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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság e 2007. novemberi javaslata a keretirányelv1, az engedélyezésről szóló2, valamint 
a hozzáférésről szóló irányelv3 módosítására irányul. A vélemény előadója üdvözli és teljes 
mértékben támogatja a csomagban foglalt jobb szabályozásra irányuló javaslatokat, hiszen a 
csomag kiemelkedően fontos a valódi európai belső piac fejlesztése érdekében. A csomag 
célja a beruházások és az innováció fellendítése, valamint a fogyasztók érdekeinek 
előmozdítása az elektronikus hírközlési ágazat terén, vagyis időtálló, piacorientált és a belső 
piac kiteljesítésében rejlő lehetőségeket kiaknázó keretszabályozás kialakítása és 
továbbfejlesztése a digitális gazdaság területén.

Bár a vélemény előadója üdvözli az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások, az azokhoz való hozzáférés, illetve azok összekapcsolása, valamint az 
engedélyezésük közös keretszabályozására irányuló javaslatot, úgy véli, hogy az még 
finomításra szorul.

Spektrumgazdálkodás
Az EU-nak mielőbb a spektrumgazdálkodás olyan kedvezőbb formái felé kell fordulnia, 
amelyek ötvözik a nyitottságot, a rugalmasságot és a harmonizációt. Egyértelműen 
rugalmasságra és maximális hatékonyságra van szükség a spektrumhasználat terén. 

A spektrumgazdálkodás „harmonizált” megközelítése, amely 27 különböző nemzeti 
spektrumgazdálkodási rendszert hozna összhangba, hasznos lenne a páneurópai és határokon 
átnyúló szolgáltatások javítása szempontjából. Az egységes spektrumrendszer visszaadja a 
technológiai és szolgáltatási előnyöket a felhasználóknak, és ezáltal gazdasági és társadalmi 
haszonnal is jár (pl. szabványos felszerelés nagy mennyiségben történő gyártása, az árak 
csökkenése és alacsonyabb belépési küszöb az új felhasználók számára).
E tekintetben az interferencia elkerülése érdekében figyelmet kell szentelni a 
frekvenciagazdálkodásnak és a hálózattervezésnek, mivel a technológiasemleges 
harmonizáció nem tudja megoldani az interferencia által okozott problémákat.

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság rugalmasabb spektrumkijelölést vezet be adott 
technológiákhoz vagy szolgáltatásokhoz. A rugalmasabb használat erőteljesebb innovációt és 
a fogyasztók számára több előnyt von maga után. Ugyanakkor néhány sávot az egész EU 
területén egyetlen alkalmazás számára kell fenntartani (pl. segélyhívó szolgáltatások), tehát 
óvatosan kell kezelni a technológiasemlegesség és szolgáltatássemlegesség kérdését.
Éppen ezért a forradalmi reformok helyett inkább fokozatos megközelítésre van szükség. A 
technológiasemlegesség innovációs és technológiai fejlődést eredményez, ami előnyöket 
hordoz a fogyasztók számára, ám a verseny biztosítása érdekében azt a kereskedelemnek is 
követnie kell. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok 
és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (HL L 108., 2002.4.24.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok 
és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (HL L 108., 2002.4.24.)
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő 
hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról (HL L 108., 
2002.4.24.)
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A Bizottság a hagyományos módszer mellett piacalapú spektrumkereskedelmet szeretne 
bevezetni, másodlagos kereskedelemmel és aukciókal. A spektrumkereskedelem önmagában 
nem feltétlenül javítja a spektrumhasználat rugalmasságát. Mindazonáltal valószínűleg 
megkönnyíti a spektrumhoz való hozzáférést és intenzívebb (következésképpen értékesebb) 
spektrumhasználatot eredményez. Ezért a vélemény előadója támogatja a használati jogokkal 
való kereskedés lehetőségének megteremtését szerte az EU-ban egyes sávok tekintetében, 
egyedi használati jogok megadása esetén.

Új koordináció és szabályozó hatáskör
A Bizottság javasolja, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok hatásköre terjedjen ki a 
funkcionális szétválasztás erőfölénnyel rendelkező szolgáltatóktól való megkövetelésére, 
amennyiben ez hozzájárul a fogyasztókért folytatott verseny növeléséhez és az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtéséhez a szolgáltatók számára. A vélemény előadója 
maradéktalanul támogatja a Bizottság javaslatát, és bár elismeri, hogy ez nem megfelelő 
megoldás minden egyes tagországban, úgy véli, hogy lehetőségként a nemzeti szabályozó 
hatóságok rendelkezésére kell állnia.

A jelenlegi javaslat szerint bővül a Bizottság hatásköre. A Bizottság megvétózhatja a nemzeti 
szabályozó hatóságok erőfölény-meghatározásait, továbbá ajánlást fogalmazhat meg minden 
kérdésről és határozatot hozhat számokat érintő kérdésekben. A vélemény előadója nem 
támogatja azokat a jelenlegi javaslatokat, amelyek ilyen vétójogót biztosítanának a Bizottság 
számára.

A hozzáférés megkönnyítése
Már a jelenlegi szabályozási keret is a legkevesebb terhet jelentő engedélyezési rendszerről 
rendelkezik, vagyis az általános engedélyezés a preferált megközelítés. A gyakorlatban 
azonban gyakoribb a spektrumhasználati jogok egyéni használati jogokon keresztüli 
kijelölése. A javaslatok megerősítik az általános engedélyezési megközelítést és 
„alapértelmezett” módszerként jelölik meg. Ennek megfelelően kötelezővé teszik az egyéni 
használati jogok kiadásának megindokolását. Az indokolás lehet az, hogy az interferencia 
elkerülése vagy közérdekű cékitűzések teljesítése érdekében volt erre szükség. Az e javaslat 
mögött meghúzódó magyarázat kettős: egyrészt célja, hogy egyéni engedélyeket ne 
használjanak kijelölési módszerként, ahol ez nem szükséges, és ezáltal általánosságban 
csökkenjenek a spektrumhoz való hozzáférés akadályai; másrészt a technológiai fejlődés 
egyre inkább lehetővé teszi a spektrum kollektív használatát. 

A vélemény előadójának meggyőződése, hogy a fogyasztók védelme szigorúbb 
intézkedéseket követel meg, ezért olyan módosításokat javasol, amelyek javulást 
eredményezhetnek a fogyasztóvédelem terén. A nemzeti szabályozó hatóságok feladatai és 
hatásköre tekintetében a javaslat további intézkedéseket fogalmaz meg a fogyasztóvédelem 
terén. A vélemény előadója erősíteni kívánja és egyértelművé szeretné tenni a hatóságok 
szerepét, hogy javulást lehessen elérni e fogyasztóvédelmi kérdésekkel kapcsolatban.
Ezen túlmenően, amint azt a Bizottság is elismeri, még nem jött létre maradéktalanul 
működőképes európai nagykereskedelmi piac. Ezért további konkrét javaslatokra van szükség 
a tényleges belső piac kialakítása érdekében.
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MÓDOSÍTÁS

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 bekezdés
2002/21/EK irányelv
3 cikk –3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok függetlenül, 
pártatlanul és átlátható módon gyakorolják 
hatáskörüket. A nemzeti szabályozó 
hatóságok a közösségi jogi aktust 
végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében 
rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével 
kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek 
vagy fogadhatnak el utasításokat. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
határozatainak felfüggesztésére és 
felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint
létrehozott fellebbezési testületek, illetve a 
nemzeti bíróságok rendelkeznek 
hatáskörrel. 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok függetlenül, 
pártatlanul és átlátható módon, valamint 
megfelelő időzítéssel gyakorolják 
hatáskörüket. A nemzeti szabályozó 
hatóságok a közösségi jogi aktust 
végrehajtó nemzeti jogszabály értelmében 
rájuk ruházott feladatok napi teljesítésével 
kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek 
vagy fogadhatnak el utasításokat. A 
nemzeti szabályozó hatóságok 
határozatainak felfüggesztésére és 
felülbírálására kizárólag a 4. cikk szerint 
létrehozott fellebbezési testületek, illetve a 
nemzeti bíróságok rendelkeznek 
hatáskörrel. 

Or. en

Indokolás

 A piaci verseny és innováció biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
megfelelő időben kell cselekedniük, példul a piac-felülvizsgálatok tekintetében.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2002/21/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok időkorlátokat határoznak 
meg e jogorvoslati kérelmek vizsgálatára.

Or. en

Indokolás

 Jelenleg a jogorvoslati eljárások akár évekig elhúzódhatnak, amikor is már túl késő az 
eredeti problémával foglalkozni. Ezért időkorlátot kell meghatározni.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2002/21/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és 
a különös irányelvek rendelkezéseinek, 
illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kötelesek továbbá adatokat 
szolgáltatni azokról a jövőbeni hálózat- és
szolgáltatásfejlesztésekről, amelyek 
hatással lehetnek a versenytársaknak 
nyújtott nagykereskedelmi 
szolgáltatásokra. Ezek a vállalkozások 
kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a 
nemzeti szabályozó hatóság által előírt 
határidőn belül és részletességgel 
szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság 
által kért adatszolgáltatásnak az említett 
feladat elvégzésével arányosnak kell 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
szolgáltató és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
minden olyan adatot – köztük pénzügyi 
adatot is – megadjanak, amelyre a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükségük van 
ahhoz, hogy biztosítsák az ezen irányelv és 
a különös irányelvek rendelkezéseinek, 
illetve az ezekkel összhangban hozott 
határozatoknak való megfelelést. Ezek a 
vállalkozások kötelesek továbbá adatokat 
szolgáltatni azokról a jövőbeni hálózat- és 
szolgáltatásfejlesztésekről, amelyek 
hatással lehetnek a versenytársaknak 
nyújtott nagykereskedelmi 
szolgáltatásokra. Ezek a vállalkozások 
kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a 
nemzeti szabályozó hatóság által előírt 
határidőn belül és részletességgel 
szolgáltatni. A nemzeti szabályozó hatóság 
által kért adatszolgáltatásnak az említett 
feladat elvégzésével arányosnak kell 
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lennie. A nemzeti szabályozó hatóság az 
adatszolgáltatás iránti kérését köteles 
megindokolni.

lennie. A nemzeti szabályozó hatóság 
megindokolja az adatszolgáltatás iránti 
kérését, ugyanakkor a közösségi és nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően biztosítja az 
üzleti titoktartást.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok, 
azáltal, hogy a Bizottsággal és a 
Hatósággal együttműködést folytatnak 
annak érdekében, hogy ezen irányelv és a 
különös irányelvek rendelkezéseinek
következetes alkalmazása minden 
tagállamban biztosított legyen, 
hozzájárulnak a belső piac fejlődéséhez. E 
célból különösen együttműködnek a 
Bizottsággal és a Hatósággal a piacon 
felmerülő különböző típusú helyzetek 
kezelésére legalkalmasabb eszközök és 
korrekciós intézkedések típusának 
meghatározásában.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok, 
azáltal, hogy a Bizottsággal és a 
Hatósággal átlátható együttműködést 
folytatnak annak érdekében, hogy ezen 
irányelv és a különös irányelvek 
rendelkezéseinek következetes alkalmazása 
minden tagállamban biztosított legyen, 
hozzájárulnak a belső piac fejlődéséhez. E 
célból különösen együttműködnek a 
Bizottsággal és a Hatósággal a piacon 
felmerülő különböző típusú helyzetek 
kezelésére legalkalmasabb eszközök és 
korrekciós intézkedések típusának 
meghatározásában.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
2002/21/EK irányelv
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Where a draft measure has been törölve



PE404.724v01-00 8/11 PA\718014HU.doc

HU

amended in accordance with paragraph 6, 
the Commission may take a decision, 
requiring the national regulatory 
authority to impose a specific obligation 
under Articles 9 to 13a of 
Directive 2002/19/EC (Access Directive), 
and Article 17 of Directive 2002/22/EC 
(Universal Service Directive) within a 
given time-limit.
Ennek során a Bizottság a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára a 8. 
cikkben előírt politikai célok szerint jár el. 
A Bizottság – különösen a kirovandó 
kötelezettség(ek) részletes kidolgozása 
során – a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe veszi a Hatóság által a(z) 
[…/…/EK] rendelet 6. cikkével 
összhangban benyújtott véleményt.

Or. en

Indokolás

A következetesség biztosítása érdekében – az érzékeny intézményközi hatalmi egyensúly 
megbontása, illetve a rendelet szubszidiaritási elemeinek aláásása nélkül – a Bizottságnak 
nem bírói, hanem válastzott bírói szerepet kell felvállalnia.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont – b a pont (új)
2002/21/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (2) bekezdés c) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) ösztönzik és könnyítik a hatékony, 
piacorientált infrastrukturális 
befektetéseket és elősegítik az 
innovációt; valamint”

Or. en
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Indokolás

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2002/21/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja: a közösségi 
jognak megfelelő közérdekű célok, például 
az életbiztonság, a társadalmi, a regionális 
vagy a területi kohézió; a rádiófrekvenciák 
nem kellő kihasználásának elkerülése; a 
közösségi joggal összhangban a nemzeti 
jogban előírt fogalommeghatározásokhoz 
igazodva a kulturális és a nyelvi 
sokszínűség, illetőleg a médiapluralizmus 
előmozdítása. 

Az egy bizonyos szolgáltatás egy adott 
sávban való nyújtására kötelező korlátozást 
csak a következő megfontolások 
valamelyike indokolhatja:

a) a közösségi jognak megfelelő közérdekű 
célok, például az életbiztonság, a 
társadalmi, a regionális vagy a területi 
kohézió;
b) a rádiófrekvenciák nem kellő 
kihasználásának elkerülése; or
c) a közösségi joggal összhangban a 
nemzeti jogban előírt 
fogalommeghatározásokhoz igazodva a 
kulturális és a nyelvi sokszínűség, illetőleg 
a médiapluralizmus előmozdítása.

Or. en
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2002/21/EK irányelv
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az 
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
és arányosnak kell lenniük.

(3) A nemzeti szabályozó hatóság által az 
(1) bekezdésnek megfelelően tett 
intézkedéseknek objektívnek, átláthatónak 
és arányosnak kell lenniük, valamint
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumokon kell alapulniuk.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 17 pont
2002/21/EK irányelv
16 cikk – 5 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a Hatóság 
véleményét – határozatban egy vagy több 
vállalkozást jelentős piaci erővel 
rendelkezőnek minősíthet, és a 
2002/19/EK irányelv (hozzáférési 
irányelv) 9–13a. cikke, illetőleg a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes 
szolgáltatási irányelv) 17. cikke alapján 
ezekre a vállalkozásokra egy vagy több 
egyedi kötelezettséget róhat. Ennek során 
a Bizottság a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára a 8. cikkben 
megállapított politikai célkitűzéseknek 
megfelelően jár el.

törölve

Or. en
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Indokolás

A következetesség biztosítása érdekében – az érzékeny intézményközi hatalmi egyensúly 
megbontása, illetve a rendelet szubszidiaritási elemeinek aláásása nélkül – a Bizottságnak 
nem bírói, hanem válastzott bírói szerepet kell felvállalnia.
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