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RÖVID INDOKOLÁS 

Az ultramagas frekvenciasáv (UHF), amelyet jelenleg a digitális földfelszíni televíziózáshoz 

(DTT), valamint a műsorgyártásnál használt vezeték nélküli mikrofonokhoz és a különleges 

eseményekhez (PSME) használnak, a 470–790 MHz tartományt tartalmazza. 

Napjainkban egyre nagyobb az igény a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokra: a 

meglévő hálózatok kapacitására a mobil adatforgalom egyre nagyobb nyomást helyez. Ennek 

eredményeként növekszik a további spektrum iránti igény. 

Ebben a javaslatban a Bizottság célja ezen problémák kezelése azáltal, hogy egy 

kiegyensúlyozott, hosszú távú megközelítést javasol ennek a sávnak a használatára: 

- A 700 MHz-es sávban (694–790 MHz) a Bizottság egy közös menetrendet javasol arra, 

hogy – harmonizált műszaki feltételeknek megfelelően –hatékonyan elérhetővé tegyék azt 

a vezeték nélküli széles sávú használatra, valamint kapcsolódó koordinációs 

intézkedéseket javasol ennek az átállásnak a támogatására. A 700 MHz-es sávot vezeték 

nélküli széles sávnak kell kiosztani legkésőbb 2020. június 30-ig valamennyi tagállamban. 

- A 700 MHz-es frekvenciatartomány alatti sávban (470–694 MHz) a Bizottság meghatároz 

egy hosszú távú prioritást az audiovizuális médiaszolgáltatások nagyközönségnek nyújtott 

terjesztésére, a spektrum használatára irányuló rugalmas megközelítés mellett, hogy az 

biztosítsa a digitális földfelszíni televíziózás (DTT) különböző szintű elterjedését a 

tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy ez a sáv prioritásként elérhető marad az audiovizuális 

szolgáltatások számára, de a Bizottság bevezet egy „rugalmassági lehetőséget”, bizonyos 

körülmények között hozzáférést kínálva egyéb szolgáltatások számára ezekhez a 

sávokhoz. 

Az előadó, miközben üdvözli a Bizottság elkötelezettségét amellett, hogy kielégítse az 

audiovizuális médiaterjesztés sajátos igényeit, szeretne aggodalmának hangot adni ebben a 

véleményben, három fő problémakörrel kapcsolatban: 

- A 700 MHz-es sáv rendeltetésének módosítására adott határidő. 

A DTT szolgáltatások kihozatala a 700MHz-es sávból jelentős kihívás, különösen azon 

tagállamok számára, ahol a DTT a fő platform a televíziós jelek vételére. 

Az EU szintjén a helyzet nem homogén: Franciaország és Németország már árverésen 

értékesítette a 700 MHz-es sávot mobil szolgáltatásokhoz, míg Svédország és Finnország 

terveket dolgozott ki arra, hogy módosítsák a 700 MHz-es sáv felhasználását a következő 

néhány évben. Azonban a legtöbb tagállam engedélyezte a spektrum használatát a 700 

MHz-es sávban műsorszórásra, 2020-at követően.  

Ha a Bizottság szigorú határidőt jelöl ki a 700 MHz-es sáv felszabadítására a DTT alól 

2020. június 30-ig, akkor elveszi az egyes tagállamok számára szükséges plusz időt. 

Ebben az összefüggésben az előadó ezen határidő 2022. december 31-ig való 

kiterjesztését javasolja (1. cikk) annak érdekében, hogy elegendő időt kapjon valamennyi 

tagállam a 700 MHz-es sáv mobil használatra való hozzáférhetőségének biztosítására. Ez 
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követi a Lamy-jelentésben tett javaslatot (2020 +/- két év). 

- Egy „rugalmassági lehetőség“ bevezetése az alternatív technológiák felhasználására a 700 

MHz-es frekvenciatartomány alatti sávban, azaz a kizárólag lefelé irányuló földfelszíni 

vezeték nélküli széles sávú elektronikus hírközlési szolgáltatásoknál. 

A Lamy-jelentés javaslata szerint, valamint a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó 

csoport 2015-ös véleményében szereplő ajánlás szerint legalább 2030-ig biztosítani kell a 

700 MHz alatti (470–694 MHz) spektrum műsorszórásra (DTT) való elérhetőségének 

hosszú távú biztonságát. 

Ebben az összefüggésben az előadó úgy véli, hogy a „rugalmassági” lehetőség 

pillanatnyilag nem szükséges, és azt javasolja, hogy ezt a lehetőséget (4. cikk) töröljék a 

javaslatból, továbbra is a 700 MHz-es frekvenciatartomány alatti sávot kell digitális 

műsorszórásra használni legalább 2030 végéig (6.a cikk (új)), egy 2025-re tervezett 

felülvizsgálattal. 

Az előadó továbbá úgy véli, hogy egy ilyen lehetőség először gondos tanulmányozást és 

tesztelést igényelne, és hogy csak akkor kell azt hosszú távon fontolóra venni, ha a 

kérdéses tagállamban a műsorszórással összeegyeztethetőnek találják, valamint 

egyértelműen támogatja azt a piaci kereslet. 

Ebben a tekintetben az előadó javaslatai összhangban állnak a Lamy-jelentés „20–25–30” 

következtetéseivel. 

- Az előadó az átállási költségek és az interferencia kérdésével is foglalkozni kíván. 

A 700 MHz felszabadítása a műsorszórási szolgáltatások alól a DTT hálózat műszaki 

módosításait igényli, a frekvenciák módosítása miatt. A fogyasztóknak módosítaniuk kell 

otthoni berendezéseiket, a műsorszóróknak pedig módosítaniuk kell az infrastruktúrájukat. 

Ez további költségeket jelent. 

Továbbá, a 800 MHz felszabadításakor nyert korábbi tapasztalatok megmutatták, hogy a 

szomszédos sávokban interferencia érintheti a műsorszórási szolgáltatásokat. 

Nélkülözhetetlen annak biztosítása, hogy a DTT-t óvják és védjék a káros interferenciától. 

Ebben az összefüggésben az előadó azt javasolja, hogy a tagállamok biztosítsák elegendő 

forrás kellő időben történő rendelkezésre állását az átállási költségek fedezetére és a 

műsorszórási szolgáltatásokat érintő interferencia korlátozására irányuló intézkedésekkel 

kapcsolatos költségek fedezetére, valamint a mobil használatból eredő interferencia 

elkerülésére irányuló konkrét garanciákat/mechanizmusokat a 700 MHz-es sávban a 

műsorszolgáltatásnál és a PMSE szolgáltatásokat 694 MHz alatt (5. cikk). 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 
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Módosítás   1 

Határozatra irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 

243/2012/EU határozatával létrehozott 

többéves rádióspektrum-politikai program 

(RSPP) célul tűzte ki legalább 1200 MHz 

vezeték nélküli széles sávú elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokra alkalmas 

spektrum legkésőbb 2015-ig történő 

azonosítását az Unióban, az innovatív 

audiovizuális médiaszolgáltatások további 

fejlődésének támogatását – megalapozott 

igény esetén – az ilyen szolgáltatások 

műholdas és földfelszíni nyújtásához 

szükséges elegendő spektrum biztosításán 

keresztül, továbbá elegendő spektrum 

biztosítását a műsorgyártás és a különleges 

események (PMSE) céljára. 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 

243/2012/EU határozatával létrehozott 

többéves rádióspektrum-politikai program 

(RSPP) célul tűzte ki legalább 1200 MHz 

vezeték nélküli széles sávú elektronikus 

hírközlési szolgáltatásokra alkalmas 

spektrum legkésőbb 2015-ig történő 

azonosítását az Unióban, az innovatív 

műsorszóró szolgálatok további 

fejlődésének támogatását – megalapozott 

igény esetén – az ilyen szolgáltatások 

műholdas és földfelszíni nyújtásához 

szükséges elegendő spektrum biztosításán 

keresztül, továbbá elegendő spektrum 

biztosítását a műsorgyártás és a különleges 

események (PMSE) céljára. 

_________________ _________________ 

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

március 14-i 243/2012/EU határozata egy 

többéves rádióspektrum-politikai program 

létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.). 

20 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

március 14-i 243/2012/EU határozata egy 

többéves rádióspektrum-politikai program 

létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.). 

 

Módosítás   2 

Határozatra irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Digitális egységes piaci (DSM) 

stratégiájában21 a Bizottság kiemeli a 694–

790 MHz-es („700 MHz-es”) 

frekvenciasáv fontosságát a széles sávú 

szolgáltatások vidéki területeken történő 

nyújtásának biztosítása szempontjából, és 

hangsúlyozza, hogy ezt a frekvenciasávot 

összehangoltan kell felszabadítani úgy, 

hogy közben az audiovizuális 

médiaszolgáltatások terjesztésével 

kapcsolatos sajátos igényeket is ki kell 

(2) Digitális egységes piaci (DSM) 

stratégiájában21 a Bizottság kiemeli a 694–

790 MHz-es („700 MHz-es”) 

frekvenciasáv fontosságát a széles sávú 

szolgáltatások vidéki területeken történő 

nyújtásának biztosítása szempontjából, és 

hangsúlyozza, hogy ezt a frekvenciasávot 

összehangoltan kell felszabadítani úgy, 

hogy közben a műsorszóró szolgáltatások 

terjesztésével kapcsolatos sajátos igényeket 

is ki kell elégíteni. 
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elégíteni. 

_________________ _________________ 

21 Lásd 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-

market/index_en.htm. 

21 Lásd 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-

market/index_en.htm. 

 

Módosítás   3 

Határozatra irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 470–790 MHz-es 

frekvenciasávba eső spektrum értékes 

eszköz az egyetemes beltéri és kültéri 

lefedettséggel rendelkező vezeték nélküli 

hálózatok költséghatékony kiépítése 

szempontjából. Ezt a spektrumot jelenleg a 

digitális földfelszíni televíziózás (DTT) 

céljaira és a vezeték nélküli PMSE-

audioberendezések működtetésére 

használjuk az Unióban. Támogatja a 

média, a kreatív és a kulturális szektorok 

fejlődését, amelyek nagymértékben 

támaszkodnak erre a spektrum-erőforrásra 

a tömegközönségnek történő vezeték 

nélküli tartalomszolgáltatás során. 

(3) A spektrum közjó. A 470–790 

MHz-es frekvenciasávba eső spektrum 

nemcsak az egyetemes beltéri és kültéri 

lefedettséggel rendelkező vezeték nélküli 

hálózatok költséghatékony kiépítése 

szempontjából értékes eszköz és közkincs. 

Ezt a spektrumot jelenleg a digitális 

földfelszíni televíziózás (DTT) céljaira és a 

vezeték nélküli PMSE-audioberendezések 

működtetésére használjuk az Unióban. Így 

ez a spektrum szükséges előfeltétele a 

kulturális javak – elsősorban a 

rádióadások – terjesztésének és az 

azokhoz való hozzáférésnek. Támogatja a 

média, a kreatív és a kulturális szektorok 

fejlődését, amelyek nagymértékben 

támaszkodnak erre a spektrum-erőforrásra 

a tömegközönségnek történő vezeték 

nélküli tartalomszolgáltatás során. 

 

Módosítás   4 

Határozatra irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Uniót is magában foglaló 1. 

körzetben a Nemzetközi Távközlési Unió 

Rádió-távközlési Világkonferencia által 

elfogadott Rádiószabályzat a 700 MHz-es 

frekvenciasávot megosztott elsődleges 

jelleggel a műsorszóró és a mozgószolgálat 

(4) Az Uniót is magában foglaló 1. 

körzetben a Nemzetközi Távközlési Unió 

Rádió-távközlési Világkonferencia által 

2015-ben elfogadott Rádiószabályzat a 700 

MHz-es frekvenciasávot megosztott 

elsődleges jelleggel a műsorszóró és a 



 

AD\1094424HU.doc 7/20 PE578.762v02-00 

 HU 

(a légi mozgó kivételével) részére osztotta 

ki, a 470–694 MHz-es („700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti”) sávot pedig 

elsődleges jelleggel kizárólag a műsorszóró 

szolgálat számára és másodlagos jelleggel 

a vezeték nélküli PMSE-

audioberendezések működtetése céljára. 

mozgószolgálat (a légi mozgó kivételével) 

részére osztotta ki, a 470–694 MHz-es 

(„700 MHz-es frekvenciatartomány alatti”) 

sávot pedig elsődleges jelleggel kizárólag a 

műsorszóró szolgálat számára és 

másodlagos jelleggel a vezeték nélküli 

PMSE-audioberendezések működtetése 

céljára. 

 

 

Módosítás   5 

Határozatra irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A közös frekvenciasávon belüli 

spektrum-megosztás egyrészt a kétirányú 

(felmenő és lejövő) vezeték nélküli széles 

sávú szolgáltatások, másrészt az egyirányú 

televíziós műsorszórás vagy a vezeték 

nélküli PMSE-audioberendezések 

működtetése között műszaki problémákat 

vet fel. Ez azt jelenti, hogy a 700 MHz-es 

frekvenciasáv kétirányú földfelszíni 

vezeték nélküli széles sávú elektronikus 

hírközlési szolgáltatások céljára való 

felhasználása (rendeltetésének módosítása) 

megfosztaná spektrum-erőforrásaik egy 

részétől a DTT és a vezeték nélküli PMSE-

audioszolgáltatások felhasználóit. Ezért a 

DTT- és a PMSE-szektor kiszámítható 

szabályozást igényel, amely hosszú távon 

elegendő spektrumot tesz elérhetővé 

szolgáltatásaik fenntartható nyújtásának és 

fejlesztésének biztosításához, különös 

tekintettel a szabadon hozzáférhető 

televízióadásra. Nemzeti és uniós szintű 

intézkedésekre lehet szükség annak 

érdekében, hogy a vezeték nélküli PMSE-

audioberendezések működtetéséhez 

további spektrum-erőforrást lehessen 

biztosítani a 470–790 MHz-es 

frekvenciasávon kívül. 

(6) A közös frekvenciasávon belüli 

spektrum-megosztás egyrészt a kétirányú 

(felmenő és lejövő) vezeték nélküli széles 

sávú szolgáltatások, másrészt az egyirányú 

televíziós műsorszórás vagy a vezeték 

nélküli PMSE-audioberendezések 

működtetése között műszaki problémákat 

vet fel. Ez azt jelenti, hogy a 700 MHz-es 

frekvenciasáv kétirányú földfelszíni 

vezeték nélküli széles sávú elektronikus 

hírközlési szolgáltatások céljára való 

felhasználása (rendeltetésének módosítása) 

megfosztaná spektrum-erőforrásaik egy 

részétől a DTT és a vezeték nélküli PMSE-

audioszolgáltatások felhasználóit. Ezért a 

DTT- és a PMSE-szektor kiszámítható 

szabályozást igényel, amely hosszú távon 

elegendő spektrumot tesz elérhetővé 

szolgáltatásaik fenntartható nyújtásának és 

fejlesztésének biztosításához, különös 

tekintettel a szabadon hozzáférhető 

televízióadásra, valamint biztosítja a 

nemzeti és az európai audiovizuális 

politikai célkitűzések elérését, mint 

amilyen a társadalmi kohézió, a 

médiapluralizmus és a kulturális 

sokszínűség. Nemzeti és uniós szintű 

intézkedésekre lehet szükség annak 

érdekében, hogy a vezeték nélküli PMSE-

audioberendezések működtetéséhez 

további spektrum-erőforrást lehessen 
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biztosítani a 470–790 MHz-es 

frekvenciasávon kívül. 

 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Pascal Lamy, a 470–790 MHz-es 

frekvenciasáv jövőbeli felhasználásával 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

elnöke a Bizottságnak készített 

jelentésében (a „Lamy-jelentésben”)22 azt 

az ajánlást fogalmazta meg, hogy 2020-ra 

(+/- két év) lehetővé kellene tenni a 700 

MHz-es frekvenciasáv vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások céljára történő 

felhasználását. Ez elősegítené annak a 

célnak az elérését, hogy a DTT-re 

vonatkozó szabályozás hosszú távon 

kiszámítható legyen a 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sávba eső 

frekvenciákhoz való hozzáférés 2030-ig 

történő biztosítását illetően, bár ezt 2025-ig 

felül kellene vizsgálni. A 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sávban a 

nemzeti igényeknek megfelelő rugalmas, 

kizárólag lejövő irányú szolgáltatásokra 

korlátozott spektrumhasználatot ajánlott a 

Lamy-jelentés. A kizárólag lejövő irányú 

átvitelre való korlátozás azt jelenti, hogy a 

vezeték nélküli rendszerben annak 

technológiájától függetlenül csak egy 

irányban lehetséges az átvitel a központi 

infrastruktúrához tartozó állomásoktól, 

például a TV-toronytól vagy a mobil 

bázisállomástól a hordozható vagy mobil 

végberendezések, például a TV-készülékek 

vagy mobiltelefonok felé. 

(7) Pascal Lamy, a 470–790 MHz-es 

frekvenciasáv jövőbeli felhasználásával 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

elnöke a Bizottságnak készített 

jelentésében (a „Lamy-jelentésben”)22 azt 

az ajánlást fogalmazta meg, hogy 2020-ra 

(+/- két év) lehetővé kellene tenni a 700 

MHz-es frekvenciasáv vezeték nélküli 

széles sávú szolgáltatások céljára történő 

felhasználását. Ez elősegítené annak a 

célnak az elérését, hogy a DTT-re 

vonatkozó szabályozás hosszú távon 

kiszámítható legyen a 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sávba eső 

frekvenciákhoz való hozzáférés 2030-ig 

történő biztosítását illetően, bár ezt 2025-ig 

felül kellene vizsgálni. A Lamy-jelentés a 

700 MHz-es frekvenciatartomány alatti 

sávban történő spektrumhasználat 

rugalmasságának tanulmányozását is 

ajánlotta, amely kizárólag lejövő irányú 

szolgáltatásokra korlátozott. A kizárólag 

lejövő irányú átvitelre való korlátozás azt 

jelenti, hogy a vezeték nélküli rendszerben 

annak technológiájától függetlenül csak 

egy irányban lehetséges az átvitel a 

központi infrastruktúrához tartozó 

állomásoktól, például a TV-toronytól vagy 

a mobil bázisállomástól a hordozható vagy 

mobil végberendezések, például a TV-

készülékek vagy mobiltelefonok felé. 

__________________ __________________ 

22 Pascal Lamy által készített jelentés 

elérhetősége: https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

22 Pascal Lamy által készített jelentés 

elérhetősége: https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-
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level-group-future-use-uhf-band. level-group-future-use-uhf-band. 

Indokolás 

A Lamy-jelentés ajánlása az EU-harmonizált forgatókönyvek tanulmányozása, lehetővé téve a 

hagyományos műsorszóró szolgáltatások együttes jelenlétét a 470–694 MHz-es sávban egyéb, 

kizárólag lejövő irányú (azaz egyirányú) elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal. 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A rádiófrekvencia-politikával 

foglalkozó csoport (RSPG) a 470–790 

MHz-es frekvenciasáv Unióban történő 

jövőbeli használatára vonatkozó hosszú 

távú stratégiáról szóló véleményében (az 

„RSPG-véleményben”) azt az ajánlást 

fogalmazza meg, hogy a 700 MHz-es sáv 

vezeték nélküli széles sávú elektronikus 

hírközlési szolgáltatások céljára történő 

hatékony felhasználásra való rendelkezésre 

bocsátására 2020 végéig egy, az Unió 

egészére vonatkozóan elfogadott, 

összehangolt megközelítés szerint 

történjen. Ez a 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sáv a kizárólag 

lejövő irányú audiovizuális 

médiaszolgáltatások nyújtására való 

rendelkezésre állásának hosszú távú, 

2030-ig tartó biztosításával párosulna. Az 

RSPG különösen ajánlja a rugalmasság 

bevezetését annak érdekében, hogy a 700 

MHz-es frekvenciatartomány alatti sáv a 

kizárólag lejövő irányú vezeték nélküli 

széles sávú elektronikus hírközlési 

szolgáltatások céljára is használható 

legyen. 

(8) A rádiófrekvencia-politikával 

foglalkozó csoport (RSPG) a 470–790 

MHz-es frekvenciasáv Unióban történő 

jövőbeli használatára vonatkozó hosszú 

távú stratégiáról szóló véleményében (az 

„RSPG-véleményben”) azt az ajánlást 

fogalmazza meg, hogy a 700 MHz-es sáv 

vezeték nélküli széles sávú elektronikus 

hírközlési szolgáltatások céljára történő 

hatékony felhasználásra való rendelkezésre 

bocsátására 2022 végéig egy, az Unió 

egészére vonatkozóan elfogadott, 

összehangolt megközelítés szerint 

történjen. Ez a 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sáv földfelszíni 

műsorszóráshoz és vezeték nélküli PMSE-

audioberendezések működtetéséhez való 

hosszú távú elérhetőségének biztosításával 

együtt történne, legalább 2030 végéig. Az 

RSPG elismeri a DTT platform 

jelentőségét és annak szükségességét, hogy 

biztonságot nyújtsanak a műsorszórási 

infrastruktúra beruházásai számára. 

Ezért az RSPG javasolja, hogy a 470–694 

MHz-es frekvenciasáv maradjon elérhető 

a DTT számára a belátható jövőben, 

legalább 2030 végéig. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A 2002/21/EK irányelv 9. és 9a. 

cikkének megfelelően a tagállamoknak 

lehetőség szerint rugalmas megközelítést 

kell alkalmazni, és a tömegközönségnek 

nyújtott audiovizuális médiaszolgáltatások 

terjesztésével kapcsolatos nemzeti 

igényeknek megfelelően lehetővé kell 

tenniük az olyan alternatív, kizárólag 

lejövő irányú felhasználási módok 

bevezetését a 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sávban, mint a 

földfelszíni vezeték nélküli széles sávú 

elektronikus hírközlési szolgáltatások. A 

700 MHz-es frekvenciatartomány alatti 

sáv kizárólag lejövő irányú földfelszíni 

vezeték nélküli széles sávú elektronikus 

hírközlési szolgáltatások céljára való 

használatának lehetővé tétele során a 

tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 

hogy – a 2006. évi Regionális Rádió-

távközlési Konferencián25 született 

megállapodás rendelkezésének 

megfelelően – ez a felhasználási mód ne 

befolyásolja a 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sáv digitális 

földfelszíni műsorszórásra való 

használatát a szomszédos tagállamokban. 

törölve 

__________________  

25 A Genfben tartott 2006. évi Regionális 

Rádió-távközlési Konferencia, melynek 

célja a 174–230 MHz-es és a 470–862 

MHz-es frekvenciasávokban nyújtott 

digitális földfelszíni műsorszóró 

szolgáltatás megtervezése volt az 1. és 3. 

körzet egyes részei számára (RRC-06). 

 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Mindenesetre a 470–694 MHz-es (13) A 470–960 MHz-es 
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frekvenciasávba eső spektrum használatát 

legkésőbb 2025-ben ismét uniós szintű 

értékelésnek kell alávetni. Az értékelés 

során a frekvenciasáv 2023. évi Rádió-

távközlési Világkonferenciájára tervezett 

felülvizsgálatát is figyelembe kell venni. A 

700 MHz-es frekvenciatartomány alatti sáv 

használatának módosítása során mérlegelni 

kell a technológiai fejleményeket, a 

fogyasztói magatartást, a szabadon 

hozzáférhető televízióadás26 fenntartásának 

a jelentőségét és a közérdekű társadalmi, 

gazdasági és kulturális célkitűzéseket. 

Ezzel összefüggésben tanulmányozni kell 

azokat a műszaki és szabályozási 

feltételeket, amelyek lehetővé teszik a régi 

és az új spektrumhasználati módok 

együttes jelenlétét a 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sávban. Így 

biztosítható lenne a rugalmas és hatékony 

spektrumhasználat különböző tagállamok 

által alkalmazott megközelítéseinek az 

összhangja, és lehetővé válna a sáv 

használatára és a különböző használati 

módok együttes jelenlétére vonatkozó 

műszaki harmonizációs intézkedések 

elfogadása. A 676/2002/EK határozat 

lehetővé teszi ilyen vizsgálatok és 

intézkedések kidolgozását. 

frekvenciasávokba eső spektrum 

használatát legkésőbb 2025-ben ismét 

uniós szintű értékelésnek kell alávetni. Az 

értékelés során a frekvenciasávok 2023. 

évi Rádió-távközlési 

Világkonferenciájával kapcsolatos 

felülvizsgálatait is figyelembe kell venni. 

A 700 MHz-es frekvenciatartomány alatti 

sáv 2030 utáni használatának bármely 

lehetősége során mérlegelni kell a 

technológiai fejleményeket, a fogyasztói 

magatartást, a szabadon hozzáférhető 

televízióadás26-szolgáltatás fenntartásának 

jelentőségét és a közérdekű társadalmi, 

gazdasági és kulturális célkitűzéseket. 

Ezzel összefüggésben tanulmányozni kell 

azokat a műszaki és szabályozási 

feltételeket, amelyek lehetővé teszik a régi 

és az új spektrumhasználati módok 

együttes jelenlétét a 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sávban. 

__________________ __________________ 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/13/EU irányelve (az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 

szerinti értelemben véve. 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 

2010/13/EU irányelve (az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 

szerinti értelemben véve. 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A tagállamoknak koherens nemzeti 

útiterveket kell elfogadniuk annak 

megkönnyítésére, hogy a 700 MHz-es 

frekvenciasáv úgy legyen használható a 

földfelszíni vezeték nélküli széles sávú 

(14) A tagállamoknak koherens nemzeti 

útiterveket kell elfogadniuk annak 

megkönnyítésére, hogy a 700 MHz-es 

frekvenciasáv úgy legyen használható a 

földfelszíni vezeték nélküli széles sávú 
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elektronikus hírközlési szolgáltatások 

céljára, hogy közben biztosított legyen a 

sávban felszámolt televíziós műsorszóró 

szolgáltatások folytonossága. Az 

elfogadást követően a tagállamoknak 

átlátható módon közzé kell tenniük az 

útiterveket az Unióban. Az útiterveknek a 

frekvencia-újratervezéssel, a hálózatot és a 

végfelhasználói berendezéseket érintő 

műszaki fejlesztésekkel, a rádió- és egyéb 

berendezések párhuzamos jelenlétével, a 

meglévő és az új engedélyezési rendszerrel 

és – ahol átállási költségek felmerülnek – 
a többek között a végfelhasználóknál 

jelentkező költségek elkerülése érdekében 

nyújtható ellentételezésre vonatkozó 

tájékoztatással kapcsolatos 

tevékenységeket és határidőket kell 

tartalmazniuk. A DTT-szolgáltatásokat 

fenntartani kívánó tagállamoknak 

útitervükben különös figyelmet kell 

fordítaniuk a műsorszóró berendezések 

nagyobb spektrumhatékonyságú 

technológiák, például a korszerű 

videoformátumok (pl. HEVC) vagy 

jelátviteli technológiák (pl. DVB-T2) 

használatához szükséges felfejlesztésének a 

megkönnyítésére. 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

céljára, hogy közben biztosított legyen a 

sávban felszámolt televíziós műsorszóró 

szolgáltatások folytonossága. Az 

elfogadást követően a tagállamoknak 

átlátható módon közzé kell tenniük az 

útiterveket az Unióban. Az útiterveknek a 

frekvencia-újratervezéssel, a hálózatot és a 

végfelhasználói berendezéseket érintő 

műszaki fejlesztésekkel, a rádió- és egyéb 

berendezések párhuzamos jelenlétével, a 

meglévő és az új engedélyezési 

rendszerrel, a szomszédos sávokban a 

spektrumhasználókat érintő káros 

interferencia elkerülésére szolgáló 

mechanizmusokkal és a többek között a 

végfelhasználóknál és műsorszóróknál 

jelentkező átállási költségek elkerülése 

érdekében nyújtható ellentételezésre 

vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos 

tevékenységeket és határidőket kell 

tartalmazniuk. Az ellentételezési 

rendszereknek elsősorban a kkv-k és az 

induló innovatív vállalkozások sajátos 

igényeire kell összpontosítaniuk, melyek 

eltérő finanszírozási képességgel 

rendelkeznek. A DTT-szolgáltatásokat 

illetően az útitervekben különös figyelmet 

kell fordítani, ahol szükséges, a 

műsorszóró berendezések nagyobb 

spektrumhatékonyságú technológiák, 

például a korszerű videoformátumok vagy 

jelátviteli technológiák használatához 

szükséges felfejlesztésének a 

megkönnyítésére, a technológia-

semlegesség elvének tiszteletben tartása 

mellett. 

Indokolás 

Intézkedéseket kell hozni a káros interferencia elkerülésére. A tagállamoknak azt is 

biztosítaniuk kell, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a műsorszóró szolgáltatások 700 

MHz alatti sávra történő átállási költségeinek, valamint az ilyen szolgáltatásokat érintő 

interferencia korlátozására szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos költségek fedezetére. 
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Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A 470–790 MHz-es 

frekvenciasávba eső spektrum használatára 

való átállás végrehajtásáért nyújtható 

ellentételezés alkalmazási körét és 

mechanizmusát a vonatkozó nemzeti 

rendelkezéseknek megfelelő elemzésnek 

kell alávetni a 2002/20/EK irányelv 14. 

cikkében előírtak szerint, és 

összeegyeztethetőnek kell lenniük az 

EUMSZ 107. és 108. cikkének 

rendelkezéseivel. 

(15) A 694–790 MHz-es 

frekvenciasávba eső spektrum használatára 

való átállás végrehajtásáért nyújtható 

ellentételezés alkalmazási körét és 

mechanizmusát a vonatkozó nemzeti 

rendelkezéseknek megfelelő elemzésnek 

kell alávetni a 2002/20/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv27 14. 

cikkében előírtak szerint, és 

összeegyeztethetőnek kell lenniük az 

EUMSZ 107. és 108. cikkének 

rendelkezéseivel. 

__________________ __________________ 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 

március 7-i 2002/20/EK irányelve az 

elektronikus hírközlő hálózatok és az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

engedélyezéséről (Engedélyezési irányelv) 

(HL L 108., 2002.04.24., 21. o.). 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 

március 7-i 2002/20/EK irányelve az 

elektronikus hírközlő hálózatok és az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

engedélyezéséről (Engedélyezési irányelv) 

(HL L 108., 2002.04.24., 21. o.). 

Indokolás 

A spektrum használatára való átállásnak ebben a javaslatban kizárólag a 694-790 MHz-es 

frekvenciasávra („700 MHz“) kell vonatkoznia, és nem a 470-694 MHz-es frekvenciasávra 

(„700 MHz-es frekvenciatartomány alatti sáv“) (a „rugalmassági“ lehetőség eltávolítva: lásd 

a 4. cikk törléséről szóló módosítást). 

Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Mivel a tagállamok nem tudják 

kielégítően megvalósítani ennek a 

határozatnak a célkitűzését, azaz a 470–

790 MHz-es frekvenciasávba eső spektrum 

használatára való összehangolt átállás 

biztosítását az Unióban a közös 

célkitűzéseknek megfelelően, ami ezért – 

(16) Mivel a tagállamok nem tudják 

kielégítően megvalósítani ennek a 

határozatnak a célkitűzését, azaz a 694–

790 MHz-es frekvenciasávba eső spektrum 

használatára való összehangolt átállás 

biztosítását az Unióban a közös 

célkitűzéseknek megfelelően, ami ezért – 
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léptéke és hatásai miatt – uniós szinten 

jobban megvalósítható, az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében meghatározott 

szubszidiaritás elvével összhangban az 

Unió fogadhat el intézkedéseket. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 

e cél eléréséhez szükséges mértéket. 

léptéke és hatásai miatt – uniós szinten 

jobban megvalósítható, az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében meghatározott 

szubszidiaritás elvével összhangban az 

Unió intézkedéseket fogadhat el. Az 

említett cikkben foglalt arányosság elvének 

megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 

e cél eléréséhez szükséges mértéket. 

Indokolás 

A spektrum használatára való átállásnak ebben a javaslatban kizárólag a 694-790 MHz-es 

frekvenciasávra („700 MHz“) kell vonatkoznia, és nem a 470-694 MHz-es frekvenciasávra 

(„700 MHz-es frekvenciatartomány alatti sáv“) (a „rugalmassági“ lehetőség eltávolítva: lásd 

a 4. cikk törléséről szóló módosítást). 

Módosítás  13 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamoknak 2020. június 30-

ig lehetővé kell tenniük a vezeték nélküli 

széles sávú elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtására alkalmas 

földfelszíni rendszerek számára a 694–790 

MHz-es frekvenciasáv használatát, de 

kizárólag a 676/2002/EK határozat 4. cikke 

értelmében a Bizottság által meghatározott 

harmonizált műszaki feltételeknek 

megfelelően. Szükség esetén a 

tagállamoknak a 2002/20/EK irányelvnek 

megfelelően le kell folytatniuk az 

engedélyezési folyamatot, vagy 

módosítaniuk kell a már meglévő 

spektrumhasználati jogokat az ilyen célú 

igénybevétel lehetővé tétele érdekében. 

(1) A tagállamoknak 2022. december 

31-ig lehetővé kell tenniük a vezeték 

nélküli széles sávú elektronikus hírközlési 

szolgáltatások nyújtására alkalmas 

földfelszíni rendszerek számára a 694–790 

MHz-es frekvenciasáv használatát, de 

kizárólag a 676/2002/EK határozat 4. cikke 

értelmében a Bizottság által meghatározott 

harmonizált műszaki feltételeknek 

megfelelően. Szükség esetén a 

tagállamoknak a 2002/20/EK irányelvnek 

megfelelően le kell folytatniuk az 

engedélyezési folyamatot, vagy 

módosítaniuk kell a már meglévő 

spektrumhasználati jogokat az ilyen célú 

igénybevétel lehetővé tétele érdekében. 

Indokolás 

Néhány tagállam már vagy elkezdte vagy megtervezte a 700 MHz-es sáv rendeltetésének 

módosítását, míg mások engedélyezték a spektrum használatát a 700 MHz-es sávban 

műsorszórásra, 2020-at követően. Ezért a határidő 2022 végéig való kiterjesztése, a 

rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport 2015-ös véleményének ajánlásaival és a Lamy-

jelentéssel összhangban, szükséges annak biztosításához, hogy néhány tagállamnak elegendő 

ideje legyen az alkalmazkodásra. 
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Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak 2022. június 30-ig 

lehetővé kell tenniük a 694–790 MHz-es 

frekvenciasávban az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások céljára történő 

spektrumhasználatra vonatkozó jogok 

átruházását vagy bérbeadását. 

A tagállamoknak 2024. december 31-ig 

lehetővé kell tenniük a 694–790 MHz-es 

frekvenciasávban az elektronikus 

hírközlési szolgáltatások céljára történő 

spektrumhasználatra vonatkozó jogok 

átruházását vagy bérbeadását. 

Indokolás 

Két évre kiterjesztett határidő, hogy megfeleljen a 700 MHz-es sáv rendeltetésének 

módosítására szolgáló határidő kiterjesztésének (lásd az 1. cikk – (1) bekezdésről szóló 

módosítást). 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E célból a tagállamoknak fel kell mérniük 

és konzultációra kell bocsátaniuk a 

frekvenciahasználati jogok feltételekhez 

kötésének a szükségességét a 694–790 

MHz-es frekvenciasávban. 

törölve 

Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4 cikk törölve 

(1) A nemzeti műsorszórási igények 

alapján a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy a 470–694 MHz-es 

frekvenciasáv részben vagy teljes 

egészében rendelkezésre álljon a 

tömegközönségnek nyújtott földfelszíni 

audiovizuális médiaszolgáltatások, azon 

belül a szabadon hozzáférhető 
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televízióadás céljára és a vezeték nélküli 

PMSE-audioberendezések 

működtetéséhez. A tagállamoknak 

gondoskodniuk kell arról, hogy a 470–694 

MHz-es frekvenciasáv területükön történő 

egyéb célú felhasználása ne vezessen az 

audiovizuális médiaszolgáltatások 

földfelszíni nyújtásának káros 

zavarásához a szomszédos tagállamban. 

(2) Ha a tagállamok a televíziós 

műsorszóró hálózatokon kívül más 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

nyújtására alkalmas földfelszíni 

rendszerek számára is engedélyezik a 

470–694 MHz-es frekvenciasávba eső 

spektrum használatát, azt a kizárólag 

lejövő irányú szolgáltatásokra kell 

korlátozni. Az ilyen használat nem érinti a 

nemzetközi megállapodásokból és az 

uniós jogszabályokból származó 

kötelezettségeket. 

 

Indokolás 

Az úgynevezett „rugalmasságot” törölni kell a javaslatból, a 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sávot továbbra is digitális műsorszórásra kell használni, legalább 

2030 végéig. 

Módosítás   17 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamoknak 2017. június 30-ig el kell 

fogadniuk és nyilvánosságra kell hozniuk 

az e határozat 1. és 4. cikke szerinti 

kötelezettségeik teljesítésének nemzeti 

tervét és menetrendjét („nemzeti útiterv”). 

A tagállamoknak 2018. június 30-ig el kell 

fogadniuk és nyilvánosságra kell hozniuk 

az e határozat 1. és 4. cikke szerinti 

kötelezettségeik teljesítésének nemzeti 

tervét és menetrendjét („nemzeti útiterv”). 

 

 

Módosítás   18 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak megfelelő időben 

elegendő forrást kell elérhetővé tenniük az 

átállási költségek és a műsorszóró 

szolgáltatások káros zavarásának 

korlátozására irányuló intézkedésekkel 

kapcsolatos költségek fedezetére. 

 

Módosítás  19 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok a Bizottsággal 

együttműködésben végrehajtják az összes 

szükséges műszaki és szabályozási 

intézkedést annak érdekében, hogy 

megelőzzék a 694–790 MHz-es 

frekvenciasávban működő hírközlési 

szolgáltatásokból származó, a 694 MHz 

alatti műsorszórást és a PMSE-

szolgáltatások felhasználóit érintő káros 

interferencia kialakulását. 

Indokolás 

A 800 MHz felszabadítását követően nyert gyakorlati tapasztalatok megmutatták, hogy a 

szomszédos sávokban interferencia lépett fel a műsorszórási szolgáltatásoknál. Ezért 

nélkülözhetetlen, hogy intézkedéseket hajtsanak végre az ilyen, a 694–790 MHz-es 

frekvenciasávban működő elektronikus hírközlési szolgáltatásokból eredő, a 694 MHz alatti 

műsorszórást és PMSE szolgáltatásokat érintő káros interferencia elkerülésére. 

Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

a 470–694 MHz-es frekvenciasáv 

elérhetőségét a földfelszíni műsorszórás, 

azon belül a szabadon hozzáférhető 

televízióadás céljára, és a vezeték nélküli 

PMSE-audioberendezések 
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működtetéséhez, legalább 2030. december 

31-ig, figyelembe véve a 

technológiasemlegesség elvét. Az ilyen 

használatot össze kell hangolni az uniós 

joggal és a nemzetközi megállapodásokból 

származó kötelezettségekkel. 

Indokolás 

Nélkülözhetetlen, hogy a 470–694 MHz-es frekvenciasáv elérhető maradjon a DTT-

szolgáltatások számára a belátható jövőben, legalább 2030 végéig, tekintettel a DTT platform 

folyamatos jelentőségére a nemzeti és az európai audiovizuális politikai célkitűzések, mint a 

társadalmi kohézió, a médiapluralizmus és a kulturális sokszínűség elérésében. Ez különösen 

az ingyenesen fogható adások modelljén keresztül érhető el, ami támogat egy kettős rendszert, 

ahol a közszolgálati műsorszórás együtt él a kereskedelmi tv-szolgáltatókkal. 

Módosítás  21 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottságnak a tagállamokkal 

együttműködésben 2025. január 1-ig 

értékelést kell végeznie, és be kell 

számolnia a Tanácsnak és a Parlamentnek 

a 470–694 MHz-es frekvenciasáv 

használatával kapcsolatos fejleményekről, 

figyelembe véve a sáv 1. és 4. cikk szerinti 

használatát befolyásoló társadalmi, 

gazdasági, kulturális és technológiai 

szempontokat. A jelentésben értékelni kell, 

hogy szükséges-e változtatni a 470–694 

MHz-es frekvenciasáv vagy annak bármely 

része Unión belüli használatán. 

A Bizottságnak a tagállamokkal 

együttműködésben 2025. december 31-ig 

értékelést kell végeznie, és be kell 

számolnia a Tanácsnak és a Parlamentnek 

a 470–960 MHz-es frekvenciasáv 

használatával kapcsolatos fejleményekről, 

figyelembe véve a sáv 1. cikk szerinti 

használatát befolyásoló társadalmi, 

gazdasági, kulturális és technológiai 

szempontokat. A jelentésben értékelni kell, 

hogy szükséges-e változtatni a 470–960 

MHz-es frekvenciasáv vagy annak bármely 

része Unión belüli használatán. 2030 után 

a 470–694 MHz-es frekvenciasáv 

használatával kapcsolatos bármely 

lehetőség figyelembe vételekor az olyan 

szempontokat, mint a követelményeket, a 

technológiai fejlődést, a fogyasztói 

viselkedést, az ingyenesen fogható 

televízióadások jelentőségét és a 

különböző közérdekű társadalmi, 

politikai, kulturális és gazdasági 

célkitűzéseket szintén kellően figyelembe 

kell venni. 
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Indokolás 

A 2025 végéig elvégzendő értékelésnek nem csak a 700 MHz-es frekvenciatartomány alatti 

sávban, hanem a fölötte lévő sávok frekvenciáiban (akár 960 MHz-ig) lévő spektrum 

használatára is ki kell terjednie. Ez lehetővé teszi mind a műsorszórói, mind a 

mobilszolgáltatói spektrumhasználat hatékonyságának mérését. A 700 MHz-es 

frekvenciatartomány alatti sáv bármely egyéb használatát először gondosan értékelni kell, és 

sokféle szempontot kell figyelembe venni. 
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