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AZ EURÓPAI DIGITÁLIS MENETREND

1995 óta az Európai Unióban az információs és kommunikációs technológiák (ikt) a
termelékenység fokozódásához és növekedéshez vezettek[1]. Az ikt fogalma az információs
technológiától (IT) kezdve a telekommunikáción, a műsorszóráson, valamint mindenfajta
kép- és hanganyag feldolgozásán és közvetítésén keresztül a hálózatalapú ellenőrzési és
megfigyelési funkciókig a technológiák széles körét foglalja magában. Az elmúlt három
évtizedben a technológiai konvergencia megszüntette a telekommunikáció, a műsorszórás
és az információs technológia szigorú elhatárolását. E jelenség leginkább kézenfekvő példái
az okostelefonok, a táblagépek, és az internethez csatlakozó televíziók. Noha az információ
terjesztésének és a szórakoztatóiparnak Európában továbbra is a lineáris műsorszórás a fő
közvetítőeszköze, egyre több audiovizuális tartalom érhető el kérésre, míg a 4G-s internetes
kapcsolódás – amely nemsokára 5G standard szintre kerül – és a „tárgyak internete” („Internet
of Things”, IoT) – ami internethez csatlakozó autókat, viselhető eszközöket és érzékelőket
jelent – egyre erősíti az internet mindent átható jellegét.

JOGALAP

Bár a szerződésekben nem szerepel az ikt-ra vonatkozó külön rendelkezés, az EU az
alábbi területeken hozhat megfelelő intézkedéseket az ágazati és horizontális politikák
keretében: iparpolitika (az EUMSZ 173. cikke); versenypolitika (az EUMSZ 101–109. cikke);
kereskedelempolitika (az EUMSZ 206. és 207. cikke); a transzeurópai hálózatok (TEN) (az
EUMSZ 170–172. cikke); a kutatás és technológiafejlesztés, valamint az űrkutatás (az EUMSZ
179–190. cikke); a jogszabályok közelítése (az EUMSZ 114. cikke); az áruk szabad mozgása (az
EUMSZ 28., 30., valamint 34–35. cikke); a személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása
(az EUMSZ 45–66. cikke); oktatás, szakképzés, ifjúság és sport (az EUMSZ 165. és 166. cikke);
valamint a kultúra (az EUMSZ 167. cikke). Ezek mind a digitális Európa kulcsfontosságú
elemei.

CÉLKITŰZÉSEK

A Lisszaboni Stratégia[2] nyomán az európai digitális menetrend (DAE)[3] egyike az
Európai Bizottság által elfogadott Európa 2020 stratégia hét kiemelt kezdeményezésének.
A 2010 májusában kiadott menetrend célja, hogy az ikt alkalmazásának kulcsfontosságú
szerepet jelöljön ki Európa 2020-ra kitűzött nagyratörő céljainak sikeres megvalósításában.
Az Európa 2020 stratégia a szélessávú hálózatok telepítésének fontosságát emelte ki
az EU-n belüli társadalmi integráció és versenyképesség előmozdításában. A digitális
menetrend (DAE) szélessávú technológiákkal kapcsolatos célkitűzéseket fogalmaz meg:

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Ennek célja, hogy az EU „a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, amely
képes a fenntartható fejlődésre, több és jobb munkahelyet kínál, és nagyobb társadalmi kohéziót valósít meg”: (http://
circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/lisbon/article_7207_hu.htm).
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/%20
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1) alapszintű szélessávú lefedettség az EU teljes lakossága (100%) számára; 2) nagy sebességű
szélessávú internetkapcsolat 2020-ig: legalább 30 Mbps sávszélességű internetkapcsolat az
EU teljes lakossága (100%) számára; 3) szupergyors szélessávú internetkapcsolat 2020-ig:
az európai háztartások 50%-ának 100 Mbps-nál nagyobb sávszélességű internetkapcsolattal
kell rendelkeznie. 2016. szeptember 14-én „Az összekapcsoltság a versenyképes digitális
egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című
közleményében[4] a Bizottság a Parlament és a Tanács elé terjesztett megfontolás céljából
egy javaslatot a fő társadalmi-gazdasági szereplők – mint például az iskolák, közlekedési
csomópontok és az állami szolgáltatások fő nyújtói – 2025-ös gigabites kapcsolódási
céljainak felülvizsgálatáról. Ekkora sebességeknél az internet igazi globális kommunikációs
eszközzé válik, amely fokozottan interaktív, állandó összekapcsolódással járó, könnyedén
kiterjeszthető érzékelőkből, processzorokból és tárolási egységekből áll – bár ha ilyen
összekapcsolódási célkitűzéseket követünk, akkor nagyobb figyelmet kell szentelni a mobil és
műholdas dimenziónak[5], amit az Európai Bizottság az „5G Európának” cselekvési tervével[6]

szándékozik elérni.

EREDMÉNYEK

A Globális Internetpolitikai Megfigyelőközponttal (GIPO) együttműködve a Bizottság
2015. április 22-én elindította a giponet.org platformot, hogy megkönnyítse az internetirányítás
megvalósításának demokratikusabbá és felhasználóbarátabbá tételét[7].
A 2007/65/EK irányelvvel (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló AVMSD irányelv)
módosított 89/552/EGK tanácsi irányelv (a határok nélküli televíziózásról szóló TVWFD
irányelv), illetve az elektronikus kommunikációs hálózatok és szolgáltatások szabályozói
kerete (a 96/19/EK irányelv) – amely 1998. január 1-jével teljesen megnyitotta a távközlési
piacokat a verseny számára –, valamint ennek 2002. áprilisi és 2009. novemberi felülvizsgálata
eredményeképpen jelenleg az Unióban a felhasználói jogok és a fogyasztóvédelem magas
szintje jellemző, például az alábbiak révén is:
— a 112-es egységes európai segélyhívószám (2009/136/EK irányelv), az eltűnt gyermekek

ügyében hívható 116000-ás számú segélyvonal, a gyermekek számára létrehozott 116111-
es segélyhívószám, valamint a lelki támogatást kérők által hívható 116123-as szám;

— a jog, hogy valaki egy munkanap alatt helyhez kötött (vonalas) vagy mobilszolgáltatót
váltson a régi telefonszám megtartása mellett (a telefonszám hordozhatósága) (2009/136/
EK irányelv);

— alacsonyabb elektronikus hírközlési díjak[8], ami végül a roaming (barangolási) díjak
(2017 júniusáig történő) eltörléséhez[9] vezet;

— átfogó alapszintű szélessávú lefedettség, amely elsősorban a mobil és a műholdas
szélessávú fejlesztéseknek köszönhető;

[4]COM(2016) 0588, COM(2016) 0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
[5]Lásd: „Streaming and Online Access to Content and Services”, az Európai Parlament Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottsága részére készült 2014. évi tanulmány, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, 31. o.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Az 531/2012/EU rendelet, HL L 172., 2012.6.30., 10. o.
[9]A 2015/2120/EU rendelet, HL L 310., 2015.11.26., 1. o.; 2015. júniusban a Bizottság, a Parlament
és a Tanács megállapodást kötött, amelyet a Parlament 2015. októberben fogadott el hivatalosan (lásd:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf, és http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/20151022IPR98802/End-in-sight-for-mobile-phone-%E2%80%9Croaming%E2%80%9D-fees-and-
unequal-internet-access).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
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— egy legfelső szintű uniós domain (TLD) (733/2002/EK rendelet);

— a magánélet (2009/136/EK irányelv) és az adatok (95/46/EK irányelv) védelmének
erősítése az adatvédelem új szabályozói kerete (az (EU) 2016/679 rendelet és az (EU)
2016/680 rendelet)[10] révén;

— online platform a fogyasztók és online kereskedők közötti viták rendezése céljából[11].

A nemzeti szabályozói eljárások következetesebbé tételéért az Európai Elektronikus
Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) (1211/2009/EK rendelet) előírja a nemzeti
szabályozók és a Bizottság közötti együttműködést, továbbá elősegíti a helyes gyakorlatok
és közös megközelítések terjesztését, úgy, hogy egyben az egységes távközlési piacon
a versenytorzítás kockázatával járó következetlen szabályozásnak is elejét veszi. Ami
a spektrumgazdálkodást illeti, a többéves rádióspektrum-politikai jogalkotási program
kijelöli a közösségi rádióspektrum-használat stratégiai tervezésének és összehangolásának
politikai irányvonalait és célkitűzéseit, a belső piac működésének biztosítása érdekében a
spektrumhasználattal járó olyan, uniós szakpolitikai területeken, mint például az elektronikus
hírközlés, a kutatás, a technológiafejlesztés és az űrkutatás, valamint a közlekedési,
az energiaügyi és az audiovizuális politikák. A hálózat- és információbiztonság (NIS)
terén a 460/2004/EK rendelet létrehozta az Európai Hálózat- és Információbiztonsági
Ügynökséget (ENISA), ennek megbízását pedig nemrégiben erősítette meg a Parlament
2013. április 16-i állásfoglalásának[12] elfogadása. 1999 óta számos többéves „biztonságosabb
internet” programot indítottak. 2016. július 6-án a Parlament és a Tanács aláírta a
hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó
intézkedésekről szóló irányelvet.[13] Emellett a Parlament rendeletet fogadott el[14], mellyel
minden 2018. április után készített új gépjárműben kötelezővé teszi az e-segélyhívó
technológiát.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament támogatja egy szilárd és korszerű ikt-politika kidolgozását és eddig is igen tevékeny
volt a területet érintő jogszabályok elfogadásában. Saját kezdeményezésű jelentések, írásbeli
és szóbeli választ igénylő kérdések, tanulmányok[15], munkaértekezletek[16], vélemények és
állásfoglalások révén állandó segítséget nyújtott abban, hogy az információs és kommunikációs
technológiák kérdése folyamatosan napirenden maradjon, mint ahogy ezt a célt szolgálták
a páneurópai szolgáltatások fejlesztésének érdekében a nemzeti erőfeszítések fokozottabb
koordinálására, valamint az ikt-kutatás és -fejlesztés uniós támogatásának növelésére irányuló
felhívásai is[17].
A Parlament arra is emlékeztetett, hogy a digitális frekvenciatöbbletet arra kell felhasználni,
hogy minden uniós polgár számára elérhető legyen a szélessávú internetkapcsolat, és
hangsúlyozta, hogy további fellépésre van szükség a szélessávú szolgáltatásokhoz bárhol

[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
[11]A platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, további információt pedig itt lehet találni:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[12]Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati
és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről
(HL L 194., 2016.7.19., 1. o.).
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/0083c7a4db/Think-
Tank.html;jsessionid=E557A67AFBEDFD898CB056F86732CE4A.node1
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/events.html?id=workshops
[17]„Ubiquitous Development of the Digital Single Market”, az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottsága részére készült 2013. évi tanulmány: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html%23studies
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html%23studies
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops%23documents
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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és nagy sebességgel történő hozzáférés, valamint minden polgár és fogyasztó digitális
jártasságának és kompetenciájának biztosítása érdekében[18]. Hasonlóképpen hangsúlyozza
a kibertér biztonságának fontosságát a magánélet és egyéb polgári szabadságok fokozott
védelmének biztosításáért a digitális környezetben[19]. Ezzel együtt a Parlament határozottan
támogatja a technológiai és a hálózatsemlegességet és „hálózatszabadságot” az európai
polgárok számára, akárcsak a szolgáltatások és alkalmazások elektronikus hírközlő hálózatokon
keresztüli elérése vagy használata tekintetében hozott intézkedéseket, amelyeknek tiszteletben
kell tartaniuk a polgárok alapvető jogait és szabadságait. Az ilyen intézkedéseknek
biztosítaniuk kell azt is, hogy az internetes szolgáltatók ne csökkenthessék a felhasználók azon
lehetőségeit, hogy az általuk választott tartalmakhoz, alkalmazásokhoz vagy szolgáltatásokhoz
hozzáférjenek[20].
A jogalkotás révén a Parlament rendszeresen konszolidálja ezeket a garanciákat. A Parlament
a roamingdíjak eltörlésének és a hálózatsemlegességi standardok megállapításának egyik
élharcosa[21]. A Parlament jelentős jogalkotási munkát kezdeményezett és fejezett be a
nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló
intézkedésekről szóló irányelv[22], valamint a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz
kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet[23] kapcsán.
2016. április 27-én elfogadták az (EU) 2016/680 irányelvet[24]. Célja a természetes
személyek védelmének hatékony, alapvető jogként történő alkalmazása a személyes adatok
feldolgozásának vonatkozásában. Ezen túlmenően a Parlament és a Tanács elfogadta a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletet[25]. E rendelet célja:
Unió-szerte az adatvédelem megvalósítása terén tapasztalható szétaprózódottság csökkentése,
a jogbizonytalanság megszüntetése, valamint annak a széles körben elterjedt nézetnek a
megcáfolása, hogy a természetes személyek védelme jelentős kockázatokat hordoz, különös
tekintettel az online tevékenységre.
A közelmúltban a Parlament sikeresen véglegesítette az adatvédelmi keretek és
kiberbiztonsági szabályok megreformálására vonatkozó jogalkotási munkát (a hálózat- és
információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjét célzó intézkedésekről
szóló irányelv (2013/0027(COD)).
A Parlament saját maga vizsgálta meg a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást (ACTA),
majd ezt követően 2012. július 4-i jogalkotási állásfoglalásában[26] megtagadta a megállapodás
megkötéséhez szükséges beleegyezését.
A Parlament szigorúan szemmel tartja az európai digitális egységes piaci stratégiának
a Bizottság általi végrehajtását, illetve a 2016 végéig beindítandó 16 kezdeményezést.
2016. január 19-én a Parlament saját kezdeményezésű jelentést fogadott el „A digitális
egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” (2015/2147(INI)) címmel[27]. Ez a
jelentés az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás megelőzésére, az online és offline
vásárlásokra egyaránt alkalmazandó tartós fogyasztóvédelem szükségességére, a határon

[18]HL C 81. E, 2011.3.15., 45. o.
[19]HL C 332. E, 2013.11.15., 22. o.
[20]HL C 153. E, 2013.5.31., 128. o.
[21]A 2015/2120/EU rendelet, HL L 310., 2015.11.26., 1. o.
[22]2014/61/EU irányelv, HL L 155., 2012.11.14., 1. o.
[23]910/2014/EU rendelet, HL L 257., 2014.3.20., 73. o.
[24](EU) 2016/680 rendelet, HL L 119., 2016.5.4., 89. o.
[25](EU) 2016/679 rendelet, HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
[26]HL C 349. E, 2013.11.29., 552. o.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//HU

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//HU
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átnyúló csomagkézbesítésre, a digitális innováció korlátainak felszámolására, valamint
a magánélet és az adatok védelmének következetességére összpontosít[28]. A Parlament
jelenleg kiterjedt körű jogalkotási munkát végez a digitális egységes piaci stratégia
nyomon követéseként előterjesztett javaslatok tekintetében, és a digitális egységes piaci
intézkedéscsomag megvalósításáról szóló állásfoglalás[29] célja olyan kérdések rendezése, mint
az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás[30], a határokon átnyúló csomagkézbesítés[31],
az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága[32], a fogyasztóvédelmi
együttműködésről szóló rendelet felülvizsgálata[33], az audiovizuális médiaszolgáltatások[34],
az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések[35] és a digitálistartalom-
szolgáltatásra irányuló szerződések[36].
Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[28]http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160114IPR09903/Stop-geo-blocking-and-boost-e-
commerce-and-digital-innovation-says-Parliament
[29]Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0009.
[30]Területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye
alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről szóló rendeletre irányuló javaslat (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289).
[31]A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló javaslat (https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2016/HU/1-2016-285-HU-F1-1.PDF).
[32]Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló
rendeletre irányuló javaslat (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-627-HU-F1-1.PDF).
[33]A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló
rendeletre irányuló javaslat (2016/0148(COD)) (http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-
revision-proposal_en.pdf).
[34]A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci realitások miatt szükségessé
vált módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2016) 287), (https://
webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/HU/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52016PC0287&rid=1).
[35]Az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2015) 0635) – 2015/0288(COD) (https://webgate.ec.testa.eu/
docfinder/extern/aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/HU/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52015PC0635&rid=2).
[36]A digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslat (COM(2015) 0634) – 2015/0287(COD) (https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/
aHR0cDovLw==/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0634&rid=1).
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