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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a digitális frekvenciatöbbletből származó előnyök teljes körű kiaknázásáról Európában: 
A digitális műsorszórásra való átállással felszabaduló frekvenciaspektrum 
felhasználásának közös koncepciója
(2008/2099(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak „A digitális frekvenciatöbbletből származó előnyök teljes körű 
kiaknázásáról Európában: A digitális műsorszórásra való átállással felszabaduló 
frekvenciaspektrum felhasználásának közös koncepciója” című közleményére 
(COM(2007)0700),

– tekintettel „A rádiófrekvenciás spektrummal foglalkozó európai politika felé” című, 
2007. február 14-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a Bizottságnak „A közelgő, 2006-os ITU Regionális Rádiós Hírközlési 
Konferencia (RRC-06) kapcsán az európai uniós frekvenciapolitika digitális 
műsorszórásra való átállást érintő prioritásairól” szóló közleményére (COM(2005)0461),

– tekintettel a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoportnak a digitális frekvenciatöbblet 
uniós spektrumpolitikai vonatkozásairól szóló, 2007. február 14-i véleményére,

– tekintettel az analógról a digitális műsorszórásra történő áttérés felgyorsításáról szóló, 
2005. november 16-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Kulturális és 
Oktatási Bizottság véleményeire (A6-0000/2008),

A. mivel 2012 végéig az analógról a digitális földi televíziózásra való átállás a digitális 
technológia magasabb rendű átviteli hatékonyságának eredményeképpen példátlan 
mennyiségű spektrumot fog Európában felszabadítani, ami így lehetőséget kínál a 
rádiófrekvenciás spektrum újrakiosztására, és új lehetőségeket nyit meg a piaci 
növekedés előtt,

B. mivel a rádiófrekvenciás spektrum a kulcsa a széles körű szolgáltatásnyújtásnak és a 
technológia által mozgatott piacok fejlődésének, amelyek értéke a becslések szerint az 
EU GDP-jének 2,2%-a, és ezért – a lisszaboni stratégiával összhangban – a növekedés, a 
termelékenység és az európai ipar fejlődésének kulcsfontosságú tényezője,

C. mivel a spektrumhiány akadályozta az új szolgáltatások alkalmazását, és annak hatékony 

                                               
1 HL C 287 E, 2007.11.29., 364. o.
2 HL C 280 E, 2006.11.18., 115. o.
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felhasználása alapvető fontossággal bír a spektrumhoz való hozzáférésnek az olyan
különféle érdekelt felek számára történő biztosításában, akik szolgáltatásokat kívánnak 
nyújtani,

D. mivel a spektrum hatékony felhasználása egyben az EU politikáinak kulturális 
célkitűzéseit is szolgálja, és elő kell segítenie a kulturális és nyelvi sokszínűséget, 
valamint a médiapluralizmust,

E. mivel a 27 tagállamnak nincs közös menetrendje a digitális átállásra vonatkozóan; mivel 
több tagállamban a digitális átállásra vonatkozó tervek igen előrehaladott szakaszban 
vannak, míg néhány másik tagállamban az átállás már megtörtént,

1. elismeri a megújult lisszaboni stratégia részeként az i2010 kezdeményezés fontosságát, és 
hangsúlyozza, hogy a spektrumhoz való eredményes hozzáférésnek és annak hatékony 
felhasználásának nagy jelentősége van a lisszaboni célok elérésében;

2. sürgeti a tagállamokat, hogy állapodjanak meg egy közös menetrendben, és a lehető 
leggyorsabban szabadítsák fel a digitális frekvenciatöbbletet, ily módon lehetővé téve az 
európai polgárok számára, hogy kihasználják az új, innovatív és versenyképes 
szolgáltatások előnyeit;

3. úgy véli, hogy a digitális frekvenciatöbblet elégséges spektrumot nyit meg a 
műsorszolgáltatók számára ahhoz, hogy jelentős mértékben fejlesszék és bővítsék 
szolgáltatásaikat, ezzel egyidejűleg pedig figyelembe vegyenek más lehetséges 
társadalmi, kulturális és gazdasági alkalmazásokat, mint például az arra a célra tervezett 
szélessávú alkalmazásokat, hogy áthidalják az úgynevezett „digitális megosztottságot”;

4. hangsúlyozza az EU-ban a spektrum összehangolt használatának előnyeit a 
méretgazdaságosság szempontjából, valamint annak szükségességét, hogy a legjobban 
kihasználják a digitális frekvenciatöbbletet a szétaprózódás elkerülése érdekében, ami e 
szűkös erőforrás szuboptimális felhasználásához vezet;

5. hangsúlyozza, hogy a digitális frekvenciatöbblet kiosztásakor a fő irányadó elvnek annak 
kell lennie, hogy biztosítsák a legjobb társadalmi, kulturális és gazdasági értéket a jobb és 
földrajzilag szélesebb körű szolgáltatásnyújtást és a polgároknak szóló digitális tartalmat 
illetően, és ne csak az állami bevételeket maximalizálják;

6. hangsúlyozza, hogy az egyik lehetséges mód, amelyen keresztül a digitális 
frekvenciatöbblet elősegítheti a lisszaboni célok megvalósulását, az a szélessávú 
hozzáféréssel kapcsolatos szolgáltatások elérhetőségének javítása a polgárok és a 
gazdasági szereplők számára az egész EU-ban, továbbá a digitális megosztottság kezelése 
úgy, hogy előnyöket biztosítanak a hátrányos helyzetűek, valamint a külső és vidéki 
területek számára, és biztosítják az egyetemes lefedettséget a 27 tagállamban;

7. kiemeli azt, ahogy a digitális frekvenciatöbblet közreműködhet a polgároknak nyújtott 
jobb társadalmi szolgáltatásokban, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, elszigetelt 
területen élőkre, például az e-kormányzatban, az e-egészségügyben és az e-oktatásban;
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8. hangsúlyozza, hogy a digitális frekvenciatöbblet fontos eszköz az audiovizuális és 
médiapolitikában is, amely hatékonyan képes támogatni a szólásszabadság, valamint a 
kulturális és médiapluralizmus védelmét;

9. bátorítja a tagállamokat annak figyelembevételére, hogy helyénvaló-e hozzáférést 
biztosítani az engedélyhez nem kötött felhasználók, különösen a kis- és 
középvállalkozások és a nonprofit szektor számára a digitális frekvenciatöbblethez;

10. hangsúlyozza, hogy a digitális frekvenciatöbbletnek az egyes tagállamok lehetséges 
kérelmezői közötti kiosztását átláthatóan és széles körű nyilvános vitát követően kell 
elvégezni, és azt független társadalmi-gazdasági hatásvizsgálati tanulmányokkal kell 
alátámasztani;

11. üdvözli az ITU Genf 06 megállapodás (Regionális Rádiós Hírközlési Konferencia, 2006) 
és a 2007. évi Hírközlési Világkonferencia (WRC-07) közreműködését az UHF-sáv 
átszervezésében;

12. felszólítja a tagállamokat, hogy közös módszertant követve 2009 végéig dolgozzanak ki 
nemzeti stratégiákat a digitális frekvenciatöbblettel kapcsolatban; sürgeti a Bizottságot, 
hogy támogassa a tagállamokat a digitális frekvenciatöbblettel kapcsolatos nemzeti 
stratégiák kidolgozásában, és ösztönözze a bevált gyakorlatokat uniós szinten;

13. kiemeli, hogy néhány tagállamban az azonnali átállás és a nemzeti átállási tervekben 
megmutatkozó eltérések közösségi szintű választ igényelnek, amelyekkel nem lehet várni
a reformirányelvek hatálybalépéséig;

14. elismeri a tagállamok azon jogát, hogy meghatározzák a digitális frekvenciatöbblet 
felhasználását, azonban azt is megerősíti, hogy egy közösségi szinten összehangolt
megközelítés az egyetlen módja annak, hogy elkerüljék a tagállamok közötti, valamint a 
tagállamok és harmadik országok közötti káros interferenciát;

15. támogatja a digitális frekvenciatöbblet felhasználásának közös és kiegyensúlyozott 
megközelítését, ami lehetővé teszi mind azt, hogy a műsorszolgáltatók továbbra is 
felkínálhassák és bővíthessék szolgáltatásaikat, mind pedig azt, hogy az elektronikus 
hírközlési szolgáltatók felhasználják ezeket az erőforrásokat új, egyéb fontos társadalmi 
és gazdasági felhasználásokra irányuló szolgáltatások kialakítására, ugyanakkor
hangsúlyozza, hogy a digitális frekvenciatöbbletet minden esetben technológiasemleges 
alapon kell kiosztani;

16. a méretgazdaságosságot, az innovációt, az együttműködtethetőséget és a lehetséges 
páneurópai szolgáltatások nyújtását illetően hangsúlyozza azokat a potenciális előnyöket, 
amelyeket a koordinált megközelítés és lehetőség szerint a digitális frekvenciatöbblet 
közös spektrumrészsávjainak közösségi szintű, technológiasemleges harmonizálása jelent 
a különböző alkalmazások csoportosítása céljából; ösztönzi a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt egymással és a Bizottsággal e részsávok kijelölésében;

17. a spektrum hatékonyabb felhasználása, valamint az innovatív és sikeres nemzeti, 
határokon átnyúló és páneurópai szolgáltatások elősegítése érdekében támogatja a 
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Bizottság koordinációs megközelítését, az UHF spektrum három különböző csoportja 
alapján, figyelembe véve az ugyanabban a sávban működő hálózatok különböző 
típusainak együttes működéséből és a meglévő engedélyekből adódó potenciális 
rádiózavarokat; 

18. sürgeti a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve végezzen megfelelő műszaki 
és társadalmi-gazdasági tanulmányokat a közösségi szinten koordinálható vagy 
összehangolható részsávok méretének és jellemzőinek meghatározása céljából;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy e tanulmányok elkészültével, valamint a rádióspektrum-
politikával foglalkozó csoporttal és a Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezletével folytatott konzultációt követően, a nemzeti sajátosságokat kellőképpen 
figyelembe véve nyújtson be jogalkotási javaslatot az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz olyan intézkedések elfogadása céljából, amelyek célja uniós szinten lefoglalni 
és koordinálni a digitális frekvenciatöbblet részsávjait;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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A demokratikus vita előmozdítása
2012 végéig az analógról a digitális földi televíziózásra való átállás a digitális technológia 
magasabb rendű átviteli hatékonyságának eredményeképpen példátlan mennyiségű 
rádióspektrumot fog Európában felszabadítani. Az így felszabaduló spektrumot nevezzük 
„digitális frekvenciatöbbletnek”1.

A Bizottság szerint a digitális frekvenciatöbblet elegendő rádióspektrumot nyit meg a 
műsorszolgáltatók számára szolgáltatásaik jelentős mértékű továbbfejlesztéséhez és 
bővítéséhez, ugyanakkor biztosítja azt, hogy az egyéb fontos társadalmi és gazdasági 
felhasználások, például a „digitális megosztottság” áthidalását szolgáló szélessávú 
alkalmazások is részesüljenek ebből az értékes erőforrásból.

A Bizottság érvelése szerint a digitális többletből származó előnyöket csak akkor lehet teljes 
körűen kiaknázni, ha tabuk nélkül a spektrum szempontjából legértékesebb felhasználásokra 
összpontosítanak. Immár egyre többen szólítanak fel olyan további vitákra, amelyek a 
digitális frekvenciatöbblet felhasználásának módjáról szólnak, és mindinkább szükségessé 
válik egy, a tárgyban folytatott széles körű nyilvános vita.

Közpolitikai célkitűzések vagy piacfelosztás
A digitális frekvenciatöbblet kiosztása különböző politikai logikákat követhet. Az Egyesült 
Királyság Parlamentjének Kulturális, Média- és Sportbizottsága elutasította a földi 
műsorszolgáltatók arra irányuló kérését, hogy a digitális többletet alkotó spektrumot 
tartalékolják a HDTV számára, és az új médiáról és a kreatív iparágakról szóló jelentésében 
jóváhagyta az Egyesült Királyság szabályozóinak azon megközelítését, hogy technológia- és 
alkalmazássemleges módon árverésre bocsátják a digitális átállás eredményeképpen 
felszabaduló frekvenciákat. Ezzel szemben a francia szenátus legutóbbi jelentésében elutasítja 
a technológiasemlegesség fogalmát. „E bizottság számára nyilvánvaló, hogy a frekvenciák 
különböző felhasználások közötti kiosztása csak politikai döntés alapján történhet, amelyet 
demokratikus vita előz meg, és e kiosztást nem szabad kiszolgáltatni a piaci erők vakságának” 
– olvasható a jelentésben. „E bizottságnak komoly fenntartásai vannak a technológiasemleges 
megközelítéssel kapcsolatban, amelyet az Európai Bizottság az elektronikus hírközlésről 
szóló rendeletek felülvizsgálatakor kíván elfogadni”.

A nemzeti szinten javasolt különböző megoldások, valamint néhány tagállamban az azonnali 
átállás és a nemzeti átállási tervekben megmutatkozó eltérések közösségi szintű választ 
igényelnek, amelyekkel nem lehet várni a reformirányelvek hatálybalépéséig.

A tagállamoknak jogukban áll meghatározni a digitális frekvenciatöbblet felhasználását, 
azonban csak egy közösségi szinten összehangolt megközelítés képes biztosítani, hogy 
                                               
1  A digitális frekvenciatöbbletet a Bizottság úgy írja le, mint a már meglévő – a jelenlegi közszolgáltatási 
kötelezettségekre is kiterjedő – műsorszórási szolgáltatások teljesen digitális környezetben való biztosításához 
felhasznált rádiófrekvenciákon kívül és túl fennmaradó rádióspektrumot.
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elkerüljék a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti káros 
interferenciát.

Hogyan tegyünk igazságot az egymással versengő felhasználók között?
A műsorszolgáltatók és távközlési szolgáltatók tanulmányok elkészítésére adtak megbízást a 
különböző felhasználások gazdasági és társadalmi értékéről, amelyek igen eltérő 
eredményeket mutattak.

Az előadó erőteljesen támogatja a digitális frekvenciatöbblet felhasználásának közös és 
kiegyensúlyozott megközelítését, ami lehetővé teszi mind azt, hogy a műsorszolgáltatók 
továbbra is felkínálhassák és bővíthessék szolgáltatásaikat, mind pedig azt, hogy a távközlési 
szolgáltatók felhasználják ezeket az erőforrásokat új szolgáltatások kialakítására, azonban a 
digitális frekvenciatöbbletet technológiasemleges alapon osztja ki egyéb fontos társadalmi és 
gazdasági felhasználások számára.

Mi legyen az EU beavatkozásának hatóköre?
A Bizottság uniós szinten összehangolt fellépést javasol (közös megközelítést fogadnak el a 
spektrumtervezésről), annak érdekében, hogy együttes társadalmi és gazdasági szempontból 
optimális felhasználást biztosítsanak. A Bizottság azzal érvel, hogy a digitális televíziózásra 
való átállás következtében felszabaduló frekvenciákat csoportosítani kell, amely csoportokat 
az interferencia megelőzése érdekében hasonló szolgáltatásoknak kell felhasználniuk. „A 
tétlenség eredményeképpen a rádiófrekvenciás spektrum kiosztását olyan alkalmazások 
fogják meghatározni, amelyek a világ más részein sikeresek” – szól a dokumentum érvelése. 
A Bizottság szerint az egyirányú szolgáltatások kapják az alacsonyabb sávokat; az egyirányú 
közép- és alacsony teljesítményű szolgáltatások, például a mobil TV kerülnek a magasabb 
részsávokba, míg a kétirányú szolgáltatások, úgy mint a mobil és vezetékes széles sáv kerül a 
legmagasabb sávba. Első lépésként a Bizottság műszaki tanulmányok elkészítését javasolja, 
hogy döntsenek e részsávok méretéről és jellemzőiről. A közlemény szerint a részsávokat a 
tagállamoknak kell ellenőrizniük; a mobil multimédiás sávokat önkéntes alapon kell 
összehangolni, azonban a magasabb sávokat „EU harmonizációnak” kell alávetni. „A
Bizottság jogilag kötelező erejű közösségi jogszabályi eszközt alkalmazna, azaz határozatot 
fogadna el a frekvenciacsoportosításról”.

E határozat elfogadása érdekében a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve megfelelő 
műszaki és társadalmi-gazdasági tanulmányokat kell végeznie a közösségi szinten 
harmonizálható részsávok méretének és jellemzőinek meghatározása céljából.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a Bizottság a szükséges műszaki tanulmányok elkészültével, 
valamint az RSPG-vel és CEPT-tel folytatott konzultációt követően, a nemzeti sajátosságokat 
kellőképpen figyelembe véve nyújtson be jogalkotási javaslatot az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz a szükséges kötelező erejű intézkedések elfogadása érdekében, amelyek célja 
uniós szinten lefoglalni és összehangolni a kijelölt digitális frekvenciatöbblet részsávjait.

Az előremutató út
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Külső fordítás

HU

Az ITU Genf 06 megállapodás (RRC-06) és a 2007. évi Hírközlési Világkonferencia (WRC-
07) közreműködése alapvető fontossággal bírt az UHF-sáv átszervezésében, és immár 
elérkezett az idő, hogy döntéshozatali folyamatot kezdeményezzünk a digitális 
frekvenciatöbblet felhasználásának közös megközelítéséről, annak fényében, hogy néhány 
tagállamban már elérhetővé válik a digitális frekvenciatöbblet, valamint hogy az EU digitális 
televíziózásra való átállása várhatóan 2012-ig befejeződik.

Ezért az előadó felszólítja a tagállamokat, hogy

– közös módszertant követve 2009 végéig dolgozzanak ki nemzeti stratégiákat a digitális 
frekvenciatöbblettel kapcsolatban;

– egymással és a Bizottsággal együttműködve segítsék elő új szolgáltatások bevezetését, és
jelöljék ki azokat a közös spektrumsávokat a digitális frekvenciatöbbletben, amelyek az 
alkalmazások csoportosításával optimalizálhatók.

A Bizottságnak a maga részéről uniós szinten támogatnia kell a bevált gyakorlatokat, és elő 
kell készítenie a közös sávok uniós szintű lefoglalásához és összehangolásához szükséges 
intézkedéseket.
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