózati erőforrások 

hatékony felhasználásához és az átviteli 

minőség összességében való 

optimalizálásához, tekintettel a szolgáltatásnak 

a forgalom – és ennélfogva a továbbított 

tartalom, az alkalmazások és a szolgáltatások 

– meghatározott kategóriái esetében elvárt 

műszaki minőségére vonatkozó 

követelmények objektív különbségeire. Az 

internet-hozzáférési szolgáltatók által 

alkalmazott ésszerű forgalomszabályozási 

intézkedéseknek átláthatóknak, 

megkülönböztetéstől menteseknek és 

arányosaknak kell lenniük, és azok alapját nem 

képezhetik kereskedelmi megfontolások. Az a 

követelmény, hogy a forgalomszabályozási 

intézkedések megkülönböztetéstől mentesek 

legyenek, nem zárja ki, hogy az internet-

hozzáférési szolgáltatók az átviteli minőség 

összességében való optimalizálása érdekében 

olyan forgalomszabályozási intézkedéseket 

hozzanak, amelyek különbséget tesznek a 

forgalom objektíven különböző kategóriái 

között. A minőség és a felhasználói élmény 

összességében való optimalizálása érdekében 

bármely ilyen különbségtételt csak a 

szolgáltatásnak a forgalom meghatározott 

kategóriái esetében elvárt műszaki 

minőségére vonatkozó, objektíven különböző 

(9) Az ésszerű forgalomszabályozás célja, 

hogy hozzájáruljon a hálózati erőforrások 

hatékony felhasználásához és az átviteli 

minőség összességében való 

optimalizálásához, tekintettel a forgalomra – 

és ennélfogva a továbbított tartalomra, az 

alkalmazásokra és a szolgáltatásokra – 

vonatkozó objektív követelményekre. Az 

internet-hozzáférési szolgáltatók által 

alkalmazott ésszerű forgalomszabályozási 

intézkedéseknek átláthatóknak, 

megkülönböztetéstől menteseknek és 

arányosaknak kell lenniük, és azok alapját nem 

képezhetik kereskedelmi megfontolások. Az a 

követelmény, hogy a forgalomszabályozási 

intézkedések megkülönböztetéstől mentesek 

legyenek, nem zárja ki, hogy az internet-

hozzáférési szolgáltatók az átviteli minőség 

összességében való optimalizálása érdekében 

forgalomszabályozási intézkedéseket 

hozzanak. A minőség és a felhasználói élmény 

összességében való optimalizálása érdekében 

bármely forgalomszabályozási intézkedést 

csak az objektíven különböző követelmények 

(például késleltetés, késleltetésingadozás, 

csomagvesztés vagy sávszélesség) alapján 

lehet alkalmazni, kereskedelmi megfontolások 

alapján nem. Ezen intézkedéseknek 

arányosaknak kell lenniük a szóban forgó 

egyedi hálózatkezelési céllal. Ezen 
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követelmények (például késleltetés, 

késleltetésingadozás, csomagvesztés vagy 

sávszélesség) alapján lehet alkalmazni, 

kereskedelmi megfontolások alapján nem. Az 

ilyen különbséget tevő intézkedéseknek 

arányosaknak kell lenniük a minőség 

összességében való optimalizálásának 

céljával, és az egyenértékű forgalmat azonos 

módon kell kezelniük. Ezen intézkedések a 

szükségesnél hosszabb ideig nem tarthatók 

fenn. 

intézkedések a szükségesnél hosszabb ideig 

nem tarthatók fenn. 

Or. en 

Indokolás 

E javasolt módosítás a preambulumbekezdést összhangba hozza a 3. cikk (3) bekezdésének a 

háromoldalú egyeztetésen közösen elfogadott c) pontjával. Tükrözi mind a 23. cikk (5) bekezdésére 

vonatkozó eredeti javaslat, mind pedig a Parlament által ugyane cikkre vonatkozóan elfogadott 

módosítás tartalmát. 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

(15) Harmadrészt, az ilyen ésszerű 

forgalomszabályozási intézkedéseken 

túlmutató egyéb forgalomszabályozási 

intézkedések szükségesek lehetnek továbbá a 

közelgő hálózati torlódás megelőzéséhez, 

vagyis a hálózati torlódás kialakulásával 

fenyegető helyzetekben, valamint a hálózati 

torlódás hatásainak mérsékléséhez is, 

amennyiben hálózati torlódás csak ideiglenesen 

vagy kivételes körülmények között alakul ki. 

Az arányosság elve megköveteli, hogy az ezen 

a kivételen alapuló forgalomszabályozási 

intézkedések a forgalom egyenértékű 

kategóriáit azonosan kezeljék. Az ideiglenes 

torlódás olyan meghatározott, rövid időtartamú 

helyzetet jelöl, amelyben hirtelen 

megnövekedik a felhasználók száma – a 

rendszeres felhasználók számához képest –, 

vagy a valamely tartalomra, alkalmazásra vagy 

szolgáltatásra irányuló kereslet hirtelen 

megemelkedik, emiatt pedig a hálózat bizonyos 

elemeinek átviteli kapacitása nem bizonyul 

elegendőnek és ez a hálózat többi elemének 

lassulásához vezet. Ideiglenes torlódás 

előfordulhat különösen a mobilhálózatokon, 

amelyek változékonyabb körülmények között – 

például fizikai akadályok, kisebb mértékű 

beltéri lefedettség vagy a helyzetüket 

változtató aktív felhasználók változó száma 

mellett – működnek. Adott esetben előrelátható 

(15) Harmadrészt, az ilyen ésszerű 

forgalomszabályozási intézkedéseken 

túlmutató egyéb forgalomszabályozási 

intézkedések szükségesek lehetnek továbbá a 

hálózati torlódás hatásainak mérsékléséhez is, 

amennyiben hálózati torlódás csak ideiglenesen 

vagy kivételes körülmények között alakul ki. 

Az arányosság elve megköveteli, hogy az ezen 

a kivételen alapuló forgalomszabályozási 

intézkedések a forgalom egyenértékű 

kategóriáit azonosan kezeljék. Az ideiglenes 

torlódás olyan meghatározott, rövid időtartamú 

helyzetet jelöl, amelyben hirtelen 

megnövekedik a felhasználók száma – a 

rendszeres felhasználók számához képest –, 

vagy a valamely tartalomra, alkalmazásra vagy 

szolgáltatásra irányuló kereslet hirtelen 

megemelkedik, emiatt pedig a hálózat bizonyos 

elemeinek átviteli kapacitása nem bizonyul 

elegendőnek és ez a hálózat többi elemének 

lassulásához vezet. Ideiglenes torlódás 

előfordulhat különösen a mobilhálózatokon, 

amelyek változékonyabb körülmények között – 

például fizikai akadályok, kisebb mértékű 

beltéri lefedettség vagy a helyzetüket 

változtató aktív felhasználók változó száma 

mellett – működnek. Adott esetben előrelátható 

lehet, hogy a hálózat egyes pontjain időről 

időre ilyen ideiglenesen torlódás állhat elő – 

ilyen esetben ez nem tekinthető kivételesnek – 
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lehet, hogy a hálózat egyes pontjain időről 

időre ilyen ideiglenesen torlódás állhat elő – 

ilyen esetben ez nem tekinthető kivételesnek – 

ám nem olyan gyakran vagy olyan hosszú 

ideig, hogy az a kapacitásbővítést gazdaságilag 

indokolttá tenné. A kivételes torlódás viszont 

mind a mobil, mind a helyhez kötött hálózatok 

tekintetében olyan helyzetet jelöl, amelyben a 

torlódás előre nem látható és elkerülhetetlen. 

Ezeket többek között technikai hibák 

okozhatják, például kábelek vagy egyéb 

infrastrukturális elemek meghibásodása miatti 

szolgáltatáskimaradás, az útválasztásban 

bekövetkezett váratlan változások, vagy a 

hálózati adatforgalomnak vészhelyzet okán 

vagy az internet-hozzáférési szolgáltatótól 

független egyéb okból történő nagymértékű 

megnövekedése. Az ilyen torlódási problémák 

várhatóan nem gyakoriak, azonban súlyosak 

lehetnek, és nem feltétlenül tartanak rövid 

ideig. Annak szükségessége, hogy az internet-

hozzáférési szolgáltatók az ésszerű 

forgalomszabályozási intézkedéseken 

túlmutató egyéb forgalomszabályozási 

intézkedéseket hozzanak a kivételes és 

ideiglenes hálózati torlódás 

megakadályozására, illetve hatásainak 

mérséklésére, nem adhat lehetőséget az az 

internet-hozzáférési szolgáltatók számára arra, 

hogy megkerüljék az arra vonatkozó általános 

tilalmat, hogy bizonyos tartalmakat, 

alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve 

azok meghatározott kategóriáit letiltsák, 

lelassítsák, módosítsák, korlátozzák, azokba 

beavatkozzanak, gyengébb minőségben 

nyújtsák vagy hátrányosan megkülönböztessék. 

Az olyan ismétlődő és hosszabb ideig tartó 

hálózati torlódás esetére, amely nem 

ideiglenes, sem pedig kivételes, ez a kivétel 

nem alkalmazható; az ilyen eseteket inkább a 

hálózati kapacitás bővítésével kell kezelni. 

ám nem olyan gyakran vagy olyan hosszú 

ideig, hogy az a kapacitásbővítést gazdaságilag 

indokolttá tenné. A kivételes torlódás viszont 

mind a mobil, mind a helyhez kötött hálózatok 

tekintetében olyan helyzetet jelöl, amelyben a 

torlódás előre nem látható és elkerülhetetlen. 

Ezeket többek között technikai hibák 

okozhatják, például kábelek vagy egyéb 

infrastrukturális elemek meghibásodása miatti 

szolgáltatáskimaradás, az útválasztásban 

bekövetkezett váratlan változások, vagy a 

hálózati adatforgalomnak vészhelyzet okán 

vagy az internet-hozzáférési szolgáltatótól 

független egyéb okból történő nagymértékű 

megnövekedése. Az ilyen torlódási problémák 

várhatóan nem gyakoriak, azonban súlyosak 

lehetnek, és nem feltétlenül tartanak rövid 

ideig. Annak szükségessége, hogy az internet-

hozzáférési szolgáltatók az ésszerű 

forgalomszabályozási intézkedéseken 

túlmutató egyéb forgalomszabályozási 

intézkedéseket hozzanak a kivételes és 

ideiglenes hálózati torlódás 

megakadályozására, illetve hatásainak 

mérséklésére, nem adhat lehetőséget az az 

internet-hozzáférési szolgáltatók számára arra, 

hogy megkerüljék az arra vonatkozó általános 

tilalmat, hogy bizonyos tartalmakat, 

alkalmazásokat vagy szolgáltatásokat, illetve 

azok meghatározott kategóriáit letiltsák, 

lelassítsák, módosítsák, korlátozzák, azokba 

beavatkozzanak, gyengébb minőségben 

nyújtsák vagy hátrányosan megkülönböztessék. 

Az olyan ismétlődő és hosszabb ideig tartó 

hálózati torlódás esetére, amely nem 

ideiglenes, sem pedig kivételes, ez a kivétel 

nem alkalmazható; az ilyen eseteket inkább a 

hálózati kapacitás bővítésével kell kezelni. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás összhangba hozza a szöveget a Parlament első olvasatbeli álláspontjával (23. cikk (5) 

bekezdés). Meg kell jegyezni, hogy sem a Bizottság javaslata, sem a Parlament első olvasatbeli 

szövege nem utal „hálózati torlódásra”.  
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21.10.2015 A8-0300/6 

Módosítás  6 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

A Tanács álláspontja 

16 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(16) A tartalmakat, alkalmazásokat és 

szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről 

igény mutatkozik arra, hogy az internet-

hozzáférésen kívül más elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat is nyújthassanak, amihez a 

minőség meghatározott, az internet-hozzáférési 

szolgáltatás által nem biztosított szintjére van 

szükség.  Ilyen specifikus minőségszintre van 

szükség például bizonyos, valamely közérdeket 

kielégítő szolgáltatások vagy egyes új, gépek 

közötti adatáramlási szolgáltatás esetében. A 

nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatóknak, ezen belül az internet-

hozzáférési szolgáltatóknak, továbbá a 

tartalmakat, alkalmazásokat és szolgáltatásokat 

nyújtó szereplőknek tehát engedélyezni kell, 

hogy olyan szolgáltatásokat is nyújtsanak, 

amelyek nem számítanak internet-hozzáférési 

szolgáltatásnak és amelyek valamilyen típusú 

tartalmakra, alkalmazásokra vagy 

szolgáltatásokra, illetve ezek kombinációjára 

vannak optimalizálva, amennyiben az 

optimalizáció ahhoz szükséges, hogy a 

tartalom, alkalmazás vagy szolgáltatás 

megfeleljen egy adott minőségi szint 

követelményeinek. A nemzeti szabályozó 

hatóságoknak meg kell győződnie arról, hogy 

ez az optimalizáció ténylegesen szükséges-e – 

és ha igen, milyen mértékben – a kérdéses 

tartalom, alkalmazás vagy szolgáltatás egy 

(16) A tartalmakat, alkalmazásokat és 

szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről 

igény mutatkozik arra, hogy az internet-

hozzáférésen kívül más elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat is nyújthassanak, amihez a 

minőség meghatározott, az internet-hozzáférési 

szolgáltatás által nem biztosítható szintjére van 

szükség. E specifikus minőségszint alapvetően 

fontos például bizonyos, valamely közérdeket 

kielégítő szolgáltatások vagy egyes új, gépek 

közötti adatáramlási szolgáltatás 

működőképessége szempontjából. A nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatóknak, ezen 

belül az internet-hozzáférési szolgáltatóknak, 

továbbá a tartalmakat, alkalmazásokat és 

szolgáltatásokat nyújtó szereplőknek tehát 

engedélyezni kell, hogy olyan szolgáltatásokat 

is nyújtsanak, amelyek nem számítanak 

internet-hozzáférési szolgáltatásnak és amelyek 

valamilyen típusú tartalmakra, alkalmazásokra 

vagy szolgáltatásokra, illetve ezek 

kombinációjára vannak optimalizálva, 

amennyiben az optimalizáció alapvetően 

szükséges ahhoz, hogy a tartalom, alkalmazás 

vagy szolgáltatás megfeleljen egy adott 

minőségi szint követelményeinek. A nemzeti 

szabályozó hatóságoknak meg kell győződnie 

arról, hogy ez az optimalizáció ténylegesen 

szükséges-e – és ha igen, milyen mértékben – a 

kérdéses tartalom, alkalmazás vagy 
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vagy több meghatározott és kulcsfontosságú 

jellemzőjének biztosításához és ahhoz, hogy a 

végfelhasználók számára ezzel 

összefüggésben biztosítani lehessen a 

minőséget, és nem arról van szó, hogy a 

szolgáltató egyszerűen általános prioritást 

biztosít az internet-hozzáférési szolgáltatáson 

keresztül elérhető összehasonlítható 

tartalmakhoz, alkalmazásokhoz és 

szolgáltatásokhoz képest, mivel ez az internet-

hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó 

forgalomszabályozási intézkedésekkel 

kapcsolatos rendelkezések megkerülését 

jelentené. 

szolgáltatás működőképességének 

biztosításához, és nem arról van szó, hogy a 

szolgáltató egyszerűen prioritást biztosít az 

internet-hozzáférési szolgáltatáson keresztül 

elérhető összehasonlítható tartalmakhoz, 

alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz képest, 

mivel ez az internet-hozzáférési 

szolgáltatásokra vonatkozó 

forgalomszabályozási intézkedésekkel 

kapcsolatos rendelkezések megkerülését 

jelentené. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás részben visszaállítaná a Parlament első olvasatbeli álláspontját., vö. 23. cikk (5) 

bekezdés és 24. cikk (1) bekezdés. 
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21.10.2015 A8-0300/7 

Módosítás  7 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

A Tanács álláspontja 

17 preambulumbekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(17) Annak érdekében, hogy az ilyen egyéb 

szolgáltatások nyújtása ne gyakoroljon 

kedvezőtlen hatást a végfelhasználók számára 

nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások 

elérhetőségére vagy általános minőségére, 

biztosítani kell a megfelelő kapacitások 

meglétét. A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatók, ezen belül az internet-hozzáférési 

szolgáltatók ezért csak akkor nyújthatnak ilyen 

egyéb szolgáltatásokat vagy köthetnek ilyen 

egyéb szolgáltatások elősegítésére vonatkozó 

megállapodásokat tartalmakat, alkalmazásokat 

vagy szolgáltatásokat nyújtó szereplőkkel, 

amennyiben a hálózati kapacitások az internet-

hozzáférési szolgáltatások nyújtásán felül még 

ezek nyújtásához is elegendőek. A rendeletnek 

a nyílt internet-hozzáférés biztosításáról szóló 

rendelkezéseit nem szabad egyéb, az internet-

hozzáférési szolgáltatás helyett használható 

vagy annak helyettesítésére kínált 

szolgáltatásokkal megkerülni. Az a tény 

azonban, hogy bizonyos vállalati 

szolgáltatások, például a virtuális 

magánhálózatok is hozzáférést biztosítanak az 

internethez, nem jelentheti azt, hogy ezeket 

úgy kellene tekinteni, hogy az internet-

hozzáférési szolgáltatás helyettesítésére 

szolgálnak, amennyiben a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltató által az 

internethez ily módon történő hozzáférés 

(17) Annak érdekében, hogy az ilyen egyéb 

szolgáltatások nyújtása ne gyakoroljon 

kedvezőtlen hatást a végfelhasználók számára 

nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások 

elérhetőségére vagy általános minőségére, 

biztosítani kell a megfelelő kapacitások 

meglétét. A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatók, ezen belül az internet-hozzáférési 

szolgáltatók ezért csak akkor nyújthatnak ilyen 

egyéb szolgáltatásokat vagy köthetnek ilyen 

egyéb szolgáltatások elősegítésére vonatkozó 

megállapodásokat tartalmakat, alkalmazásokat 

vagy szolgáltatásokat nyújtó szereplőkkel, 

amennyiben a hálózati kapacitások az internet-

hozzáférési szolgáltatások nyújtásán felül még 

ezek nyújtásához is elegendőek.  
A rendeletnek a nyílt internet-hozzáférés 

biztosításáról szóló rendelkezéseit nem szabad 

egyéb, az internet-hozzáférési szolgáltatás vagy 

az internet-hozzáférési szolgáltatáson 

keresztül elérhető tartalmak, alkalmazások 

vagy szolgáltatások helyett használható vagy 

azok helyettesítésére kínált szolgáltatásokkal 

megkerülni. 
Az a tény azonban, hogy bizonyos vállalati 

szolgáltatások, például a virtuális 

magánhálózatok is hozzáférést biztosítanak az 

internethez, nem jelentheti azt, hogy ezeket 

úgy kellene tekinteni, hogy az internet-

hozzáférési szolgáltatás helyettesítésére 
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nyújtása megfelel e rendelet 3. cikke (1)–(4) 

bekezdésének és ennélfogva nem tekinthető az 

azokban meghatározott rendelkezések 

megkerülésének. Az ilyen, az internet-

hozzáférési szolgáltatáson kívüli szolgáltatások 

nyújtása nem válhat a végfelhasználók számára 

nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások 

elérhetőségének vagy általános minőségének 

kárára. A mobilhálózatokon az egyes 

rádiócellákon áthaladó forgalom nagysága 

kevésbé látható előre, mivel az aktív 

végfelhasználók száma változó, ezért előre 

nem látható körülmények között a 

számukra elérhető internet-hozzáférési 

szolgáltatás minőségére ez hatással lehet. 

szolgálnak, amennyiben a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltató által az 

internethez ily módon történő hozzáférés 

nyújtása megfelel e rendelet 3. cikke (1)–(4) 

bekezdésének és ennélfogva nem tekinthető az 

azokban meghatározott rendelkezések 

megkerülésének. Az ilyen, az internet-

hozzáférési szolgáltatáson kívüli szolgáltatások 

nyújtása nem válhat a végfelhasználók számára 

nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások 

elérhetőségének vagy általános minőségének 

kárára. A mobilhálózatokon az egyes 

rádiócellákon áthaladó forgalom nagysága 

kevésbé látható előre, mivel az aktív 

végfelhasználók száma változó, ezért előre 

nem látható körülmények között a számukra 

elérhető internet-hozzáférési szolgáltatás 

minőségére ez hatással lehet. 

 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás visszaállítaná a Parlament első olvasatbeli álláspontját., vö. 2. cikk (15) 

bekezdés, 23. cikk (5) bekezdés és 24. cikk (1) bekezdés. 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Módosítás  8 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 bekezdés – 1 a pont (új) 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

  1a. „hálózatsemlegesség”: az az elv, miszerint 

minden internetes forgalmat – függetlenül 

annak küldőjétől, fogadójától, típusától, 

tartalmától, eszközétől, illetve az adott 

szolgáltatástól és alkalmazástól – 

megkülönböztetés, korlátozás vagy 

beavatkozás nélkül azonos elbánásban kell 

részesíteni;  

Or. en 

Indokolás 

E módosítás visszaállítaná a Parlament első olvasatbeli álláspontját, 2. cikk. 



 

AM\1076750HU.doc  PE570.903v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0300/9 

Módosítás  9 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont  

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

2. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: 

nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 

szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és 

ezáltal az internet lényegében valamennyi 

végpontjával összekapcsolási lehetőséget 

biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott hálózati 

technológiára és a használt végberendezésre. 

2. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: 

nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési 

szolgáltatás, amely a hálózatsemlegesség 

elvével összhangban internet-hozzáférést, és 

ezáltal az internethez csatlakozó szinte 

valamennyi végponthoz összekapcsolási 

lehetőséget biztosít, tekintet nélkül az 

alkalmazott hálózati technológiára és 

végberendezésre; 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás visszaállítaná a Parlament első olvasatbeli álláspontját, 2. cikk. 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Módosítás  10 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Ajánlás második olvasatra A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Az elektronikus hírközlés egységes európai piaca 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

A Tanács álláspontja 

3 cikk – 2 bekezdés  

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

2. Sem az internet-hozzáférési szolgáltatók és a 

végfelhasználók között az internet-hozzáférési 

szolgáltatás kereskedelmi és technikai feltételei 

és jellemzői – így például az ár, az 

adatmennyiség vagy a sebesség – tekintetében 

létrejött megállapodások, sem pedig az 

internet-hozzáférési szolgáltatók kereskedelmi 

gyakorlata nem korlátozhatják a 

végfelhasználó (1) bekezdésben megállapított 

jogainak gyakorlását. 

2. Sem az internet-hozzáférési szolgáltatók és a 

végfelhasználók között az internet-hozzáférési 

szolgáltatás kereskedelmi és technikai feltételei 

és jellemzői – így például az ár, az 

adatmennyiség vagy a sebesség – tekintetében 

létrejött megállapodások, sem pedig az 

internet-hozzáférési szolgáltatók kereskedelmi 

gyakorlata nem korlátozhatják a 

végfelhasználó (1) bekezdésben megállapított 

jogainak gyakorlását. E bekezdés nem 

akadályozza meg, hogy a tagállamok további 

szabályokat fogadjanak el bizonyos tartalmak, 

alkalmazások, szolgáltatások vagy azok 

kategóriáinak adatkorlátok alóli 

mentesítésére alkalmazott gyakorlatra 

vonatkozóan. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás a három intézmény eltérő álláspontját próbálja közös nevezőre hozni, és a jogalkotók 

szándékát tükrözi. E módosítás egyértelművé teszi az informális háromoldalú egyeztetésen elfogadott 

álláspontot. 

 

 


