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RÖVID INDOKOLÁS

Bizottsági javaslat

Háttér

A Bizottság egy új, független Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozását 
javasolja, amely szorosan együttműködne a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
Bizottsággal. A javaslat értelmében az új Hatóság részét képezi egy szabályozói tanács, 
amelynek tagjait az összes EU-tagállam nemzeti szabályozó hatóságainak vezetői adják, és 
amely felváltja az Európai Szabályozók Csoportját (ERG).

A javaslat szerint az új ügynökség szakértői tanácsot nyújt a Bizottság számára, főként a 
szabályozó jellegű határozatok kidolgozásában, valamint a belső piac működésének 
előmozdításában azáltal, hogy elősegíti az uniós szabályok következetesebb alkalmazását, és 
a közösségi szintű elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások tekintetében 
szakértői tudásközpontként működik.

Az új Hatóság átvenné ugyanakkor az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 
(ENISA) feladatait is, ezáltal kiküszöbölve számos, az ENISA működését illetően 
tapasztalható problémát.

Az új Hatóság fő feladatai 

A Hatóság európai szinten egészítené ki (és nem megkettőzné, ahogyan a Bizottság 
hangsúlyozza) a szabályozó hatóságok nemzeti szinten végrehajtott szabályozói munkáját a 
következőkkel: 

 megadja a nemzeti szabályozók közötti együttműködés kereteit
 szabályozói felügyeletet biztosít a piac meghatározásában, a piacelemzésben és a 

korrekciós intézkedések alkalmazásában
 transznacionális piacok meghatározása
 tanácsadás a rádiófrekvencia-harmonizálásra vonatkozóan
 döntéshozatali hatáskör a számozással kapcsolatos igazgatásban és tanácsadás a 

számhordozhatóságról
 hálózat- és információbiztonság
 általános tájékoztatási és tanácsadási feladatok

Pénzügyi hatások

A teljes, 2010–2013-ig tartó periódusban a Bizottság javaslata szerint az új 
telekommunikációs Hatóság költsége 88,3 millió euró lenne, amelyből 34 millió euró a 
működési költség, 54,3 millió euró az igazgatási költség (39,2 millió euró a humán erőforrás 
és 15,1 millió euró az egyéb igazgatási költség).

Az első évben 10 millió euró a becsült éves költségvetés, amely 3 év elteltével 28 millió 
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euróra nő. A Bizottság hozzájárulása mellett a Hatóság bizonyos szolgáltatások nyújtásáért 
díjakat számíthat fel. A Hatóság által nyújtott szolgáltatások ellenértékéből származó 
jövedelem a tervek szerint saját tevékenységének finanszírozására fordítható.

A becslések szerint, ha eléri teljes kapacitását, a Hatóság állandó személyzete 134-re fog 
növekedni. Ez magában foglalja az ENISA feladatainak és forrásainak 2011-es átvételét is.

A Bizottság megjegyzése szerint a fenti költségekkel szembe kell állítani az ENISA-nak a 
javasolt Hatóságba való beolvasztása által elért megtakarításokat. Az ENISA jelenlegi éves 
költségvetése körülbelül 8 millió euró. Az ENISA bezárása következtében várható 
megtakarítások ellenére a Bizottság a pénzügyi kimutatásban már megjegyzi, hogy az új 
ügynökségre irányuló jelenlegi javaslat miatt szükséges a pénzügyi terv vonatkozó 
fejezetének átdolgozása.

Értékelés

Költségvetési szempontból a vélemény előadója nem javasolja az új Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozását az annak finanszírozásával kapcsolatos 
bizonytalanságok miatt. Ez a következtetés az alábbi indokokon alapul:

1) Az új Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságot a 2007–2013 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 1a alfejezete alapján kell finanszírozni, ahol a keretek 
különösen korlátozottakká váltak. Ebben a fejezetben már szükség volt némi átdolgozásra a 
Galileo finanszírozásáról történő megállapodás elérése érdekében. Az 1a alfejezet kerete 
2008-ra következésképpen nullára csökkent. És valóban, a Bizottság a javaslat részét képező 
pénzügyi kimutatásban már jelezte, hogy a telekommunikációs Hatóság létrehozásával 
szükségessé válik az 1a alfejezet átdolgozása.

Ennek gyakorlati megvalósulásáról azonban nem bocsátottak rendelkezésre további 
részleteket.. Az új telekommunikációs Hatóság finanszírozása nem szerepel sem a Bizottság 
legutóbbi, 2008. január 31-i pénzügyi programozásában, sem a 2009. évre vonatkozó éves 
politikai stratégiához mellékelt táblázatokban, amelyekben egyszerűen az áll, hogy a 2010-
ben létrehozandó ügynökség „finanszírozását az információs társadalom politikai területén 
való részleges átcsoportosításból, részben pedig a 2009–2013 közötti időszakra tervezett 37,5 
milliós eurós növekedésből oldják majd meg.” A Bizottság eddig nem szolgált magyarázattal 
ennek megvalósításáról.

Ha az ügynökség finanszírozása máris átdolgozást igényel, a jövőben minden felmerülő 
prioritás jelenlegi keretek közötti finanszírozása nehezebbé – vagy akár lehetetlenné – válik. 
Ez az előadó számára elfogadhatatlannak tűnik (lásd az 1. módosítást).

2) Ebben az összefüggésben ismét ki kell emelni, hogy az ehelyütt javasolthoz hasonló 
ügynökségek adminisztratív feladatokat is ellátnak. Komolyan el kell tehát gondolkodni az 
ilyen testületek többéves pénzügyi terv 5. fejezete alapján történő finanszírozásának 
lehetőségén, aminek megvan az a további előnye, hogy a keretek nem olyan szorosak, mint a 
többi működési fejezetnél (lásd a 2. módosítást)
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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy a finanszírozásával kapcsolatos bizonytalanságok miatt utasítsa el a 
jelenlegi bizottsági javaslatot, és jogalkotási állásfoglalás-tervezetébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) úgy ítéli meg, hogy a jogalkotási 
javaslatban megjelölt referenciaösszeg 
nem egyeztethető össze a jelenlegi, 2007–
2013-as többéves pénzügyi keret 1a. 
alfejezetének felső határával, anélkül, 
hogy veszélyeztetné a többi prioritás 
finanszírozását; megjegyzi, hogy a 
Bizottság kinyilvánította azon szándékát, 
miszerint az új Európai Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságot az 
1a. alfejezet keretén belül finanszírozza 
részben átcsoportosítással, részben pedig a 
2009–2013-as időszakban rendelkezésre 
álló források bővítésével; kiemeli 
azonban, hogy a költségvetési hatóság 
eddig nem kapott információkat e művelet 
részleteiről, így az egyelőre továbbra sem 
világos, hogy mely programok vagy 
prioritások érintettek, és milyen 
következmények adódnak ebből a 
pénzügyi időszak során, továbbá hogy 
elegendő tartalék marad-e az 1a. 
alfejezetben;

Módosítás 2



PE405.749v02-00 6/7 AD\725661HU.doc

HU

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) megállapítja, hogy a javasolt Európai 
Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti 
Hatóság adminisztratív feladatokat is 
ellát, és segíti a Bizottság munkáját; 
következésképpen az a véleménye, hogy a 
2007–2013-as többéves pénzügyi keret 
kínálta valamennyi lehetőséget fel kell 
deríteni az új ügynökség finanszírozása 
érdekében, beleértve az 5. fejezetet, ahol 
úgy tűnik, hogy elegendő keret áll még 
rendelkezésre;

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1c) kiemeli, hogy a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 47. 
pontjának rendelkezései alkalmazandók 
az Európai Elektronikus Hírközlési 
Piacfelügyeleti Hatóság létrehozására; 
hangsúlyozza, hogy ha a jogalkotó 
hatóság ezen ügynökség létrehozása 
mellett dönt, a Parlament tárgyalásokba 
kezd a költségvetési hatóság másik ágával, 
hogy időben megállapodásra jusson ezen 
ügynökség finanszírozásáról az IIA 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban;
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