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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-0300/11 

Módosítás  11 

Michel Reimon 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

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

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, 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 – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

Az első albekezdés nem gátolhatja az internet-

hozzáférési szolgáltatókat abban, hogy ésszerű 

forgalomszabályozási intézkedéseket 

alkalmazzanak. Ahhoz, hogy az intézkedéseket 

ésszerűnek lehessen tekinteni, azoknak 

átláthatóknak, megkülönböztetéstől mentesnek 

és arányosnak kell lenniük, és nem 

kereskedelmi megfontolásokon, hanem a 

szolgáltatásnak a forgalom meghatározott 

kategóriái esetében elvárt műszaki 

minőségére vonatkozó, objektíven különböző 

követelményeken kell alapulniuk. Az említett 

intézkedések közé nem tartozhat a konkrét 

tartalmak nyomon követése, és az 

intézkedéseket nem lehet a szükségesnél 

hosszabb ideig fenntartani. 

Az első albekezdés nem gátolhatja az internet-

hozzáférési szolgáltatókat abban, hogy ésszerű 

forgalomszabályozási intézkedéseket 

alkalmazzanak. Ahhoz, hogy ezen 

intézkedéseket ésszerűnek lehessen tekinteni, 

azoknak átláthatóknak, megkülönböztetéstől 

menteseknek és arányosaknak kell lenniük, és 

nem alapulhatnak üzleti megfontolásokon. Az 

említett intézkedések közé nem tartozhat a 

konkrét tartalmak nyomon követése, és az 

intézkedéseket nem lehet a szükségesnél 

hosszabb ideig fenntartani. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás a 23. cikk (5) bekezdése és a (47) preambulumbekezdés tekintetében visszaállítja a 

Parlament első olvasatbeli álláspontját. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015A8-0300/12 

Módosítás  12 

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 – 3 bekezdés – 3 albekezdés – c pont  

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

c) közelgő hálózati torlódás megelőzése, 

valamint a kivételes vagy ideiglenes hálózati 

torlódás hatásainak csökkentése, amennyiben 

biztosított az egyenlő bánásmód a forgalom 

azonos típusai tekintetében. 

c) a kivételes vagy ideiglenes szűk hálózati 

keresztmetszetek hatásainak megelőzésére, 

illetve mérséklésére, feltéve, hogy a forgalom 

egyenértékű kategóriái tekintetében egyenlő 

bánásmódot alkalmaznak. 

Or. {en 

Indokolás 

A módosítás visszaállítja az Európai Parlament első olvasatbeli szövegét (vö. 23. cikk (5) bekezdés d) 

pontja), és elfogadja a Tanáccsal a „kivételes vagy ideiglenes” fogalom átvétele tekintetében kötött 

kompromisszumot. 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Módosítás  13 

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 – 5 bekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(5) A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók – ideértve 

az internet-hozzáférési szolgáltatókat, valamint 

a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 

nyújtóit is – szabadon kínálhatnak az internet-

hozzáférési szolgáltatásoktól eltérő, 

meghatározott tartalomra, alkalmazásokra vagy 

szolgáltatásokra vagy ezek kombinációjára 

optimalizált szolgáltatásokat, amelyek esetében 

az optimalizáció szükséges ahhoz, hogy 

teljesüljenek a meghatározott minőségi szintet 

igénylő tartalomra, alkalmazásokra vagy 

szolgáltatásokra vonatkozó követelmények. 

(5) A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat kínáló szolgáltatók – ideértve 

az internet-hozzáférési szolgáltatókat, valamint 

a tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 

nyújtóit is – szabadon kínálhatnak az internet-

hozzáférési szolgáltatások révén nem 

nyújtható, meghatározott tartalomra, 

alkalmazásokra vagy szolgáltatásokra vagy 

ezek kombinációjára optimalizált 

szolgáltatásokat, amelyek esetében az 

optimalizáció szükséges ahhoz, hogy 

teljesüljenek a meghatározott minőségi szintet 

igénylő tartalomra, alkalmazásokra vagy 

szolgáltatásokra vonatkozó követelmények. A 

felhasználóknak internet-hozzáférést nyújtó 

szolgáltatók nem különböztethetik meg a 

funkcionálisan azonos szolgáltatásokat és 

alkalmazásokat. 

A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatók, ideértve az internet-hozzáférési 

szolgáltatókat is, csak akkor kínálhatnak ilyen 

szolgáltatásokat vagy segíthetik elő ilyen 

szolgáltatások nyújtását, ha a hálózati kapacitás 

megfelelő e szolgáltatások internet-hozzáférési 

szolgáltatások mellett történő nyújtására. Az 

említett szolgáltatások nem használhatók vagy 

kínálhatók internet-hozzáférési szolgáltatások 

helyettesítésére, és nem befolyásolhatják 

hátrányosan a végfelhasználó rendelkezésére 

álló internet-hozzáférési szolgáltatások 

elérhetőségét vagy általános minőségét. 

A nyilvános elektronikus hírközlési 

szolgáltatók, ideértve az internet-hozzáférési 

szolgáltatókat is, csak akkor kínálhatnak ilyen 

szolgáltatásokat vagy segíthetik elő ilyen 

szolgáltatások nyújtását, ha a hálózati kapacitás 

megfelelő e szolgáltatások internet-hozzáférési 

szolgáltatások mellett történő nyújtására. Az 

említett szolgáltatások nem használhatók vagy 

kínálhatók internet-hozzáférési szolgáltatások 

vagy az internet-hozzáférési szolgáltatáson 

keresztül elérhető tartalmak, alkalmazások 

vagy szolgáltatások helyettesítésére, és nem 

befolyásolhatják hátrányosan a végfelhasználó 
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rendelkezésére álló internet-hozzáférési 

szolgáltatások elérhetőségét vagy általános 

minőségét. 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás az Európai Parlament első olvasatbeli, a Parlament (49) preambulumbekezdésében, a 2. 

cikk (15) bekezdésében és a 23. cikk (2) bekezdésében foglalt álláspontját tükrözi. 

 


