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MEGFIZETHETŐ KOMMUNIKÁCIÓ A
VÁLLALKOZÁSOK ÉS FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

Az információs és kommunikációs technológiák (ikt), illetve az adat- és
internetszolgáltatások mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozások számára
kulcsfontosságú termékekként léptek a hagyományos telefonos szolgáltatások
helyébe. Napjainkban egyre több audiovizuális tartalom áll rendelkezésre lekérés
után, és hatványozottan erősödik a 4G és 5G internetkapcsolat is. Erre reagálva
az EU szabályozói keretet dolgozott ki a távközlésre vonatkozóan, amely az uniós
tagállamok mindegyikében alkalmazandó szabályok sorából áll, és kiterjed a vonalas
és a vezeték nélküli, az internetes, a műsorszóró és átviteli szolgáltatásokra is. A
Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága számára a közelmúltban
végzett kutatások szerint a távközlési szolgáltatások évente 86,1 milliárd euróval
járulnak hozzá az Európai Unió GDP-jéhez, és a Parlament által bevezetett új
jogalkotási intézkedések további 40 milliárd euróval járulhatnak hozzá.

JOGALAP

Mivel a Szerződések az elektronikus kommunikációs hálózatok és szolgáltatások
terén semmilyen közvetlen hatáskörről nem rendelkeztek, az adott területen illetékes
joghatóságot a jogalkotók ehelyett az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(EUMSZ) különféle cikkeiből vezették le. Tekintettel a sem pusztán szellemi javaknak,
sem egyszerűen gazdasági áruknak nem tekinthető médiatermékek és -szolgáltatások
bonyolult jellegére, az említett joghatóság alapján kellett politikai intézkedéseket
kidolgozni. 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 a műszaki harmonizáció érdekében vagy hasonló műszaki
szabványok alkalmazása (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).

CÉLKITŰZÉSEK

A lisszaboni stratégiát követve a 2010-ben közzétett 10 éves európai digitális
menetrend első alkalommal meghatározta az IKT-k kulcsfontosságú támogató
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szerepét az EU céljainak elérésében. 2015-ben a menetrend a digitális egységes
piacra (DSM) vonatkozó ötéves stratégiára épült annak érdekében, hogy biztosítsa a
tisztességes, nyílt és biztonságos digitális környezetet, amely három pilléren alapul:
Európa-szerte a digitális termékekhez és szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása a fogyasztók és a vállalkozások számára, a digitális hálózatok és
szolgáltatások fellendülését elősegítő feltételek megteremtése, valamint a digitális
gazdaság növekedési potenciáljának maximalizálása.
2020-ban az „Európa digitális jövőjének megtervezése” című második ötéves
digitális stratégia három fő célkitűzésre összpontosított: az emberek érdekeit
szolgáló technológiára, a méltányos és versenyképes gazdaságra, valamint a nyitott,
demokratikus és fenntartható társadalomra. 2021-ben ezt követte a tíz évre szóló
„Digitális iránytű: a digitális évtized európai módja” című dokumentum, amely konkrét
formába önti az EU 2030-ra vonatkozó digitális törekvéseit.

EREDMÉNYEK

A. Egységes digitális piac
2015-ben a Bizottság közzétette a digitális egységes piaci stratégiát
(COM(2015) 0192), amelynek célja a virtuális határok megszüntetése, a digitális
összekapcsoltság fokozása és a fogyasztók határokon átnyúló online tartalmakhoz
való hozzáférésének megkönnyítése. 2016 januárjában a Parlament állásfoglalást
fogadott el „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag felé”[1] címmel.
A digitális konnektivitás fellendítésére vonatkozó kötelezettségvállalást megújították az
EU „Digitális iránytű: A digitális évtized megvalósításának európai módja” projektben,
ennek az infrastruktúra bővítésére összpontosító egyik sarkalatos pontjaként. A
közlemény szerint minden uniós háztartásnak gigabitalapú konnektivitással kell
rendelkeznie, és valamennyi lakott területet le kell fedni 5G-vel. Ezenkívül az
élvonalbeli és fenntartható félvezetők gyártásának a világ termelésének 20%-át kell
kitennie, és 10 000 klímasemleges, rendkívül biztonságos peremcsomópontot kell
kiépíteni az EU-ban. Az EU 2022. január 17-én elindította első kvantumszámítógépét,
amely a németországi Jülich Super Computing Centre részét képezi.
B. A barangolásról szóló rendelet
A barangolásról szóló rendelet létrehozta a „Roam like at home” (RLAH, azaz
belföldi díjszabás szerinti barangolás) szabályt, amely elrendelte a kiskereskedelmi
barangolási díjak 2017. június 15-től történő megszüntetését az EU-ban, megszabva
egyúttal a nagykereskedelmi díjak felső határait is, aminek köszönhetően lehetővé
vált a költségmegtérülés és a fenntartható RLAH is. A rendelet az EU digitális
egységes piaci sikersorozatának részét képezi, és jelenleg hatályban van, egészen
2022. június 30-ig. Mivel a rendelet sikeresen megmutatta az uniós polgárok számára,
hogy miként fordíthatják előnyükre a digitális egységes piacot, új rendeletjavaslatot
terjesztettek elő, amely további 10 évvel meghosszabbítaná a jelenlegi szabályokat
(COM(2021) 0085). Miután a Tanács és az Európai Parlament tárgyalói 2021
decemberében ideiglenes megállapodásra jutottak, a 2022 áprilisában kihirdetett új

[1]HL C 11., 2018.1.12., 55. o.
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rendelet[2] 2032-ig meghosszabbítja az Európa-szerte ingyenes barangolást. Emellett
megtiltja a nagykereskedelmi barangolási díjplafonnál magasabb további díjakat abban
az esetben, ha a fogyasztók túllépték a barangolási díjaikat. Miután az Egyesült
Királyság 2020. december 31-ével kilépett az egységes piacról, az uniós barangolási
szabályok alkalmazása is megszűnt az országban.
C. Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex
2015 májusában a Bizottság – digitális egységes piaci stratégiájának részeként –
több javaslatot tett közzé az uniós távközlési szabályozási keret megreformálására.
2016 szeptemberében a Bizottság javaslatokat tett közzé, többek között az Európai
Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelvre, amely felváltja a
távközlésre vonatkozó négy fő irányelvet (keretirányelv, engedélyezési irányelv,
hozzáférési irányelv és egyetemes szolgáltatási irányelv). 2016. szeptemberi
közleményében a Bizottság[3] számos kezdeményezést javasolt, többek között
felülvizsgálta az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexre (EECC) vonatkozó
javaslatát, a széles sávú hálózatokra vonatkozó, 2025-ig teljesítendő közös uniós
célkitűzéseket, az 5G vezeték nélküli technológia terén Európa ipari vezető szerepének
előmozdítására irányuló tervet, valamint egy utalványrendszert azon hatóságok
számára, amelyek ingyenes wifi-hozzáférést kívánnak biztosítani polgáraik számára
(WiFi4EU). Az EECC-ről szóló, 2018. december 11-én hatályba lépett (EU) 2018/1972
irányelv korszerűsítette a meglévő uniós távközlési szabályokat. 2020. december 18-
án a Bizottság új, felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el, amely egységes, az
egész EU-ra kiterjedő maximális hívásvégződtetési díjakat határoz meg, amelyeket
az üzemeltetők a hálózataikon folytatott beszédhívások végződtetéséért egymásnak
felszámítanak. A vezetékes és a mobilhívások esetében 2022-ig, illetve 2024-ig
fokozatosan 0,07 EUR, illetve 0,2 cent/perc maximális hívásvégződtetési díj kerül
bevezetésre.
D. Adatvédelmi és biztonsági jogszabályok
Nagyobb védelmet élveznek a fogyasztók és a vállalatok a magánélet (2009/136/
EK irányelv[4]) és az adatok ((EU) 2016/679 rendelet[5] és (EU) 2016/680 rendelet[6])
védelmének erősítéséről szóló jogszabályok elfogadása által, és az Európai Uniós
Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) mandátumának megerősítésével[7], valamint a
hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen
magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló (EU) 2016/1148 irányelv révén[8].
További eredmény a vezetékes vagy mobiltelefon-szolgáltatók egy munkanapon
belüli változtatásának joga az eredeti telefonszám megtartása mellett, vagyis a
számok átvihetősége (2009/136/EK irányelv), illetve a 112-es egységes európai
segélyhívószám (2009/136/EK irányelv), az eltűnt gyermekek ügyében hívható
116 000-ás számú segélyvonal, a gyermekek számára létrehozott 116 111-es

[2]PE/86/2021/REV/1
[3]COM(2016) 0587.
[4]HL L 337., 2009.12.18., 11. o.
[5]HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
[6]HL L 119., 2016.5.4., 89. o.
[7]A 460/2004/EK rendelet (HL L 77., 2004.3.13., 1. o.) hozta létre. Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási
állásfoglalása az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségre vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (HL C 45., 2016.2.5., 102. o.)
[8]HL L 194., 2016.7.19., 1. o.
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segélyhívószám, a lelki támogatást kérők által hívható 116 123-as szám, illetve a
fogyasztók és online kereskedők közötti online vitarendezési platform létrehozása[9].
A Bizottság 2020. december 16-án irányelvjavaslatot terjesztett elő a
kiberbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről (COM(2020) 0823). E javaslat célja a hálózati és információs
rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről szóló 1148/2016/EU irányelv[10] felváltása és továbbfejlesztése.
2022. május 13-án a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi
tárgyalásokat követően politikai megállapodás született. A Tanácsnak és a
Parlamentnek még hivatalosan is el kell fogadnia a szöveget.
E. A versenyre és piacra vonatkozó jogszabályok
A telekommunikációhoz való jobb hozzáférést azáltal lehet biztosítani, hogy a
jogalkotás világos, átfogó szabályok révén ösztönzi a versenyt, a jobb minőséget,
jobb árakat és még több szolgáltatást (az EECC, azaz Európai Elektronikus Hírközlési
Kódex), illetve a nagysebességű internetet támogató, széles sávú hálózatokba való
beruházások által; a 3G-hez és LTE-hez hasonló, vezeték nélküli technológiák
támogatása révén, a rádióspektrum-politikai program által; illetve a 470–790 MHz-
es frekvenciasáv használatának Unión belüli harmonizálása révén, hogy minden
fontos társadalmi és gazdasági mozgatórugó számára lehetővé váljon a gigabites
kapcsolódás[11].
A nemzeti szabályozói eljárások következetességét javítandó az Európai Elektronikus
Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) (az (EU) 2018/1971 rendelet[12]) előírja
a nemzeti szabályozók és a Bizottság közötti együttműködést. Előmozdítja a bevált
gyakorlatokat és a közös megközelítéseket, ugyanakkor elkerüli a következetlen
szabályozást, amely torzulásokat okozhat a digitális egységes piacon. Ez az
aktualizált jogszabály a nemzeti szabályozó hatóságok feladatává teszi az elektronikus
kommunikációs hálózatok és szolgáltatások nyújtása terén folytatott verseny
előmozdítását, és meghatározza a működésük alapjául szolgáló elveket (függetlenség,
pártatlanság, átláthatóság és a jogorvoslathoz való jog).
A Bizottság javaslatot tett közzé az elektronikus eszközök egységes töltőjéről
(COM(2021) 0547). A javaslat célja, hogy megkönnyítse egy egyetemes töltő
létrehozását számos, az EU-ban értékesített mobil eszközhöz, és módosítani
kívánja a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok
harmonizálásáról szóló 2014/53/EU irányelvet. 2022. június 7-én ideiglenes politikai
megállapodás született. A nyári szünet után a Parlamentnek és a Tanácsnak
hivatalosan jóvá kell hagynia a megállapodást, amely a kihirdetés után 20 nappal lép
hatályba. A megállapodás rendelkezései 24 hónap elteltével válnak alkalmazandóvá.

[9]Fogyasztói panaszok rendezése – további információk
[10]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.).
[11]HL L 138., 2017.5.25., 131. o.
[12]HL L 321., 2018.12.17., 1. o.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament támogatja egy szilárd és korszerű ikt-politika kidolgozását és eddig is igen
tevékeny volt az ezen területet érintő jogszabályok elfogadásában.
A Parlament arra is emlékeztetett, hogy a digitális frekvenciatöbbletet arra kell
felhasználni, hogy minden uniós polgár számára hozzáférhessen a szélessávú
internetkapcsolathoz, és hangsúlyozta, hogy további fellépésre van szükség a
szélessávú szolgáltatásokhoz bárhol és nagy sebességgel történő hozzáférés,
valamint minden polgár és fogyasztó digitális jártasságának és kompetenciájának[13]

biztosítása érdekében. Hasonlóképpen hangsúlyozza a kibertér biztonságának
fontosságát[14] a magánélet és a fogyasztókat és vállalkozásokat megillető egyéb
polgári szabadságok fokozott védelmének biztosításáért a digitális környezetben.
Ugyanakkor a Parlament határozottan támogatja az uniós polgárok technológiai
semlegességét, „hálózatsemlegességét” és „hálózati szabadságait”.
A jogalkotás révén a Parlament rendszeresen erősíti ezeket a garanciákat.
Kulcsfontosságú szerepet játszik a digitális egységes piac útjában álló akadályok
megszüntetésében és a távközlésre vonatkozó – napjaink digitális és az adatközpontú
termékeire és szolgáltatásaira alkalmazott – uniós szabályok korszerűsítésében, a
fogyasztók és a vállalkozások digitális előnyeinek növelése érdekében. Ide sorolható
például a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek
csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 2014/61/EU irányelv[15], a belső
piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és
bizalmi szolgáltatásokról szóló 2014/910/EU rendelet[16] elfogadása az elektronikus
vállalkozások elősegítésére[17]. A Bizottság javaslatára reagálva a Parlament
támogatja a korszerűsített szerzői jogi szabályokat[18], illetve az európai audiovizuális
médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabályok[19] aktualizálását.
A Parlament továbbá sikeresen lezárta az adatvédelemnek az (EU) 2016/680
irányelvvel[20] és az (EU) 2016/679 rendelettel[21] történő reformjára irányuló jogalkotási
munkát. A Parlament kiterjedt jogalkotási munkát végzett a digitális egységes
piaci stratégia és a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról
szóló parlamenti állásfoglalás[22] nyomon követése részeként benyújtott javaslatokkal
kapcsolatban. A Parlament a közelmúltban állásfoglalást[23] fogadott el a növekedést,
a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolatról, a gigabitalapú európai
társadalomról és az 5G technológiáról, az 5G technológia telepítésének felgyorsítása,

[13]HL C 81. E, 2011.3.15., 45. o.
[14]HL C 332. E, 2013.11.15., 22. o.
[15]HL L 155., 2014.5.23., 1. o.
[16]HL L 257., 2014.8.28., 73. o.
[17]COM(2017) 0228 – már nem hatályos.
[18]Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a szerzői és
szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról (HL L 130., 2019.5.17., 92. o.).
[19]Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a tagállamok audiovizuális
médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról
szóló 2010/13/EU irányelvnek (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel
való módosításáról (HL L 303., 2018.11.28., 69–92. o.).
[20]HL L 119., 2016.5.4., 89. o.
[21]HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
[22]HL C 11., 2018.1.12., 55. o.
[23]HL C 307., 2018.8.30., 144. o.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.332.01.0022.01.HUN&toc=OJ:C:2013:332E:TOC
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5_hu.htm
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valamint a fogyasztók és a vállalkozások számára a kapcsolódás megkönnyítése
érdekében.
2019. március 12-i[24] állásfoglalásában a Parlament felhívta „a Bizottságot, hogy mérje
fel az irányelv hatálya más, ágazatspecifikus jogszabály hatálya alá nem tartozó
kritikus ágazatokra és szolgáltatásokra való további kiterjesztésének szükségességét”.
A Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságát bízták meg a Bizottság
2020. december 16-i javaslatának ügyiratával (COM(2020) 0823) , amely még
várat magára. A Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága számára
2019-ben végzett kutatás szerint a távközlési szolgáltatások évente 86,1 milliárd
euróval járulnak hozzá az Európai Unió GDP-jéhez, és az Európai Parlament által
bevezetett új jogalkotási intézkedések további 40 milliárd euróval járulhatnak hozzá[25].
A digitális szolgáltatások terén bekövetkezett új fejleményekről szóló további európai
parlamenti tanulmányok[26] azt mutatják, hogy a 6G technológiák irányába fejlődő
jövőbeli összekapcsoltság még fontosabb lesz az európai vállalkozások és fogyasztók
számára.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[24]HL C 23., 2021.1.21., 2. o.
[25]Scott Marcus és mások: „Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for
citizens and businesses” (Hozzájárulás a növekedéshez: az európai digitális közös piac előnyei a polgárok és a vállalkozások
számára) című tanulmányát a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) megbízásából az Európai Parlament
Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztálya készítette, Luxembourg, 2019.
[26]Sohnemann, N. és mások: „New Developments in Digital Services” (Új fejlemények a digitális szolgáltatások terén) című
tanulmányát a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) megbízásából az Európai Parlament Gazdaságpolitikai,
Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztálya készítette, Luxembourg, 2020.
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