
DT\712192HU.doc PE402.846v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Jogi Bizottság

5.3.2008

MUNKADOKUMENTUM
az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint 
azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 
2002/20/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról

Jogi Bizottság

Előadó: Manuel Medina Ortega



PE402.846v01-00 2/4 DT\712192HU.doc

HU

A) A javaslat háttere és célja

Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslatának célja az 
elektronikus hírközlés jelenlegi európai szabályozási kereteinek, azaz a hozzáférésről és az 
engedélyezésről szóló irányelvek és a keretirányelv módosítása a telekommunikáció igazi 
belső piacának megvalósítása érdekében. A javaslat alapvető célja az elektronikus hírközlés 
hatékonyságának javítása, a szabályozás hatékonyságának és egyértelműségének szavatolása 
mind az üzemeltetők, mind a nemzeti szabályozó hatóságok számára, valamint a közösségi 
előírások harmonizációja a befektetések, az innováció és a fogyasztók érdekeinek 
előmozdítására. 

A hozzáférésről és az engedélyezésről szóló irányelvek, valamint a keretirányelv 
javasolt módosításai a következők:

B) A keretirányelv tekintetében

 A spektrumgazdálkodás reformja, ami figyelembe veszi a műszaki fejlődést a 
gazdasági potenciál kiaknázása és a spektrum jobb felhasználásában rejlő társadalmi 
és környezeti előnyök realizálása érdekében.

 Az elektronikus hírközlés belső piacára irányadó szabályozás következetesebbé tétele; 
amely a Bizottság szerepének megerősítésével valósítható meg az új Elektronikus 
Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal együttműködésben.

 A biztonság és az integritás megerősítése az elektronikus hírközlés felhasználóinak 
érdekében az elektronikus hírközlést igénybe vevő vállalkozások és polgárok 
bizalmának növelése céljával.

B) Az engedélyezési irányelv tekintetében

 Az új spektrumpolitika, konkrétan a rádiófrekvencia-használatra irányuló politika 
kiigazítása.

 Hatékony eljárás kidolgozása az egész Európában szolgáltatni kívánó, használati jogot 
igénylő vállalkozások számára.

 Zökkenőmentes átmenet biztosítása a spektrumkereskedelem bevezetéséhez.

D) A hozzáférési irányelv tekintetében

 A javaslat 13a. cikkében említett funkcionális szétválasztás, amelyet a nemzeti 
szabályozó hatóságok korrekciós intézkedésként követelhetnek meg, feltéve, hogy ezt 
a Bizottság – az újonnan létrehozandó hatóság tanácsának kikérése után – jóváhagyja.
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E) A javaslat jogalapja

A javaslat alapját az EK-Szerződés 95. cikke nyújtja, amely a Parlament és a Tanács 
együttdöntése nyomán lehetővé teszi olyan általános intézkedések elfogadását, amelyek célja 
a tagállamok belső piac működésére és létrehozására irányuló jogszabályainak közelítése. 

Elméletben ez a jogalap nem problematikus, mivel ugyanez vonatkozik a jelen 
javaslattal módosítani kívánt jogszabályokra, illetve a vizsgált szöveg meglehetősen 
horizontális hatályú, ami ugyancsak e jogalapot indokolja. 

Másrészről az EK-Szerződés 308. cikkére mint általános rendelkezésre történő 
hivatkozás nem megfelelő a Parlament számára, mert e cikk csupán konzultációt ír elő.   

F) Az Európai Unió hatáskörének megerősítése a tagállamokkal szemben

Az irányelvre irányuló javaslat számos tekintetben megerősíti a Bizottság szerepét. 
Az új spektrumgazdálkodás tekintetében a 9. cikk előírja, hogy a semlegesség és a 

közérdek új elvei alkalmazásának összehangolására a Bizottság végrehajtási intézkedéseket 
fogadhat el. 

A belső piac megszilárdítása és a következetesség javítása tekintetében a 7. cikk (4) 
bekezdése elismeri a Bizottság kiterjesztett felügyeleti jogkörét a nemzeti szabályozó hatóság 
által a jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokkal szemben javasolt korrekciós 
intézkedésekkel kapcsolatban. Másrészről a 16. cikk (7) bekezdése lehetővé teszi, hogy a 
Bizottság – az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság segítségével –
magához vonja a piacelemzés feladatát, ha a nemzeti szabályozó hatóság jelentős 
késedelembe esik feladatainak teljesítésében. A 7. cikk (8) bekezdése lehetővé teszi, hogy a 
Bizottság – a Hatóság segítségével – konkrét kötelezettségeket állapítson meg az ismételten 
bejelentett intézkedéstervezetekre vonatkozóan. Végezetül a 15. cikk (4) bekezdése és a 16. 
cikk (5) bekezdése megállapítja, hogy a transznacionális piacok esetében – a Hatóság 
véleményének figyelembevételével – a Bizottság nevezi meg a jelentős piaci erővel 
rendelkező vállalkozásokat, és egyedi kötelezettségeket ír elő számukra. 

A nemzeti szabályozó hatóság függetlensége és a jogorvoslati jog kapcsán a 4. cikk 
(1) bekezdése az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban 
minimumkövetelményt állapít meg a nemzeti szabályozó hatóság által meghozott 
intézkedések felfüggesztésére az érintett félnek okozott súlyos, helyrehozhatatlan kár 
megelőzésének sürgős szükségessége esetében.

A hozzáférési irányelv módosításai tekintetében a 13a. cikk lehetővé teszi, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóság a Bizottság előzetese jóváhagyásával funkcionális szétválasztást 
írjon elő, és végezetül a 6a. és a 6b. cikk előírja, hogy annak érdekében, hogy az összes 
tagállamban használati jogot igénylő vállalkozások (például a műholdas szolgáltatók) számára 
könnyebbé váljon a spektrumhoz való hozzáférés, a Bizottság – a Hatóság segítségével –
koordinálhatja vagy összehangolhatja az egyedi jogokra, a kiválasztási eljárásokra és a 
vállalkozások kiválasztására vonatkozó feltételeket.

G) Módosítások
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Az előadó az alábbi módosításokat javasolja:

A) Keretirányelv

 A 6. cikk utolsó bekezdésében, a nemzeti szabályozó hatóságok által folytatott 
konzultációs eljárás eredményeinek nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, 
biztosítani kell a vállalatok által szolgáltatott információk bizalmasságát.

 A 9. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében, az egy adott sávban nyújtott 
szolgáltatásra vonatkozó korlátozások tekintetében meg kellene határozni, hogy az 
ilyen korlátozások indokolásául szolgáló közérdekbe beletartozik a szervezett bűnözés 
megelőzése és a szervezett bűnözés ellen folytatott küzdelem. 

 A 19. cikk (1) bekezdésében, a Bizottság által akkor elfogadandó harmonizációs 
intézkedések tekintetében, amikor eltérés tapasztalható a nemzeti szabályozó 
hatóságok keretirányelvben és egyedi irányelvekben meghatározott szabályozási 
feladatainak ellátása között, a Bizottság mérlegelheti, hogy „ajánlást” vagy az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást előíró „határozatot” fogalmaz-e 
meg; e rendelkezés célszerűsége kétséges, mivel a Parlament bevonásának mértéke 
végső soron a Bizottság döntésétől függne.  

 A 21. cikk (2) és (3) bekezdésében, a különböző tagállamokban székhellyel 
rendelkező felek közötti, határon átnyúló jogvita tekintetében meg kellene határozni, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóságok jogvita megoldására irányuló törekvéseinek 
összehangolása akár közös határozat elfogadásához is vezethet.

B) Engedélyezési irányelv

 Az 5. cikk (2) bekezdésében, a rádiófrekvencia- és számhasználati jogok tagállamok 
általi megadása tekintetében előnyösebb lenne a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 
9. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban a közérdek miatt 
indokolt korlátozásokra hivatkozni.

 A 10. cikkben, az általános felhatalmazáshoz vagy a használati jogokhoz és egyedi 
kötelezettségekhez fűzött feltételek teljesítése tekintetében a (6a) bekezdést (új) 
kellene beiktatni, amely előírja, hogy a tagállamok a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban az (5) és (6) bekezdésben meghatározott szankciókat bármikor bírósági 
felülvizsgálatnak vethetik alá.
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