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RÖVID INDOKOLÁS

1. Az Európai Bizottság a határozatra irányuló javaslatban a rádióspektrum-használat 
stratégiai tervezését és EU-n belüli összehangolását célzó első, egész Európát felölelő 
rádióspektrum-politikai programot (a továbbiakban: RSPP) vázolja fel.

2. Ennek során a vezeték nélküli szélessávú kommunikációhoz szükséges frekvenciák 
kiépítése áll az előtérben annak érdekében, hogy megvalósuljon az a digitális 
menetrendben foglalt célkitűzés, miszerint 2020-ig minden uniós polgár legalább 30 
Mbit/s átviteli sebességű szélessávú internet-hozzáféréssel rendelkezzen.

3. A rádiófrekvenciák közjavak és rendkívül véges erőforrások. Számos társadalmi, 
kulturális, szociális és gazdasági feladat elvégzéséhez nélkülözhetetlenek. A 2009. évi 
távközlési felülvizsgálat során a Bizottságot arra kötelezték, hogy a 
frekvenciagazdálkodás során e szempontokat egyenlő mértékben és megfelelően vegye 
figyelembe.  Ekképpen az RSPP alapját mindenképpen a távközlési csomag előírásai 
képezik. Ennek értelmében meg kell bizonyosodni arról, hogy az RSPP kivétel nélkül e 
jogi keretek között mozog, és nem tér el a benne lefektetett alapelvektől.

4. Különösen biztosítani kell, hogy:

a) az RSPP a digitális földfelszíni sugárzás és a hibrid TV számára kedvező mértékben 
fejlődési lehetőségeket nyújtson. A szabadon fogható programok dvb-t vagy dvb-t2 
szabványok révén való elterjedése Európában a médiapluralizmus nélkülözhetetlen 
oszlopává fejlődött. A földfelszíni közvetítés ezenkívül az egyetlen nem jogvédett 
műsorsugárzási átviteli rendszer, amely minden felhasználó számára egyenlő 
mértékben és azonos feltételekkel áll rendelkezésre. Az egyes frekvenciasávokban 
biztosítani kell a mobil távközlés és a műsorszórás zavarmentes együttélését, 
különösen ott, ahol a különböző szabványú vevőberendezések térben egymáshoz közel 
kerülhetnek. Némely esetben a földfelszíni sugárzás az egyetlen gazdaságilag ésszerű 
átviteli módszer a hordozható, mobil és ezáltal jövőképes digitális rádió és digitális 
televízió számára.

b) a rendelkezésre álló frekvenciákat hatékonyan kihasználhatóvá tegyék. Ehhez a 
frekvenciahasználat rendszeres értékelésére van szükség. E feladat a távközlési 
csomag értelmében a tagállamokra hárul. Európai szinten minden esetben 
összehangoló tevékenységet kell folytatni.

c) a zavarok és interferenciák a frekvenciák újraelosztása révén a lehető legnagyobb 
mértékben elkerülhetők legyenek. 

d) a korábban használt frekvenciasávokban végrehajtott (pl. a dvb-t-vel kapcsolatos) 
beruházásokat kompenzáló intézkedéseket, illetve a frekvenciák újraelosztása miatt 
(pl. a PMSE területén) szükségessé váló beruházásokat kötelezően előírják.

5. A rádiófrekvenciák a tagállamok legkülönfélébb közérdekeinek kielégítésére szolgálnak. 
Ezzel összefüggésben számtalan nemzeti és regionális sajátságot kell figyelembe venni. 
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Kétséges, hogy az EU ezen érdekeket ugyanolyan jól és hatékonyan egyensúlyba tudja 
hozni, mint a tagállamok. Ezért (és a keretirányelv 9. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott hatáskörre való tekintettel) az átfogó, európai szintű frekvenciatervezést és 
-gazdálkodást elvetjük. Hasonlóképpen meglehetősen szkeptikusan viszonyulunk a 
Bizottság nemzetközi tárgyalásokra vonatkozó saját hatásköréhez is. Ezzel szemben az 
EU koordináló, kiegészítő és az uniós tagállamokat támogató szerepét üdvözlendőnek 
tartjuk.

6. Ezenfelül elkerülendők a frekvenciakiosztással kapcsolatos elhamarkodott döntések, és 
megfelelő intézkedések révén biztosítani kell, hogy az újonnan kiosztandó frekvenciákra 
kellően biztos tudományos alapon álló átviteli szabványokat alkalmazzanak, amelyek a 
lehető legalacsonyabb elosztási költségek mellett a lehető legjobb minőségű szolgáltatást 
biztosítják. Például már most megmutatkozott, hogy az LTE-szabvány nem hatékonyabb, 
mint a dvb-t2 szabvány.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás1

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló, 2002. 
március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (keretirányelv) 8a. 
cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, 
hogy a Bizottság jogalkotási javaslatot 
nyújthat be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak egy többéves rádióspektrum-
politikai program létrehozására 
vonatkozóan, amely – az elektronikus 
hírközlő hálózatokra és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 
irányelvekkel összhangban – meghatározza 
a rádióspektrum-használat stratégiai 
tervezésének és összehangolásának 
politikai irányvonalait és céljait. Az 
említett politikai irányvonalak és célok a 
belső piac létrehozásához és megfelelő 

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló, a 2009. 
november 25-i 2009/140/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel1

módosított 2002. március 7-i 2002/21/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv
(keretirányelv) 8a. cikkének (3) bekezdése 
úgy rendelkezik, hogy a Bizottság 
jogalkotási javaslatot nyújthat be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy 
többéves rádióspektrum-politikai program 
létrehozására vonatkozóan, amely – az 
elektronikus hírközlő hálózatokra és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 
vonatkozó irányelvekkel összhangban –
meghatározza a rádióspektrum-használat 
stratégiai tervezésének és 
összehangolásának politikai irányvonalait 
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működéséhez szükséges spektrum 
rendelkezésre állását és hatékony 
használatát érintik. Ez a határozat nincs 
joghatással a meglévő uniós 
jogszabályokra, azaz az 1999/5/EK, a 
2002/20/EK és a 2002/21/EK irányelvre, 
valamint a 676/2002/EK határozatra. Ez a 
határozat szintén nem sérti a nemzeti 
szinten az uniós jognak megfelelően 
elfogadott, általános érdekű célok 
elérésére irányuló, különösen a 
tartalomszabályozással és az audiovizuális 
politikával kapcsolatos intézkedéseket, 
sem pedig a tagállamok jogát arra, hogy a 
közrend és a közbiztonság, valamint a 
honvédelem céljaira szervezzék és 
használják rádióspektrumukat.

és céljait. Az említett politikai 
irányvonalak és célok a belső piac 
létrehozásához és megfelelő működéséhez 
szükséges spektrum rendelkezésre állását 
és hatékony használatát érintik. Ezenkívül 
figyelembe véve, hogy valós a veszélye 
annak, hogy interferencia lép fel az 
audiovizuális műsorszolgáltatás – analóg 
vagy egyéb típusú – általános vételekor, az 
ilyen politikáknak és az általuk érintett 
piacnak erőteljesen védeniük kell a 
fogyasztók jogait, és megfelelő 
tájékoztatást kell nyújtaniuk a 
nyilvánosság számára a közelgő 
változásról.

1 HL L 337., 2009.12.18., 37. o.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rádiófrekvencia számos, 
társadalmunk számára különösen fontos 
szolgáltatás és ágazat alapvető erőforrása: 
a mobilhírközlésé, a vezeték nélküli 
szélessávú és műholdas hírközlésé, a 
televíziós és a rádiós műsorszórásé, a
közlekedésé, a rádiós helymeghatározásé
és több más alkalmazásé 
(riasztórendszerek, távirányítók, 
hallókészülékek, mikrofonok, gyógyászati 
készülékek stb.). A rádiótechnológia 
közszolgáltatásokat is támogat, így például 
biztonsági és védelmi szolgáltatásokat, 
ezen belül a polgári védelmet, valamint 
különböző tudományos tevékenységeket
(pl. meteorológia, Földünk megfigyelése, 
rádiócsillagászat, űrkutatás). A 
frekvenciahasználat szabályozásának így 

(2) A rádiófrekvenciák jelentős 
társadalmi, kulturális, szociális és 
gazdasági értéket hordozó közjavak. 
Számos, társadalmunk számára különösen 
fontos szolgáltatás és ágazat alapvető
erőforrásai: a mobilhírközléséi, a vezeték 
nélküli szélessávú és műholdas hírközléséi, 
a televíziós és a rádiós műsorszóráséi, a
közlekedéséi, a rádiós helymeghatározáséi
és több más alkalmazáséi 
(riasztórendszerek, távirányítók, 
hallókészülékek, vezeték nélküli
mikrofonok, gyógyászati készülékek stb.).
A rádiótechnológia közszolgáltatásokat is 
támogat, így például biztonsági és védelmi 
szolgáltatásokat, ezen belül a polgári 
védelmet, a polgárok és az állam közötti 
kapcsolatok előmozdítását elektronikus 
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gazdasági, biztonsági, egészségügyi, a 
közérdeket érintő, kulturális, tudományos, 
társadalmi, környezeti és műszaki 
vonatkozásai is vannak.

kormányzati eszközök által, valamint 
különböző tudományos tevékenységeket
(pl. meteorológia, Földünk megfigyelése, 
rádiócsillagászat, űrkutatás). A 
frekvenciahasználat szabályozásának így 
gazdasági, biztonsági, egészségügyi, a 
közérdeket érintő, kulturális, tudományos, 
társadalmi, környezeti és műszaki 
vonatkozásai is vannak.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A frekvenciahasználat uniós szintű 
stratégiai tervezése és összehangolása a 
jogalkotói szándékok szerint kiteljesíti a 
vezeték nélküli elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és berendezések egységes 
piacát és a frekvenciahasználatra épülő más 
uniós szakpolitikák ügyét is előmozdítja, 
ezáltal az Unió egészében innovációra 
ösztönöz, valamint hozzájárul a gazdaság 
fellendítéséhez és a társadalmi 
integrációhoz, ugyanakkor tiszteletben 
tartja a spektrum társadalmi, kulturális és 
gazdasági értékét. Ennek megfelelően 
olyan uniós szakpolitikai programra van 
szükség, amely a frekvenciahasználatot 
igénylő összes szakpolitikai terület, tehát 
többek között az elektronikus hírközlés, a 
kutatás és fejlesztés, valamint a közlekedés 
és energiaügy belső piacára kiterjed.

(3) A frekvenciahasználat uniós szintű 
stratégiai tervezése és összehangolása a 
jogalkotói szándékok szerint kiteljesíti a 
vezeték nélküli elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és berendezések egységes 
piacát és a frekvenciahasználatra épülő más 
uniós szakpolitikák ügyét is előmozdítja, 
ezáltal az Unió egészében innovációra 
ösztönöz, valamint hozzájárul a gazdaság 
fellendítéséhez és a társadalmi 
integrációhoz, ugyanakkor tiszteletben 
tartja a spektrum társadalmi, kulturális és 
gazdasági értékét. Ennek megfelelően 
olyan uniós szakpolitikai programra van 
szükség, amely a frekvenciahasználatot 
igénylő összes szakpolitikai terület, tehát 
többek között az elektronikus hírközlés, a 
kutatás és fejlesztés, valamint a 
közlekedés, a kultúra és az energiaügy 
belső piacára kiterjed.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az első program a 2015-ig tartó (5) Az első program a 2015-ig tartó 
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időszakra vonatkozóan állapít meg 
vezérelveket és célkitűzéseket a tagállamok 
és az uniós intézmények számára, a 
végrehajtást illetően pedig konkrét 
kezdeményezéseket határoz meg. Jóllehet
a frekvenciagazdálkodás ma főként
nemzeti hatáskör alá tartozik, azt a hatályos 
uniós jogszabályoknak megfelelően kell 
gyakorolni, teret adva az uniós
szakpolitikák végrehajtásának.

időszakra vonatkozóan állapít meg 
vezérelveket és célkitűzéseket a tagállamok 
és az uniós intézmények számára, a 
végrehajtást illetően pedig konkrét 
kezdeményezéseket határoz meg. A 
frekvenciagazdálkodás nemzeti hatáskör 
alá tartozik, és azt a hatályos uniós 
jogszabályoknak megfelelően kell 
gyakorolni, teret adva az uniós
spektrumpolitika végrehajtását célzó 
intézkedések elfogadásának. A 
keretirányelv 8a. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a tagállamok együttműködnek 
egymással és a Bizottsággal a 
rádiófrekvenciák használatának stratégiai 
tervezése, összehangolása és 
harmonizációja során.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A programnak indokolt építenie az 
Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról szóló, 
2002. március 7-i 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatára
(„rádióspektrum-határozat”), valamint a 
Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) technikai 
szakértelmére annak érdekében, hogy a 
frekvenciahasználatot igénylő és az 
Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott uniós szakpolitikákat műszaki 
végrehajtási intézkedésekkel végre 
lehessen végrehajtani, megjegyezve, hogy 
ilyen intézkedések bármikor hozhatók, ha 
az a már meglévő uniós szakpolitikák 
végrehajtása szempontjából szükséges.

(6) A programnak indokolt építenie az 
Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról szóló, 
2002. március 7-i 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatára
(„rádióspektrum-határozat”), valamint a 
Postai és Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) technikai 
szakértelmére. A frekvenciahasználatot 
igénylő, a Parlament és a Tanács által 
elfogadott uniós stratégiákat műszaki 
végrehajtási rendelkezésekkel lehet
végrehajtani. Ezek alapját a keretirányelv 
8a. cikkében meghatározott politikai 
irányvonalaknak és az uniós
frekvenciapolitika céljainak kell képeznie.
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha a frekvenciahasználati jogokkal való 
kereskedés rugalmas használati 
feltételekkel párosul, az jelentős lendületet 
ad a gazdasági növekedésnek. Ennek 
megfelelően a keretirányelv értelmében 
azonnali hatállyal értékesíthetővé kell 
tenni a használati jogokat azon 
frekvenciasávok esetében, amelyekre 
vonatkozóan az uniós jogszabályok már 
rugalmas használatot vezettek be. Ezen 
túlmenően az értékesíthető jogok formáját 
és tartalmát illetően közös elveket, a 
spektrumjogoknak az erőfölényhez vagy a 
megszerzett spektrum használatának 
indokolatlan elmulasztásához vezető 
felhalmozását megakadályozandó pedig 
közös intézkedéseket szükséges lefektetni, 
amelyek megkönnyítik a tagállamok 
számára az intézkedések összehangolt 
bevezetését és az Unió egészében 
hozzáférhetővé teszik az említett jogokat.

(8) Ha a frekvenciahasználati jogokkal való 
kereskedés rugalmas használati 
feltételekkel párosul, az jelentős lendületet 
ad a gazdasági növekedésnek. Ezen 
túlmenően az értékesíthető jogok formáját 
és tartalmát illetően közös elveket, a 
spektrumjogoknak az erőfölényhez vagy a 
megszerzett spektrum használatának 
indokolatlan elmulasztásához vezető 
felhalmozását megakadályozandó pedig 
közös intézkedéseket szükséges lefektetni, 
amelyek megkönnyítik a tagállamok 
számára az intézkedések összehangolt 
bevezetését és az Unió egészében 
hozzáférhetővé teszik az említett jogokat.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az európai digitális menetrend külön 
kiemeli, hogy a vezeték nélküli szélessávú 
alkalmazások versenyélénkítő hatásúak, 
valamint növelik a fogyasztói kínálatot és a 
hozzáférést a vidéki vagy más olyan 
területeken, ahol a vezetékes szélessávú 
internetkapcsolat kiépítése nehézségekbe 
ütközik vagy nem lenne gazdaságos. A 
frekvenciagazdálkodás ugyanakkor 
hatással lehet a piaci versenyre azáltal, 
hogy megváltoztatja a piaci szereplők 

(9) Az európai digitális menetrend külön 
kiemeli, hogy a vezeték nélküli szélessávú 
alkalmazások versenyélénkítő hatásúak, 
valamint növelik a fogyasztói kínálatot és a 
hozzáférést a vidéki vagy más olyan 
területeken, ahol a vezetékes szélessávú 
internetkapcsolat kiépítése nehézségekbe 
ütközik vagy nem lenne gazdaságos. A 
frekvenciagazdálkodás ugyanakkor 
hatással lehet a piaci versenyre azáltal, 
hogy megváltoztatja a piaci szereplők 
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helyzetét és erőviszonyait például azzal, 
hogy a meglévő felhasználókat 
indokolatlan versenyelőnyökhöz juttatja. A 
spektrumhoz való korlátozott hozzáférés, 
különösen ha fogyóban a megfelelő 
frekvenciatartomány, gátat szabhat az új 
szolgáltatások vagy alkalmazások piaci 
belépésének, az innovációnak és a 
versenynek. A felhasználói jogok bővítése 
– akár spektrumkereskedelem, akár egyéb 
felhasználói ügyletek révén valósul meg –, 
valamint a frekvenciahasználatra 
vonatkozó új rugalmas kritériumok 
bevezetése hatást gyakorolhat a verseny 
jelenlegi helyzetére. A tagállamoknak ezért 
megfelelő ex ante vagy ex post 
szabályozási intézkedésekkel (pl. a 
meglévő jogok módosításával, a 
frekvenciahasználati jogok bizonyos 
megszerzési módjainak tilalmával, a 
spektrumfelhalmozásra és a hatékony 
spektrumhasználatra vonatkozóan a 
keretirányelv 9. cikkének (7) bekezdésében 
említettekhez hasonló feltételek 
megszabásával, az egyes üzemeltetők által 
igényelhető spektrum mennyiségének 
korlátozásával, valamint a spektrum túlzott 
összpontosulásának kivédésével) kell elejét 
venniük az esetleges versenytorzulásoknak, 
összhangban a 2002/20/EK irányelv
(engedélyezési irányelv) 5. cikke (6) 
bekezdésének, valamint a 87/372/EGK 
irányelv (GSM-irányelv) 1. cikke (2) 
bekezdésének gerincét adó alapelvekkel.

helyzetét és erőviszonyait például azzal, 
hogy a meglévő felhasználókat 
indokolatlan versenyelőnyökhöz juttatja. A 
spektrumhoz való korlátozott hozzáférés, 
különösen ha fogyóban a megfelelő 
frekvenciatartomány, gátat szabhat az új 
szolgáltatások vagy alkalmazások piaci 
belépésének, az innovációnak és a 
versenynek. A felhasználói jogok bővítése 
– akár spektrumkereskedelem, akár egyéb 
felhasználói ügyletek révén valósul meg –, 
valamint a frekvenciahasználatra 
vonatkozó új rugalmas kritériumok 
bevezetése hatást gyakorolhat a verseny 
jelenlegi helyzetére. A tagállamoknak ezért 
megfelelő ex ante vagy ex post 
szabályozási intézkedésekkel (pl. a 
meglévő jogok módosításával, a 
frekvenciahasználati jogok bizonyos 
megszerzési módjainak tilalmával, a 
spektrumfelhalmozásra és a hatékony 
spektrumhasználatra vonatkozóan a 
keretirányelv 9. cikkének (7) bekezdésében 
említettekhez hasonló feltételek 
megszabásával, az egyes üzemeltetők által 
igényelhető spektrum mennyiségének 
korlátozásával, valamint a spektrum túlzott 
összpontosulásának kivédésével) kell elejét 
venniük az esetleges versenytorzulásoknak, 
összhangban a 2009. november 25-i 
2009/140/EK irányelvvel módosított
2002/20/EK irányelv („engedélyezési 
irányelv”) 5. cikke (6) bekezdésének, 
valamint a 2009. szeptember 16-i 
2009/114/EK irányelvvel módosított
87/372/EGK irányelv („GSM-irányelv”) 1. 
cikke (2) bekezdésének gerincét adó 
alapelvekkel.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A spektrumhasználat csak úgy lehet (10) A spektrumhasználat csak úgy lehet 
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optimális és hatékony, ha alakulását 
folyamatosan figyelemmel kísérik, és arról 
naprakész, átlátható információk állnak 
rendelkezésre az Európai Unión belül.
Noha a spektrumhasználatra vonatkozó 
információk Közösségen belüli 
harmonizált rendelkezésre állásáról szóló 
2007/344/EK bizottsági határozat 
értelmében a tagállamok kötelesek 
közzétenni a rádióspektrum-használattal 
kapcsolatos jogokra vonatkozó 
információkat, a spektrum és a 
rádiótechnikai berendezések (különösen a 
300 MHz és 3 GHz közötti 
frekvenciatartományban való) hatékony 
használata érdekében az Unión belül –
hatékony felülvizsgálati és értékelési 
módszertan alapján – részletes kimutatást 
kell készíteni a meglévő 
spektrumhasználatról. Ennek segítségével 
meg lehet határozni mind a verseny-, mind 
a közszférában azokat a technológiákat 
vagy felhasználási módokat, amelyek 
hatékonysága nem kielégítő, fel lehet tárni 
a kihasználatlanul maradt 
frekvenciakiosztásokat és a kiaknázatlan 
megosztási lehetőségeket, és fel lehet 
mérni a jövőbeli fogyasztói és üzleti 
igényeket.

optimális és hatékony, ha alakulását 
folyamatosan figyelemmel kísérik, és arról 
naprakész, átlátható információk állnak 
rendelkezésre az Európai Unión belül.
Noha a spektrumhasználatra vonatkozó 
információk Közösségen belüli 
harmonizált rendelkezésre állásáról szóló 
2007/344/EK bizottsági határozat 
értelmében a tagállamok kötelesek 
közzétenni a rádióspektrum-használattal 
kapcsolatos jogokra vonatkozó 
információkat, a spektrum és a 
rádiótechnikai berendezések (különösen a 
300 MHz és 3 GHz közötti 
frekvenciatartományban való) hatékony 
használata érdekében az Unión belül –
hatékony felülvizsgálati és értékelési 
módszertan alapján – részletes kimutatást 
kell készíteni a meglévő 
spektrumhasználatról. Ennek segítségével 
meg lehet határozni mind a magán-, mind 
a közszférában azokat a technológiákat 
vagy felhasználási módokat, amelyek 
hatékonysága nem kielégítő, fel lehet tárni 
a kihasználatlanul maradt 
frekvenciakiosztásokat és a kiaknázatlan 
megosztási lehetőségeket, és fel lehet 
mérni a jövőbeli fogyasztói és üzleti 
igényeket.

Indokolás

Ez tisztázásra szorul. A frekvenciákat a magánszféra és a nem versenyszféra egyaránt 
használja.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint a
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről 
szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti olyan harmonizált szabványokra 

(11) A rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint 
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről 
szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti harmonizált szabványokra, 
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van szükség a spektrumhasználat 
hatékonyságának biztosításához, amelyek 
figyelembe veszik a megosztással 
kapcsolatban meghatározott jogi 
feltételeket. A nem rádió-távközlési 
elektromos és elektronikus berendezésekre 
és hálózatokra vonatkozó európai 
szabványokat szintén úgy szükséges 
kialakítani, hogy a spektrumhasználat 
zavarása elkerülhető legyen. A vezeték 
nélküli eszközök és alkalmazások 
mennyiségének és a spektrum 
telítettségének ugrásszerű növekedése és a 
spektrumfelhasználási módok sokfélesége 
olyan összesített hatással jár, amely 
próbára teszi az interferenciakezelés 
jelenlegi megközelítéseit. Ezeket, valamint 
a vevőkészülékek jellemzőit vizsgálatnak 
kell alávetni és újra kell értékelni, és 
kifinomultabb zavarvédelmi 
mechanizmusokat kell kifejleszteni.

valamint az elektronikus hálózatok és 
vezeték nélküli eszközök tekintetében 
jövőbeni harmonizációra van szükség a 
spektrumhasználat hatékonyságának 
biztosításához, és ezeknek gondoskodniuk 
kell a meglévő és az új alkalmazások 
összeférhetőségéről. A nem rádió-
távközlési elektromos és elektronikus 
berendezésekre és hálózatokra vonatkozó 
európai szabványokat szintén úgy 
szükséges kialakítani, hogy a 
spektrumhasználat zavarása elkerülhető 
legyen. A vezeték nélküli eszközök és 
alkalmazások mennyiségének és a 
spektrum telítettségének ugrásszerű 
növekedése és a spektrumfelhasználási
módok sokfélesége olyan összesített 
hatással jár, amely próbára teszi az 
interferenciakezelés jelenlegi 
megközelítéseit. Ezeket, valamint a 
vevőkészülékek jellemzőit – például a 
vevőkészülékek fokozott megbízhatóságát 
és az adókészülékek megfelelő kibocsátási 
szintjét – vizsgálatnak kell alávetni és újra 
kell értékelni, és kifinomultabb 
zavarvédelmi mechanizmusokat kell 
kifejleszteni.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Számos tagállamban az új, negyedik 
generációs mobil adatátviteli szabvány 
(LTE) szerinti szélessávú mobil 
kommunikációs hálózatokat hoznak létre. 
Ezek a hálózatok a 790–862 MHz-es
frekvenciasávot használják. Egyes 
rádiómikrofonok jelenleg szintén ebben a 
sávban működnek, ami interferenciát 
okozhat. Ez érinthet iskolákban, 
színházakban és konferencia-
helyszíneken alkalmazott, illetve egyéb 
üzleti, állami vagy magánfelhasználók 
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által működtetett eszközöket is. A 
szükséges utólagos műszaki kiigazítás 
csak jelentős költségek mellett valósítható 
meg, és mindenképpen tisztázni kell, hogy 
kire hárul ennek feladata.

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 800 MHz-es frekvenciasáv
optimális a nagyobb területet lefedő 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások 
számára. A 2010/267/EU határozat 
harmonizált műszaki feltételeiből, valamint 
az analóg műsorszórás 2012. január 1-jétől 
való megszüntetését előirányzó 2009. 
október 28-i bizottsági ajánlásból 
kiindulva, illetve a nemzeti szintű 
szabályozásban végrehajtott gyors 
változtatások fényében ezt a 
frekvenciasávot elviekben már 2013-tól az 
elektronikus hírközlés rendelkezésére lehet 
bocsátani. A tapasztalatoktól függően, 
illetve amennyiben az e célra használható 
egyéb sávokban nem állnak rendelkezésre 
szabad frekvenciák, hosszabb távon a 790 
MHz alatti frekvenciatartományt is 
érintheti a kiosztás. Figyelembe véve, 
hogy a 800 MHz-es frekvenciasáv kiterjedt 
földrajzi területekre tudja közvetíteni a 
jeleket, a felhasználási jogokhoz a 
lefedettségre vonatkozó kötelezettségeket 
is célszerű kapcsolni.

(13) A 800 MHz-es frekvenciasáv
felhasználható például a nagyobb területet 
lefedő vezeték nélküli szélessávú 
szolgáltatások számára. A 2010/267/EU 
határozat harmonizált műszaki 
feltételeiből, valamint az analóg 
műsorszórás 2015. január 1-jétől való 
megszüntetését előirányzó 2009. október 
28-i bizottsági ajánlásból kiindulva, illetve 
a nemzeti szintű szabályozásban 
végrehajtott gyors változtatások fényében 
ezt a frekvenciasávot elviekben már 2013-
tól az elektronikus hírközlés 
rendelkezésére lehet bocsátani. Figyelembe 
véve, hogy a 800 MHz-es frekvenciasáv 
kiterjedt földrajzi területekre tudja 
közvetíteni a jeleket, a felhasználási 
jogokhoz a lefedettségre vonatkozó
kötelezettségek is kapcsolódnak.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) További frekvenciaigény mutatkozhat 
más ágazatokban is, például a közlekedés

(15) További frekvenciaigény mutatkozhat 
más ágazatokban is, például a közlekedés
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(biztonsági, információs és irányítási 
rendszerek), a kutatás és fejlesztés, a 
közrend védelme és a katasztrófavédelem, 
illetve az elektronikus egészségügy és a 
digitális társadalmi befogadás terén. A 
rádióspektrum-politika és a K+F 
tevékenységek közötti szinergiák 
optimalizálása, valamint az egyes 
spektrumhasználók rádiótechnikai 
kompatibilitását elemző vizsgálatok 
végrehajtása az innovációt szolgálja. A 
Bizottság Közös Kutatóközpontjának részt 
kell vállalnia a rádiófrekvenciákra 
vonatkozó szabályozás műszaki 
aspektusainak kidolgozásában, mégpedig 
az uniós szabályozás szempontjából 
releváns interferenciamodellek 
ellenőrzéséhez szükséges vizsgálati 
infrastruktúra rendelkezésre bocsátásával.
A hetedik keretprogram égisze alatt végzett 
kutatás eredményeinek fényében szükség 
van azon projektek spektrumigényének 
vizsgálatára, amelyek – különösen a kkv-k 
számára – várhatóan jelentős gazdasági 
vagy befektetési potenciállal rendelkeznek
(pl. kognitív rádiótechnika vagy 
elektronikus egészségügy) A K+F és a 
tudományos tevékenységek zavartalansága 
érdekében megfelelő védelmet kell továbbá 
biztosítani a káros interferenciákkal 
szemben.

(biztonsági, információs és irányítási 
rendszerek), a kutatás és fejlesztés, a 
közrend védelme és a katasztrófavédelem, 
illetve az elektronikus egészségügy, a 
digitális társadalmi befogadás és a kultúra
terén. A rádióspektrum-politika és a K+F 
tevékenységek közötti szinergiák 
optimalizálása, valamint az egyes 
spektrumhasználók rádiótechnikai 
kompatibilitását elemző vizsgálatok 
végrehajtása az innovációt szolgálja. A 
Bizottság Közös Kutatóközpontjának részt 
kell vállalnia a rádiófrekvenciákra 
vonatkozó szabályozás műszaki 
aspektusainak kidolgozásában, mégpedig 
az uniós szabályozás szempontjából 
releváns interferenciamodellek 
ellenőrzéséhez szükséges vizsgálati 
infrastruktúra rendelkezésre bocsátásával.
A hetedik keretprogram égisze alatt végzett 
kutatás eredményeinek fényében szükség 
van azon projektek spektrumigényének 
vizsgálatára, amelyek – különösen a kkv-k 
számára – várhatóan jelentős gazdasági 
vagy befektetési potenciállal rendelkeznek
(pl. kognitív rádiótechnika vagy 
elektronikus egészségügy) A K+F és a 
tudományos tevékenységek zavartalansága 
érdekében megfelelő védelmet kell továbbá 
biztosítani a káros interferenciákkal 
szemben.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Ezenkívül a rádióspektrum fent 
említett ágazatok általi kiterjesztésekor 
tájékoztatni kell a nyilvánosságot a 
rádióspektrum további használatáról, 
valamint olyan képzési programokat kell 
biztosítani, amelyek révén a polgárok 
kibővíthetik az eredeti hivatalos 
kezdeményezéseket, és amely valódi 
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lehetőséget teremt a társadalom 
mobilizálására.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A rádióhullámok terjedésének 
jellegéből, a rádiótechnológián alapuló 
szolgáltatásokra épülő piacok nemzetközi 
jellegéből, valamint a káros interferenciák 
elleni határfüggetlen védelem iránti 
igényből adódóan a 
spektrumszabályozásnak erőteljes 
határokon átívelő vagy nemzetközi 
dimenziói vannak. A módosított 
2002/21/EK és 2002/20/EK irányelv 
emellett nemzetközi megállapodásokra 
történő utalásokat tartalmaz, melyek 
értelmében a tagállamok nem vállalhatnak 
olyan nemzetközi kötelezettségeket, 
amelyek megakadályozzák vagy 
korlátozzák uniós kötelezettségeik 
teljesítését. Az esetjoggal összhangban a 
tagállamoknak minden szükséges 
erőfeszítést meg kell tenniük annak 
érdekében, hogy a spektrumhasználat 
koordinálásával foglalkozó nemzetközi 
testületekben megfelelően képviseljék az 
uniós érdekeket az uniós hatáskörbe 
tartozó ügyekben. Ezen túlmenően 
minden olyan kérdésben, amely uniós 
szakpolitikát vagy hatáskört érint, az 
Uniónak a tárgyalások politikai 
előkészítésének élére kell állnia, a 
többoldalú egyeztetések alkalmával pedig 
részes félként kell közreműködnie, többek 
között a Nemzetközi Távközlési Unión 
belül is, amely a rádióspektrummal 
kapcsolatos ügyek tekintetében az ő 
felelősségi körének felel meg az uniós 
szabályozás értelmében.

(19) A rádióhullámok terjedésének 
jellegéből, a rádiótechnológián alapuló 
szolgáltatásokra épülő piacok nemzetközi 
jellegéből, valamint a káros interferenciák 
elleni határfüggetlen védelem iránti 
igényből adódóan a 
spektrumszabályozásnak erőteljes 
határokon átívelő vagy nemzetközi 
dimenziói vannak. A módosított 
2002/21/EK és 2002/20/EK irányelv 
emellett nemzetközi megállapodásokra 
történő utalásokat tartalmaz, melyek 
értelmében a tagállamok nem vállalhatnak 
olyan nemzetközi kötelezettségeket, 
amelyek megakadályozzák vagy 
korlátozzák uniós kötelezettségeik 
teljesítését. A tagállamoknak az ítélkezési 
gyakorlattal összhangban és a 
Bizottsággal együttműködésben meg kell
vizsgálniuk, hogy a spektrumhasználat 
koordinálásával foglalkozó nemzetközi 
testületekben miként lehet hatékonyan 
érvényesíteni az Unió közösségi 
érdekeinek megfelelő képviseletét, 
valamint a vizsgálat eredményét 
mihamarabb végre kell hajtaniuk.  
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A jelenlegi gyakorlattól elmozdulva, 
valamint az 1992. évi Igazgatási Rádió-
világértekezleten követendő eljárásokkal 
kapcsolatban 1992. február 3-án 
elfogadott tanácsi következtetésekben 
meghatározott elvekből kiindulva, 
amennyiben a rádió-hírközlési
világkonferenciákon és más, többoldalú 
egyeztetéseken tárgyalt kérdések jelentős 
uniós vonatkozású elveket vagy 
szakpolitikai kérdéseket érintenek, 
lehetőséget kell biztosítani az Uniónak 
arra, hogy a többoldalú tárgyalásokon 
saját érdekei védelmében új eljárásokat 
határozzon meg, azon a hosszú távú 
törekvésen túl, hogy a tagállamok mellett
teljes jogú taggá váljon a Nemzetközi 
Távközlési Unión belül, mely cél 
érdekében a Bizottság – a rádióspektrum-
politikai csoport (RSPG) véleményének 
figyelembevétele mellett – közös politikai 
célokat javasolhat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, a 
2002/21/EK irányelvben foglaltaknak 
megfelelően.

(20) A Bizottság a Parlamenttel és a 
Tanáccsal való konzultációt követően 
javaslatot terjeszt elő arra vonatkozóan, 
hogy a rádió-távközlési
világkonferenciákon és a jelentős uniós 
vonatkozású elveket vagy szakpolitikai 
kérdéseket érintő más, többoldalú 
egyeztetéseken miként lehet megfelelően 
képviselni az Európai Unió közösségi 
érdekeit az uniós szervek révén. Emellett a 
Tanáccsal való konzultációt követően meg
kell vizsgálni, hogy a tagállamok mellett az 
Unió is a Nemzetközi Távközlési Unió 
tagjává váljon-e, és azt adott esetben végre 
is kell hajtani.

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A Bizottság beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az e 
határozat alapján elért eredményekről és a 
tervezett jövőbeni intézkedésekről.

(24) A Bizottság beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az e 
határozat alapján elért eredményekről és a 
tervezett jövőbeni intézkedésekről.

Módosítás 17
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Határozatra irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ez a határozat nem érinti azt a 
védelmet, amelyet 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, 
2009. november 25-i 2009/140/EK európai 
parlamenti és tanácsi  irányelv1 biztosít a 
piaci szereplők számára.
---------------
1 HL L 337., 2009.12.18., 37. o.

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél Cél és hatály

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat rádióspektrum-politikai 
programot hoz létre, melynek feladata a 
rádióspektrum-használat stratégiai 
tervezése és összehangolása a belső piac 
működésének biztosítása érdekében.

Ez a határozat a keretirányelvvel és a 
2009/140/EK irányelvvel módosított 
2002/20/EK és 2002/19/EK irányelvekkel, 
a 2009/136/EK irányelvvel módosított 
2002/22/EK irányelvvel és a 67/2002/EK 
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határozattal összhangban rádióspektrum-
politikai programot hoz létre, melynek 
feladata a rádióspektrum-használat 
stratégiai tervezése és összehangolása a 
belső piac működésének biztosítása 
érdekében.

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat nem sérti a hatályos uniós 
jogot, sem pedig a nemzeti szinten az 
uniós jognak megfelelően elfogadott, 
általános érdekű célok elérésére irányuló, 
különösen a tartalomszabályozással és az 
audiovizuális politikával kapcsolatos 
intézkedéseket, sem pedig a tagállamok 
jogát arra, hogy a közrend és a 
közbiztonság, valamint a honvédelem 
céljaira szervezzék és használják 
rádióspektrumukat.

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hatékony spektrumhasználat 
ösztönzése a frekvenciák iránti egyre 
növekvő kereslet legmegfelelőbb 
kielégítéséhez;

a) a hatékony spektrumhasználat 
ösztönzése a frekvenciák iránti egyre 
növekvő kereslet legmegfelelőbb 
kielégítéséhez, egyszersmind figyelembe 
véve a frekvenciák társadalmi, kulturális 
és gazdasági összértékét;
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Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2002/21/EK irányelv („keretirányelv”) 
9. cikkével összhangban a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazása az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások, illetve lehetőség szerint más 
ágazatok és alkalmazások spektrummal 
való ellátásakor, mégpedig oly módon, 
hogy a hatékony spektrumhasználat és az 
innováció – különösen a rugalmasság 
előmozdítása révén – ösztönzést nyerjen;

b) a 2009/140/EK irányelvvel módosított
2002/21/EK irányelv („keretirányelv”) 9. 
cikkével összhangban a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazása az elektronikus hírközlő 
hálózatok és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások, illetve lehetőség szerint más 
ágazatok és alkalmazások spektrummal 
való ellátásakor, mégpedig oly módon, 
hogy a hatékony spektrumhasználat és az 
innováció – különösen a rugalmasság 
előmozdítása révén – ösztönzést nyerjen;

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lehető legkisebb terhet jelentő
engedélyezési rendszer alkalmazása a 
spektrumhasználat rugalmasságának és 
hatékonyságának maximalizálásával;

c) a lehető legmegfelelőbb engedélyezési 
rendszer alkalmazása a spektrumhasználat 
rugalmasságának és hatékonyságának 
maximalizálásával;

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a belső piac működésének garantálása, 
különösen tényleges verseny megteremtése 
révén.

d) a belső piac működésének garantálása, 
különösen tényleges verseny megteremtése 
révén, a 2009/140/EK irányelv által 
módosított keretirányelvvel összhangban a 
kulturális sokszínűség és a 
médiapluralizmus, illetve a társadalmi és 
területi kohézió előmozdítása érdekében.
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Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós
szakpolitikai célkitűzések támogatásához;

a) kellő nagyságrendű, megfelelő 
tartományú rádióspektrum időben történő 
rendelkezésre bocsátása az uniós
frekvenciapolitikai célkitűzések 
támogatásához, a műsorszórás fejlődési 
lehetőségeinek egyidejű figyelembevétele 
mellett;

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével. Ennek során 
a tagállamok intézkedéseikkel eltérhetnek
ezen elvtől, amennyiben ezen intézkedések 
a keretirányelv 9. cikke (4) bekezdésének 
a–d) pontjaiban megjelölt célokat 
szolgálják;

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a frekvenciahasználat hatékonyabbá 
tétele a kis frekvenciahasználatot igénylő 
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technológiák előnyben részesítésével; 
olyan technológiai eszközök kiegészítő 
használata – például nyilvános, vezeték 
nélküli internet-hozzáférési pontok 
(hotspotok), WiFi –, amelyeknek nincs 
szükségük rádiófrekvenciára;

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a spektrumhasználat hatékonyságának 
fokozása az általános felhatalmazásokból 
adódó előnyök kiaknázása, valamint az 
ilyen jellegű engedélyek nagyobb mértékű 
alkalmazása révén;

c) a spektrumhasználat hatékonyságának 
fokozása az általános felhatalmazásokból 
adódó előnyök kiaknázása, valamint az 
ilyen jellegű engedélyek nagyobb mértékű 
alkalmazása révén, valamint a fogyasztók 
helyzetének javítása a régi és az új 
alkalmazások egyidejű összeférhetősége 
tekintetében;

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – f pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a rádiótechnikai vagy nem 
rádiótechnikai berendezések egymásra 
gyakorolt káros interferenciájának vagy 
zavarásának kivédése a rugalmas és 
hatékony spektrumhasználatot lehetővé 
tevő szabványok kifejlesztésének 
elősegítése révén, növelve a 
vevőkészülékek interferenciával szembeni 
ellenálló képességét, különös figyelmet 
fordítva a rádiótechnikai eszközök és 
alkalmazások mennyiségi növekedéséből 
és sűrűbb előfordulásából adódó halmozott 
hatásra;

f) a berendezések egymásra gyakorolt 
káros interferenciájának vagy zavarásának 
kivédése a rugalmas és hatékony 
spektrumhasználatot lehetővé tevő 
szabványok kifejlesztésének elősegítése 
révén, növelve a vevőkészülékek 
interferenciával szembeni ellenálló 
képességét vagy megfelelő kimeneti 
kontroll alkalmazása által, különös 
figyelmet fordítva a rádiótechnikai 
eszközök és alkalmazások mennyiségi 
növekedéséből és sűrűbb előfordulásából 
adódó halmozott hatásra;
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Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok – összhangban az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
(„engedélyezési irányelv”) – 2013. január 
1-jéig a szélessávú szolgáltatások 
fejlesztésére alkalmas engedélyezési és 
kiosztási intézkedéseket fogadnak el, 
amelyek alapján például az érintett 
üzemeltetők számára közvetve vagy 
közvetlenül, lehetőség szerint és a 11. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
folytatott konzultációk alapján legalább 10 
MHz-es egybefüggő spektrumblokkokat 
tesznek hozzáférhetővé.

1. A tagállamok – összhangban az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló, a 2009/140/EK 
irányelvvel módosított 2002/20/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel
(„engedélyezési irányelv”) – 2013. január 
1-jéig a szélessávú szolgáltatások 
fejlesztésére alkalmas engedélyezési és 
kiosztási intézkedéseket fogadnak el, 
amelyek alapján például az érintett 
üzemeltetők számára közvetve vagy 
közvetlenül, lehetőség szerint és a 11. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
folytatott konzultációk alapján legalább 10 
MHz-es egybefüggő spektrumblokkokat 
tesznek hozzáférhetővé.

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra.

4. A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 
ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a 
hatékony spektrumhasználatra, valamint a 
meglévő és az új alkalmazások 
összeférhetőségére, a végfelhasználók és a 
fogyasztók érdekét szolgálva.

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Verseny A versenyre vonatkozó szabályozási elvek 
az elektronikus hírközlésben

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok fenntartják és 
előmozdítják a tényleges versenyt, 
elkerülik a belső piac egészének vagy 
lényegi részének versenytorzulásait.

törölve

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése, 
különösen pedig a rádiófrekvencia-
használati jogok felhalmozásából, 
átruházásából vagy módosításából fakadó 
versenytorzulások megakadályozása 
érdekében a tagállamok többek között az 
alábbi intézkedéseket fogadhatják el, a 
versenyszabályok alkalmazásának sérelme 
nélkül:

2. A hatékony belső piaci verseny 
megőrzése és előmozdítása érdekében, 
valamint a keretirányelv 9. cikkének (7) 
bekezdése és az engedélyezési irányelv 5. 
cikkének (6) bekezdése alapján, a 
tagállamok többek között az alábbi 
intézkedéseket fogadhatják el, a 
versenyszabályok alkalmazásának sérelme 
nélkül:

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tagállamok a 2002/20/EK irányelv 14. 
cikkének megfelelően módosíthatják az 

d) a tagállamok az engedélyezési irányelv 
14. cikkének megfelelően módosíthatják az 
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odaítélt jogokat, amennyiben ezt a lépést 
egyes gazdasági szereplők 
spektrumfelhalmozó és ezáltal a versenyt 
jelentősen hátráltató tevékenységének ex 
post korrekciója indokolja.

odaítélt jogokat, amennyiben ezt a lépést 
egyes gazdasági szereplők 
spektrumfelhalmozó és ezáltal a versenyt 
jelentősen hátráltató tevékenységének ex 
post korrekciója indokolja.

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek késedelmet és segítsék elő a 
tényleges versenyt.

3. A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
az engedélyezési és szelekciós eljárások ne 
szenvedjenek indokolatlan késedelmet és 
segítsék elő a tényleges versenyt, továbbá 
figyelembe vegyék a fogyasztóknak a 
különböző alkalmazások egyidejű megléte 
kapcsán kialakult helyzetét.

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 
frekvenciasáv rendelkezésre 
bocsátásában. A 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkével összhangban a Bizottság – a 
tagállamokkal közösen – folyamatosan 
figyelemmel kíséri a spektrumhasználatot 
az 1 GHz alatti frekvenciatartományban, 
és felméri, hogy fel lehet-e további 
frekvenciákat szabadítani és új 

3. A tagállamok 2015. június 17-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság a 
frekvenciasáv 2013. január 1-jétől való 
rendelkezésre bocsátását javasolja 
azokban a tagállamokban, ahol a digitális 
átállás folyamata már előrehaladott 
állapotban van vagy már befejeződött, és
ahol a meglévő szolgáltatások migrációját 
időben lehet kezelni.
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alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani.

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor felmérik,
milyen lépések szükségesek annak 
biztosításához – illetve szükség esetén meg 
is teszik ezeket a lépéseket –, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv felszabadítása ne 
érintse hátrányosan a PMSE-alkalmazások
(programok és különleges rendezvények 
szervezése) felhasználóit.

4. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – különösen a 
lefedettségre vonatkozó követelmények 
révén – gondoskodnak arról, hogy a 790–
862 MHz-es (800 MHz-es) 
frekvenciasávban közvetített szélessávú 
tartalmak és szolgáltatások hozzáférésének 
biztosítása ösztönzést nyerjen a gyéren 
lakott területeken; ugyanakkor biztosítják, 
hogy a 800 MHz-es frekvenciasáv 
felszabadítása ne érintse hátrányosan a 
PMSE-alkalmazások (programok és 
különleges rendezvények szervezése) 
felhasználóit, sem pedig a jelenlegi, illetve 
a jövőbeli műsorterjesztést, továbbá az 
eddigi felhasználók esetében felmerült 
vagy felmerülő migrációs költségekre 
vonatkozóan megfelelő kompenzációs 
intézkedéseket biztosítanak. A 800 MHz-es 
frekvenciasáv újbóli kiosztásával 
kapcsolatban a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a vevőkészülékek 
végfelhasználók általi interferenciamentes 
alkalmazását.

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben gondoskodnak a 
szükséges műszaki és szabályozási 
intézkedések végrehajtásáról annak 
érdekében, hogy megelőzzék az 
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interferencia kialakulását a 800 MHz-es 
frekvenciasávban működő hírközlési 
szolgáltatások és a 790 MHz alatti PMSE-
alkalmazások felhasználói között.

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság felkérést kap arra, hogy 
prioritásként és a 2002/21/EK irányelv 9b. 
cikkének (3) bekezdésének megfelelően 
intézkedéseket fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a tagállamok az Unión 
belül lehetővé tegyék a rádiófrekvencia-
használati jogok átruházását a 790–862 
MHz-es („a 800 MHz-es sáv”), a 880–915 
MHz-es, a 925–960 MHz-es, az 1710–
1785 MHz-es, az 1805–1880 MHz-es, az 
1900–1980 MHz-es, a 2010–2025 MHz-es, 
a 2110–2170 MHz-es, a 2,5–2,69 GHz-es 
és a 3,4–3,8 GHz-es harmonizált 
frekvenciasávokban.

5. A Bizottság felkérést kap arra, hogy 
prioritásként és a keretirányelv 9b. 
cikkének (3) bekezdésének megfelelően 
intézkedéseket fogadjon el annak 
biztosítására, hogy a tagállamok az Unión 
belül lehetővé tegyék a rádiófrekvencia-
használati jogok átruházását a 790–862 
MHz-es („a 800 MHz-es sáv”), a 880–915 
MHz-es, a 925–960 MHz-es, az 1710–
1785 MHz-es, az 1805–1880 MHz-es, az 
1900–1980 MHz-es, a 2010–2025 MHz-es, 
a 2110–2170 MHz-es, a 2,5–2,69 GHz-es 
és a 3,4–3,8 GHz-es harmonizált 
frekvenciasávokban.

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is a 
földfelszíni szolgáltatásokéhoz hasonló 
árú, szélessávú hozzáférést biztosító 
harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

6. Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság
folyamatosan rádiófrekvenciákat szabadít 
fel annak érdekében, hogy az Unió 
egészében, még a legkiesőbb területeken is 
szélessávú hozzáférést biztosító 
harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.
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Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az innovatív audiovizuális 
médiaszolgáltatások jövőbeni 
fejlesztésének támogatása érdekében, 
különös tekintettel azokra, amelyek a 
digitális televíziózásra történő átállásból 
erednek, a tagállamok – a Bizottsággal 
együttműködve, és figyelembe véve a 
digitális belső piac gazdasági és 
társadalmi előnyeit – biztosítják a 
frekvenciasávok rendelkezésre állását az 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
nyújtása céljából, és védik az ezekhez 
szükséges rádiófrekvenciákat.

Módosítás 43

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha felmerül ennek igénye, a Bizottság 
gondoskodik róla, hogy harmonizált 
feltételek mellett elegendő spektrum álljon 
rendelkezésre a biztonsági szolgáltatások 
fejlesztésének támogatásához és a 
szükséges eszközök szabad forgalmához, 
valamint a közbiztonságot, közrendet, 
polgári védelmet és katasztrófavédelmet 
szolgáló, műszakilag kölcsönösen 
átjárható, innovatív megoldások
kifejlesztéséhez.

3. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve gondoskodnak róla, hogy 
harmonizált feltételek mellett elegendő 
spektrum álljon rendelkezésre a biztonsági 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatásához és a szükséges eszközök 
szabad forgalmához, valamint a 
közbiztonságot, közrendet, polgári 
védelmet és katasztrófavédelmet szolgáló, 
műszakilag kölcsönösen átjárható, 
innovatív megoldások kifejlesztéséhez. A 
műsorszórás által használt frekvenciákat 
ez nem érinti.

Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok és a Bizottság a 
tudományos közösséggel szoros 
együttműködésben figyelemmel kísérik 
annak spektrumszükségleteit, kijelölnek 
bizonyos kutatási és fejlesztési 
kezdeményezéseket és innovatív 
alkalmazásokat, amelyeknek jelentős 
társadalmi-gazdasági hatásuk és/vagy 
befektetési potenciáljuk lehet, és 
felkészülnek arra, hogy ezen 
alkalmazásokat a lehető legkevesebb 
adminisztrációs teher és, harmonizált 
műszaki feltételek mellett kellő 
spektrumhoz juttathassák.

4. A tagállamok és a Bizottság a 
tudományos és a kutatói közösséggel 
szoros együttműködésben figyelemmel 
kísérik annak spektrumszükségleteit, 
kijelölnek bizonyos kutatási és fejlesztési 
kezdeményezéseket és innovatív 
alkalmazásokat, amelyeknek jelentős 
társadalmi-gazdasági hatásuk és/vagy 
befektetési potenciáljuk lehet, és 
felkészülnek arra, hogy ezen 
alkalmazásokat a lehető legkevesebb 
adminisztrációs teher és, harmonizált 
műszaki feltételek mellett kellő 
spektrumhoz juttathassák.

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Számbavétel – a rádióspektrum jelenlegi és
felhasználási módjai és a várható

frekvenciaigények figyelemmel kísérése

A rádióspektrum jelenlegi felhasználási
módjainak és a várható

frekvenciaigényeknek a számbavétele

Módosítás 46

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és az esetleges jövőbeni 
spektrumigényekről, különösen a 300 MHz 
és 3 GHz közötti frekvenciatartományt 
illetően.

1. A tagállamok az állami hatáskörelosztás 
keretében kimutatást készítenek a 
rádióspektrum Európai Unión belüli 
jelenlegi felhasználási módjairól és a 
joghatóságuk területén felmerülő
esetleges jövőbeni spektrumigényekről, 
különösen a 300 MHz és 3 GHz közötti 
frekvenciatartományt illetően, és e 
kimutatást megküldik a Bizottságnak. A 
tagállamok ezzel egyidejűleg 
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felülvizsgálják az új szolgáltatásokra 
használt frekvenciák műszaki 
hatékonyságát is.

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező 
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket. A 
számbavételkor figyelembe kell venni a 
fogyasztói vagy üzemeltetői kereslet 
alapján várható frekvenciaigényeket, és 
kielégítésük lehetőségét.

2. Az (1) bekezdésben említett kimutatás 
révén fel lehet mérni a létező 
frekvenciahasználati módok műszaki 
hatékonyságát, és ki lehet szűrni azokat a 
technológiákat és alkalmazásokat, amelyek 
nem bizonyultak hatékonynak, illetve a 
kihasználatlan és nem megfelelő 
hatékonysággal kihasznált 
frekvenciasávokat, és fel lehet tárni további 
spektrummegosztási lehetőségeket.
Emellett azt is biztosítani kell, hogy 
amennyiben a felhasználás nem optimális 
szintű, megteszik a szükséges 
intézkedéseket a lehető legnagyobb 
hatékonyságú felhasználás megvalósítása 
érdekében. A számbavételkor figyelembe 
kell venni a fogyasztói vagy üzemeltetői 
kereslet alapján várható 
frekvenciaigényeket, és kielégítésük
lehetőségét.

Módosítás 48

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Unió saját érdekei védelmében és az 
uniós jognak, ezen belül a belső és külső 
uniós hatásköröket lefektető elveknek 
megfelelően eljárva részt vesz a 
rádióspektrummal kapcsolatos kérdéseket 
érintő nemzetközi tárgyalásokon.

törölve
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Módosítás 49

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a nemzetközi szabályozás lehetővé tegye a 
frekvenciasávok teljes körű használatát 
azokra a célokra, amelyekre az uniós jog 
értelmében ki lettek osztva, valamint hogy 
elegendő nagyságú és megfelelően védett 
rádióspektrum álljon az uniós ágazati 
politikák rendelkezésére.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
a nemzetközi szabályozás lehetővé tegye a 
frekvenciasávok teljes körű használatát 
azokra a célokra, amelyekre a nemzeti 
vagy az uniós jog értelmében ki lettek 
osztva, valamint hogy elegendő nagyságú 
és megfelelően védett rádióspektrum álljon 
az uniós ágazati politikák rendelkezésére.
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