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RÖVID INDOKOLÁS

1. Az első rádióspektrum-politikai program (RSPP) jelentős lépés e véges erőforrás hatékony 
és optimális kihasználásának biztosítása felé. A spektrumpolitika központi eleme az „Európai 
digitális menetrend” című kiemelt bizottsági stratégiának, és döntő jelentőségű az Európa 
2020 – az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájában foglalt politikai 
célkitűzések megvalósítása szempontjából, továbbá a program szerepel az egységes piacról 
szóló jogszabály 50 elsőbbséget élvező intézkedése között. 

2. Az RSPP célja egy versenyképes és élénk európai iparág létrehozása a vezeték nélküli 
szélessávú szolgáltatások nyújtása és berendezések biztosítása érdekében. A program olyan 
környezet kialakítására törekszik, amelyben a páneurópai szolgáltatások virágozhatnak.

3. A frekvenciák mint közjavak kiosztását az európai polgárok érdekeinek legjobban 
megfelelő módon kell végezni. A frekvenciák hatékony és eredményes kiosztása nagyobb 
társadalmi, kulturális és gazdasági haszonnal jár, bővíti a fogyasztók választási lehetőségeit, 
előmozdítja az európai iparágak hosszú távú versenyképességét, továbbá hozzájárul a digitális 
belső piac megvalósításához. 

4. A frekvenciák szélessávú mobilszolgáltatások céljaira való felhasználása jóléti előnyöket 
teremt a polgárok számára, és a mobilhálózatokon át továbbított adatok mennyisége az elmúlt 
években ugrásszerűen megnőtt. Mindez folytatódni látszik, mivel az okostelefonok, 
táblaszámítógépek és hardverkulcsok száma továbbra is ugyanolyan gyors ütemben 
növekszik. A szélessávú mobilszolgáltatások emellett más területeken – például az 
egészségügyben, az oktatásban, a kultúrában és a közigazgatásban – is egyre fontosabb 
szerepet játszanak a szolgáltatásnyújtásban és a szolgáltatásokkal kapcsolatos innovációban.

5. A frekvenciák harmonizálása csökkenti majd az őket alkalmazó mobilhálózatok költségeit, 
mérsékli a fogyasztók mobilkészülékekkel kapcsolatos költségeit, továbbá serkenti a versenyt, 
és bővíti a fogyasztók választási lehetőségeit. Mindemellett mérsékli majd a határokon 
átnyúló káros interferenciákat és zavarokat is.   

6. A spektrum hatékony használata jelentős mértékben hozzájárulhat az elektronikus 
távközléshez való egyetemes hozzáféréshez, különösen a kedvezőtlenebb fekvésű vagy távoli 
területeken, például vidéki területeken vagy szigeteken élő polgárok és ott működő 
vállalkozások számára.

7. A frekvenciák harmonizációja és a drótnélküli szélessávú szolgáltatások fejlesztésének 
előmozdítása új eszközöket és lehetőségeket teremt a kulturális tartalmak szolgáltatására.
Ugyanakkor fontos biztosítani a földi műsorsugárzás jelenlegi lehetőségeit is. A 
frekvenciasáv felszabadításával járó többletköltségeket szükség esetén a tagállamoknak kell 
ellentételezniük.

8. Az RSPP-nek realisztikus, ámde nagyra törő célokat kell megfogalmaznia, amelyek 
képessé teszik az európai társaságokat arra, hogy a globális piacon stabilabban felvehessék a 
versenyt másokkal. Ilyen nagyra törő célok híján az Európai Uniót a lemaradás veszélye 
fenyegeti. A 790 MHz–862 MHz (800 MHz) közötti vezeték nélküli frekvenciatartomány 
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felszabadítása továbbá döntő jelentőségű az európai digitális menetrendben meghatározott 
célok elérése szempontjából, mind a gyors internetkapcsolat, mind pedig a digitális szakadék 
csökkentése tekintetében. A felszabadítást célzó folyamatot a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2013-ig le kell zárni. Az e-kormányzásnak, többek között a közbeszerzési eljárások 
elektronikus lefolytatásának hozzá kell járulnia a széles sáv Unión belüli kiépítéséhez.

9. Hosszú távú, 2015-nél is messzebb tekintő stratégiai kötelezettségvállalásra van szükség.
Ilyen jelentős beruházásokról lévén szó, fontos a szabályozási biztonság megteremtése.

Az RSPP-ről szóló javaslatra vonatkozóan az előadó az alábbiak szükségességére hívja fel a 
figyelmet:

a.) harmonizált frekvenciasávok létrehozása a páneurópai szolgáltatások ösztönzése, az 
adminisztratív terhek mérséklése és a belső piac további megerősítése érdekében,

b.) a 790–862 MHz-es frekvenciatartomány szélessávú mobilszolgáltatások számára 
2013-ig történő felszabadításának hangsúlyozása,

c.) további frekvenciák felszabadításának fontolóra vétele a 790 MHz alatti „második 
alsávban” az adatforgalom folyamatos bővülésének kezelésére,

d.) az alkalmazott frekvenciák – többek között a 2,3 GHz-es frekvencia –
kapacitásbővítésének elősegítése,

e.) annak felidézése, hogy az RSPP mielőbbi elfogadása alapvető jelentőséggel bír.
Alapvetően fontos a főbb kérdésekre összpontosító, konszenzusra törekvő megközelítés és 
elsősorban az, hogy több frekvencia álljon rendelkezésre a mobilszolgáltatások számára.

A belső piac szempontjából a fent vázolt célok jelentik az utat Európában a fenntartható 
növekedés és a foglalkoztatás elősegítése felé. A mobilszolgáltatási ágazat hagyományosan a 
szélesebb értelemben vett közösség gazdasági fejlődésének katalizátora. Ezért olyan 
környezetet kell teremtenünk, amely ösztönzi a beruházásokat, teret nyit a növekedés előtt és 
Európát a globális piacokon vezető szerephez juttatja.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás1

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés 
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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 
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.

(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 
működéséhez szükséges spektrum 
rendelkezésre állását és hatékony 
használatát érintik. A rádióspektrum-
politikai program támogatja az Európa 
2020 stratégiában, a digitális 
menetrendben meghatározott 
célkitűzéseket és fő fellépéseket, és az 
egységes piacról szóló jogszabályban 
lefektetett 50 elsőbbséget élvező intézkedés 
között is szerepel. Ez a határozat nincs 
joghatással a meglévő uniós 
jogszabályokra, azaz az 1999/5/EK, a 
2002/19/EK, a 2002/20/EK, a 2002/21/EK 
és a 2009/140/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.
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Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A rádióspektrum olyan közjó, amely 
nem lehet magántulajdon, amelyet 
azonban az államoknak szabályozniuk 
kell, hogy megkönnyítsék annak 
felhasználását engedélyhez kötött 
adatátviteli jogok vagy engedélyhez nem 
kötött felhasználási jogok révén;

Módosítás 3

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 
gazdasági, biztonsági, egészségügyi, a 
közérdeket érintő, kulturális, tudományos, 
társadalmi, környezeti és műszaki 
vonatkozásai is vannak.

(2) A rádiófrekvencia számos, 
társadalmunk számára különösen fontos 
szolgáltatás és ágazat alapvető nyilvános
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 spektrum 
hatékony használata fontos szerepet tölt 
be az elektronikus távközléshez való 
egyetemes hozzáférés szempontjából, 
különösen a gyérebben lakott vagy távoli 
területeken, például vidéki területeken 
vagy szigeteken élő polgárok és ott 
működő vállalkozások számára. A
frekvenciahasználat szabályozásának így 



AD\861423HU.doc 7/30 PE458.565v02-00

HU

gazdasági, biztonsági, egészségügyi, a 
közérdeket érintő, kulturális, tudományos, 
társadalmi, környezeti és műszaki 
vonatkozásai is vannak.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A rádiófrekvencia kezelésére, 
kiosztására és felhasználására 
vonatkozóan megújult gazdasági és 
társadalmi megközelítést kell elfogadni, 
melynek révén különös hangsúly 
fektethető egy olyan szabályozás 
kialakítására, amely biztosítja a 
rádiófrekvencia nagyobb hatékonyságát, 
jobb tervezését és védelmet nyújt a 
versenyellenes magatartással és a 
rádiófrekvencia felhasználása 
tekintetében a társadalom érdekei ellen 
irányuló intézkedések elfogadásával 
szemben.

Módosítás 5

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 

(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 
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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.

gazdasági értékét. A frekvenciahasználat 
az elektronikus távközlési szolgáltatások 
minőségének biztosítása, valamint a 
méretgazdaságosság elérése 
szempontjából is alapvető fontosságú, 
aminek révén mind a spektrumot használó 
mobil hálózatok költségei, mind a 
fogyasztók mobilkészülékekkel 
kapcsolatos költségei csökkennek. 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. A 
rádióspektrum tekintetében jelenleg 
jogokkal rendelkezők lehetséges 
jogosultásgaik tekintetében felmerülő 
aggodalmai semmilyen körülmények 
között nem késleltethetik a szükséges 
reformokat.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mivel a vezeték nélküli szolgáltatások 
rendkívüli mértékben elősegíthetik az 
információalapú gazdaság kiteljesedését, 
az információs és kommunikációs 
technológiákon alapuló ágazatok fejlődését 
és működését, valamint a digitális 
szakadék megszüntetését, ezen első 
programnak kifejezetten hozzá kell járulnia 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló „Európa 2020” 
stratégia végrehajtásához. A program 
szintén központi eleme az európai digitális 
menetrendnek4, amely a jövő hálózatra 
épülő tudásalapú gazdaságának motorját 
jelentő gyors szélessávú internet-
hozzáférés biztosítása jegyében nem 
kevesebbre vállalkozik, mint hogy 2020-ig 

(4) Mivel a vezeték nélküli szolgáltatások 
rendkívüli mértékben elősegíthetik az 
információalapú gazdaság kiteljesedését, 
az információs és kommunikációs 
technológiákon – például az e-
kereskedelmen – alapuló ágazatok
ösztönzését, fejlődését és működését, 
valamint a digitális szakadék 
megszüntetését, ezen első programnak 
kifejezetten hozzá kell járulnia az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló „Európa 2020” 
stratégia végrehajtásához. A program 
szintén központi eleme az európai digitális 
menetrendnek4, amely a jövő hálózatra 
épülő tudásalapú gazdaságának motorját 
jelentő gyors szélessávú internet-
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minden európai polgárnak legalább 30 
Mbps sebességű internetkapcsolatot 
biztosít, ami kiaknázhatóvá teszi az 
egységes digitális piac nyújtotta 
fenntartható gazdasági és társadalmi 
előnyöket. A program emellett egyéb uniós 
ágazati politikákat, így többek között a 
környezet fenntarthatóságának és az uniós 
polgárok gazdasági és társadalmi 
integrációjának ügyét is támogatja és 
előmozdítja. Mivel a vezeték nélküli 
alkalmazások ösztönző erőt adnak az 
innovációhoz, a program az innovációval 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
szempontjából is kulcsfontosságú 
kezdeményezés.

hozzáférés biztosítása jegyében nem
kevesebbre vállalkozik, mint hogy 2020-ig 
minden európai polgárnak legalább 30 
Mbps sebességű internetkapcsolatot 
biztosít, ami kiaknázhatóvá teszi az 
egységes digitális piac nyújtotta 
fenntartható gazdasági és társadalmi 
előnyöket. A program elősegíti különösen 
új piacok és új szolgáltatások kkv-k 
számára történő kialakítását, valamint a 
munkahelyteremtést. Emellett serkenti a 
versenyt, és lehetővé teszi a fogyasztók 
számára, hogy kihasználják az áruk és 
szolgáltatások nagyobb kínálatát és 
előnyösebb árait. Az e-kormányzásnak, 
többek között az közbeszerzési eljárások 
elektronikus lefolytatásának hozzá kell 
járulnia a széles sáv kiépítéséhez. A 
program emellett egyéb uniós ágazati 
politikákat, így többek között a környezet 
fenntarthatóságának és az uniós polgárok –
különösen pedig a fogyatékkal élők és a 
távoli területeken élő polgárok – gazdasági 
és társadalmi integrációjának ügyét is 
támogatja és előmozdítja. Mivel a vezeték 
nélküli alkalmazások ösztönző erőt adnak 
az innovációhoz, a program az 
innovációval kapcsolatos uniós 
szakpolitikák szempontjából is 
kulcsfontosságú kezdeményezés.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az első program a 2015-ig tartó 
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 

(5) Az első program a 2015-ig tartó 
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 főként nemzeti 
hatáskör alá tartozik, azt a hatályos uniós 
jogszabályoknak megfelelően kell 
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gyakorolni, teret adva az uniós 
szakpolitikák végrehajtásának.

gyakorolni, teret adva az uniós 
szakpolitikák végrehajtásának. El kell 
kerülni a rádiófrekvenciákra vonatkozó 
külön nemzeti intézkedéseket, hogy 
megelőzzék az európai piacokat 
akadályozó hatásokat, bár a használati 
jogokra vonatkozó döntéseket továbbra is 
nemzeti szinten hozzák meg, szem előtt 
tartva a létező nemzeti üzleti modelleket.

Módosítás 8

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. 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,
továbbá közös szabályokat kell kidolgozni 
ezen engedélyezett jogok visszavonására 
vonatkozóan, amelyek megkönnyítik a 
tagállamok számára az intézkedések 
összehangolt bevezetését és az Unió 
egészében hozzáférhetővé teszik az 
említett jogokat.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 
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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 
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.

(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 
helyzetét és erőviszonyait például azzal, 
hogy a meglévő felhasználókat 
indokolatlan versenyelőnyökhöz juttatja.
Az odaítélés feltételeit oly módon kell 
meghatározni, hogy azok egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítsanak a vidéki 
lefedettség tekintetében, és ne 
akadályozzák új szereplők belépését a 
piacra. Hasonlóképpen, az új 
technológiák sem szenvedhetnek hátrányt 
csak azért, mert később válnak 
hozzáférhetővé a piacon. 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 
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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.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A spektrumhasználat csak úgy lehet 
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 

(10) A spektrumhasználat csak úgy lehet 
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 6 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. Ennek kiegészítéseként, az 
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igényeket. egyes frekvenciasávok harmonizációjára 
és használatára vonatkozó uniós szintű 
határozatok végrehajtása érdekében a 
kimutatásnak magában kell foglalnia egy 
jelentést a tagállamok által hozott 
intézkedésekről.

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 
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 Bizottság a tagállamok 
megfelelően indokolt kérelme alapján, 
rendkívüli helyi körülmények esetén 
2015-ig egyedi eltéréseket engedélyezhet.
Az aktuális piaci igényektől, társadalmi és 
kulturális céloktól, valamint
tapasztalatoktól függően, illetve 
amennyiben az e célra használható egyéb 
sávokban nem állnak rendelkezésre szabad 
frekvenciák, a meglévő 
spektrumhasználatról és az Unión belüli 
lehetséges jövőbeli 
spektrumszükségletekről készített részletes 
kimutatás alapján hosszabb távon az UHF
frekvenciatartományt is érintheti a kiosztás.
Ezenkívül kulcsfontosságú a „GSM-
irányelv” a verseny elveinek megfelelő, 
gyors végrehajtása.
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Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel a szélessávú hírközlésnek az 
Unió egészét érintő fejlesztéséhez, 
valamint a versenytorzulásnak és a 
tagállami piacok fragmentáltságának a 
megakadályozásához elengedhetetlen az 
egységes szemlélet és a 
méretgazdaságosság, bizonyos 
engedélyezési és eljárási feltételeket a 
tagállamoknak összehangolt fellépéssel, a 
Bizottsággal közösen szükséges 
meghatározniuk. Az említett feltételek 
kiterjedhetnek a lefedettségre vonatkozó 
kötelezettségekre, a frekvenciablokkok 
nagyságára, a jogok odaítélésének 
ütemezésére, a virtuális mobilszolgáltatók 
számára biztosított hozzáférésre, vagy 
akár a használati jogok tartamára. A 
spektrum egyre hatékonyabb felhasználása 
és a vezeték nélküli berendezések és 
szolgáltatások belső piacának fejlődése 
szempontjából különösen fontos 
spektrumkereskedelmet szem előtt tartva 
ezeket a feltételeket a vezeték nélküli 
hírközlés céljaira kiosztott 
frekvenciasávokra, valamint az átruházható 
vagy haszonbérbe adható 
spektrumhasználati jogok alá tartozó 
frekvenciasávokra is alkalmazni kell.

(14) Mivel a szélessávú hírközlésnek az 
Unió egészét érintő fejlesztéséhez, 
valamint a versenytorzulásnak és a 
tagállami piacok fragmentáltságának a 
megakadályozásához elengedhetetlen az 
egységes szemlélet és a 
méretgazdaságosság, bizonyos 
engedélyezési és eljárási feltételeket a 
tagállamoknak összehangolt fellépéssel, a 
Bizottsággal közösen szükséges 
meghatározniuk. Az említett feltételek 
kiterjedhetnek a jogok odaítélésének 
ütemezésére, a használati jogok tartamára
és a jogok visszavonásának vagy 
átruházásának feltételeire. A spektrum 
egyre hatékonyabb felhasználása és a 
vezeték nélküli berendezések és 
szolgáltatások belső piacának fejlődése 
szempontjából különösen fontos 
spektrumkereskedelmet szem előtt tartva 
ezeket a feltételeket a vezeték nélküli 
hírközlés céljaira kiosztott 
frekvenciasávokra, valamint az átruházható 
vagy haszonbérbe adható 
spektrumhasználati jogok alá tartozó 
frekvenciasávokra is alkalmazni kell.

Módosítás 13

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 szabályos időközönként
beszámol az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az e határozat alapján elért 
eredményekről és a tervezett jövőbeni 
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intézkedésekről.

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) E határozat egyetlen rendelkezése 
sem 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 
2009/140/EK irányelv1 biztosít a piaci 
szereplők számára.
_______
1 HL L 337., 2009.12.18., 37. o.

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cél Cél és hatály

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a határozat rádióspektrum-politikai 1. Ez a határozat rádióspektrum-politikai 
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programot hoz létre, melynek feladata a 
rádióspektrum-használat stratégiai 
tervezése és összehangolása a belső piac 
működésének biztosítása érdekében.

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

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ez a határozat nem érinti 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 irányelvet1.
______________
1HL L 337., 2009.12.18., 37. o.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. 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 
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céljaira szervezzék és használják 
rádióspektrumukat.

Módosítás 19

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 valamennyi területen 
történő lehető leghatékonyabb
kielégítéséhez, a szolgáltatások 
minőségének javítása és a jelenlegi 
földrajzi különbségeket áthidaló 
elektronikus távközléshez való egyetemes 
hozzáférés biztosítása érdekében, 
egyszersmind tiszteletben tartva a 
spektrum társadalmi, kulturális és 
gazdasági értékét. Ezt az egyenlő 
versenyfeltételek és 
megkülönböztetésmentes verseny, 
valamint az üzleti modellek nemzeti 
sajátosságai védelmének biztosítása 
mellett kell megvalósítani;

Módosítás 20

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 legmegfelelőbb és a lehető legkisebb 
terhet jelentő, megkülönböztetésmentes
engedélyezési rendszer alkalmazása a 
spektrumhasználat rugalmasságának és 
hatékonyságának maximalizálása 
érdekében;

Módosítás 21
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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, valamint a 
frekvenciahasználat harmonizálásának és
szabványosításának hatékony 
összehangolása révén.

Módosítás 22

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 
szakpolitikai célkitűzések támogatása –
különösen a szélessávú szolgáltatásnak 
elsősorban a „GSM-irányelv” hatékony 
végrehajtása révén való előnyben 
részesítése –, továbbá az elektronikus 
távközléstől függő gazdasági 
tevékenységek – többek között az e-
kereskedelem – fejlesztésének elősegítése 
érdekében a szélessávú kapcsolattal 
jelenleg el nem látott területeken. Ezt a 
verseny biztosításával kell elérni, olyan 
általános érdekű célkitűzéseket szem előtt 
tartva, mint a kulturális sokszínűség és a 
médiapluralizmus, valamint a 
rádiófrekvenciák különböző használóinak 
érdekei;

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén, ex ante 
vagy ex post megakadályozva, hogy egyes 
gazdasági szereplők a versenyt jelentősen 
károsítva rádiófrekvenciákat halmozzanak 
fel;

d) tényleges verseny kialakítása és 
fenntartása különösen az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások terén,
rádiófrekvencia-használati jogok 
visszavonásával vagy más intézkedésekkel
ex ante vagy ex post megakadályozva, 
hogy egyes gazdasági szereplők a versenyt 
jelentősen károsítva rádiófrekvenciákat 
halmozzanak fel, illetve a frekvenciákat a 
piaci torzulásokat kiigazító módon 
kiosztva;

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
Article 3 – point g a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a rádióspektrum azon területeinek 
meghatározása, amelyeket licenszjogok 
nélkül hozzáférhetővé kell tenni, és/vagy 
tudományos kutatások számára fenn kell 
tartani;

Módosítás 25

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 

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.
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közvetlenül, lehetőség szerint és a 11. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
folytatott konzultációk alapján legalább 
10 MHz-es egybefüggő 
spektrumblokkokat tesznek 
hozzáférhetővé.

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok és a Bizottság közösen 
kidolgozzák és harmonizálják a 
rádióberendezésekre és a távközlő 
végberendezésekre, valamint az elektromos 
és elektronikus berendezésekre és 
hálózatokra vonatkozó szabványokat, adott 
esetben a Bizottság szabványtestületekhez 
intézett szabványosítási felkérése alapján.

3. A tagállamok és a Bizottság közösen 
kidolgozzák és harmonizálják a 
rádióberendezésekre és a távközlő 
végberendezésekre, valamint az elektromos 
és elektronikus berendezésekre és 
hálózatokra vonatkozó szabványokat, adott 
esetben a Bizottság szabványtestületekhez 
intézett szabványosítási felkérése alapján.
Különös figyelmet kell fordítani a 
fogyatékkal élő személyek által 
használandó berendezések szabványaira 
anélkül azonban, hogy megfosztanánk 
őket attól a joguktól, hogy tetszésük 
szerint nem szabványos berendezéseket 
használjanak. E tekintetben a 
spektrumharmonizáció és a 
standardizálás hatékony összehangolása 
különösen fontos lesz annak érdekében, 
hogy a fogyasztók a belső piac egészében 
korlátlanul használhassák a 
rádióspektrum-használatot igénylő 
eszközöket.

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a szelekciós feltételek és eljárások 

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

ösztönzőleg hassanak a beruházásokra és a
spektrum mint a közjavak részének
hatékony használatára.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az (1) bekezdésben előírt intézkedések 
végrehajtása a 900 MHz-es frekvenciasáv 
közeljövőben bekövetkező megnyitását 
fogja kísérni, összhangban a módosított 
GSM-irányelvvel és szem előtt tartva a 
verseny elősegítését. Ezeket az 
intézkedéseket megkülönböztetéstől 
mentesen kell végrehajtani, és a versenyt 
nem torzíthatják a piaci erőfölénnyel 
rendelkező szolgáltatóknak kedvezve.

Módosítás 29

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. Az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítése, 
különösen pedig a rádiófrekvencia-
használati jogok felhalmozásából, 
átruházásából vagy módosításából fakadó 
versenytorzulások megakadályozása 
érdekében a tagállamok a frekvenciák 
kiosztásának megtervezésekor alaposan 
megvizsgálják, hogy a tervezett 
frekvenciakiosztás – figyelembe véve a 
konkurens mobilszolgáltatóknak már 
kiosztott frekvenciákat – feltehetőleg 
mérsékli vagy torzítja-e a versenyt az
érintett mobilpiacokon. Amennyiben a 
már kiosztott frekvenciákat figyelembe 
véve a tervezett frekvenciakiosztás 
feltehetőleg a verseny mérséklődését vagy 
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torzulását vonja maga után, a tagállamok 
e mérséklődést vagy torzulást legalább az
alábbi intézkedések valamelyikének 
elfogadásával kezelik, a versenyszabályok 
alkalmazásának sérelme nélkül:

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a tagállamok a frekvenciának a 
frekvenciasáv vagy a hasonló jellemzőjű 
sávok csoportjának új belépői számára 
való fenntartásával, illetve e sávokban a 
spektrumok engedély nélküli használatra 
való fenntartásával tehetnek lépéseket a 
spektrum gazdasági szereplők közötti 
egyenletesebb elosztása érdekében;

Módosítás 31

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 késedelmet, 
megkülönböztetéstől mentesek legyenek és 
segítsék elő a tényleges versenyt.

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amennyiben a tagállamok a (2) 
bekezdésben említett intézkedések 
bármelyikének alkalmazása mellett 
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döntenek, azt az engedélyezési irányelv 6. 
cikkében meghatározott feltételek 
bevezetésével teszik, összhangban 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 
2009/140/EK irányelvben1 rögzített, a 
rádiófrekvenciák használatára vonatkozó 
joggal kapcsolatos feltételek bevezetését 
vagy megváltoztatását szolgáló 
eljárásokkal.
__________
1 HL L 337., 2009.12.18., 37. o.

Indokolás
A módosítás célja a szöveg hozzáigazítása a távközlés keretszabályozásához. Különösen nem 
világos, hogy ez a határozat (5. cikk (2) bekezdés) új hatásköröket javasol-e a nemzeti 
szabályozó hatóságok számára, vagy a jogorvoslatok és biztonsági intézkedések a hatályos 
jogszabályokból levezethetők. A nemzeti szabályozó hatóságok ráadásul nem hiúsíthatják meg 
a piaci felülvizsgálati folyamatot (ideértve a keretirányelv 7. cikkét), és nem vezethetnek be a 
hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettségeket ott, ahol ezt korábban nem tudták 
megtenni.

Módosítás 33

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 

3. A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján a 2010/267/EU határozatban
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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 alkalmazások számára 
rendelkezésre bocsátani.

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
az UHF frekvenciasáv használatát (azaz a
300 MHz és a 3GHz közötti 
frekvenciatartományt), és felméri, hogy fel 
lehet-e további frekvenciákat szabadítani 
és új alkalmazások számára rendelkezésre 
bocsátani. Hosszabb távon különösen 
fontolóra kell venni egy második digitális 
hozadék lehetőségét.

Módosítás 34

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 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.

Módosítás 35
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Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve meghozzák a szükséges 
műszaki és szabályozási intézkedéseket a 
mobil szolgáltatások és műsorszórás, 
valamint a PMSE-alkalmazások 
felhasználói közötti káros interferenciák 
elkerülése érdekében. A tagállamok 
megfelelő időben elegendő forrást 
bocsátanak rendelkezésre a 800 MHz-es 
sáv felszabadításához és az interferenciák 
ellen védelmet biztosító intézkedésekhez 
kapcsolódó átállási költségek fedezésére.

Módosítás 36

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 
további frekvenciasávokat szabadít fel 
annak érdekében, hogy az Unió egészében, 
még a legkiesőbb területeken is szélessávú 
hozzáférést biztosító harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

Indokolás
Véleményünk szerint e határozat hatályán kívül esik az, hogy a Bizottság „a földfelszíni 
szolgáltatásokéhoz hasonló árú,” harmonizált műholdas szolgáltatásokat biztosítson a 
szélessávú hozzáféréshez, valamint hogy a 2009-ben európai szinten engedélyezett 2–4 GHz-
es frekvenciasáv teljesítse a szélessávú hozzáféréshez szükséges harmonizált műholdas 
szolgáltatásokra érvényes követelményeket.

Módosítás 37
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Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – -1 bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az innovatív audiovizuális média és az 
európai polgároknak kínált más 
szolgáltatások további fejlődésének 
támogatása érdekében – figyelemmel az 
egységes digitális piac gazdasági és 
társadalmi előnyeire – a tagállamok a 
Bizottsággal együttműködésben biztosítják 
az ilyen szolgáltatások műholdas és 
földfelszíni nyújtásához szükséges 
elegendő frekvenciatartomány 
rendelkezésre állását.

Indokolás
Nem csak a földfelszíni műsorszóráshoz szükséges elegendő spektrum az általános érdekű 
célok elérése érdekében, hanem a műholdak esetében is megfelelő mennyiségű frekvenciára 
van szükség az úttörő jellegű technológiák folytatásához és az innovatív technológiák 
bevezetéséhez, amelyek a fejlett digitális szolgáltatásokat támogatják, köztük olyan kiváló 
minőségű audiovizuális szolgáltatásokat, mint a HDTV vagy a 3DTV. A spektrumhasználatot 
átfogóan kell megközelíteni, minden olyan technológiát támogatva, amely gazdasági és 
társadalmi előnyökkel jár a polgárok és vállalkozások tekintetében, és így hozzájárul a 
teljesen működőképes, digitális egységes piachoz.

Módosítás 38

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 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.
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Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve az Unión belüli PMSE-
alkalmazások számára összehangolt 
törzssávot kísérelnek meg meghatározni, 
az Unió azon célkitűzéseinek megfelelően, 
hogy javítsák a belső piac integrációját és 
a kultúrához való hozzáférést. A fenti 
összehangolt sávoknak az 1GHz-es vagy 
magasabb frekvenciatartományban kell 
lenniük.

Indokolás
A turnézó művészek és együttesek jelenleg azzal a problémával szembesülnek, hogy a vezeték 
nélküli mikrofonok nemcsak a különböző tagállamokban, de még a különböző városokban és 
régiókban is eltérő frekvenciákat kapnak. A PMSE-alkalmazásoknak nem kell nagy területeket 
lefedniük, ezért az 1GHz feletti frekvenciák ideálisak lennének.

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 4 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A tagállamok és a Bizottság biztosítja 
a frekvenciatartomány rendelkezésre 
állását rádiófrekvencia-kereső 
berendezések (RFID) és más, a tárgyak 
internete (IOT) vezeték nélküli 
kommunikációs technológiái számára, és 
a tagállamokon átívelő IOT-
kommunikáció számára történő 
spektrumkiosztás szabványosítására 
törekszik.

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 
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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 Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól és a harmonizált frekvenciák 
iránti esetleges jövőbeni igényekről. Első 
lépésként e kimutatásnak a 300 MHz és 6
GHz közötti tartomány frekvenciáira kell 
kiterjednie. A kimutatás tartalmazza a 
meghatározott frekvenciasávok 
harmonizációjával és használatával 
kapcsolatos európai uniós határozatok 
végrehajtása érdekében hozott tagállami 
intézkedésekről szóló jelentést is.

Módosítás 42

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 – egyértelműen meghatározott és 
átlátható kritériumok és módszerek 
alapján – 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, vállalkozói vagy üzemeltetői 
kereslet alapján várható 
frekvenciaigényeket, és kielégítésük 
lehetőségét.

Módosítás 43
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Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amennyiben lehetséges, a Bizottság az 
(1) bekezdésben említett kimutatásba 
azokat az információkat is belefoglalja, 
amelyek a tagállamokkal szomszédos 
harmadik partnerországoknak az Unión 
belüli spektrumhasználatot közvetve vagy 
közvetlenül befolyásoló 
spektrumhasználatára vonatkoznak.

Módosítás 44

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az Unió kérésre politikai és műszaki 
támogatást nyújt a tagállamok részére az 
Unióval szomszédos országokkal, illetve a 
csatlakozásra váró vagy tagjelölt 
országokkal folytatott kétoldalú 
tárgyalások során ahhoz, hogy el tudjanak 
hárítani minden olyan 
spektrumkoordinációs problémát, amely 
akadályozhatja a tagállamokat a 
rádióspektrum-politikával és -
gazdálkodással kapcsolatos, uniós jog 
szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Az 
uniós rádióspektrum-politikai célkitűzések 
védelme érdekében az Unió harmadik 
országok frekvenciagazdálkodási 
erőfeszítéseit is támogatja, ha azok 
megfelelnek a vonatkozó uniós 
követelményeknek.

4. Az Unió politikai és műszaki támogatást 
nyújt a tagállamok részére az Unióval 
szomszédos országokkal, illetve a 
csatlakozásra váró vagy tagjelölt 
országokkal folytatott két- és többoldalú 
tárgyalásaik során ahhoz, hogy el tudjanak 
hárítani minden olyan 
spektrumkoordinációs problémát, amely 
akadályozhatja a tagállamokat a 
rádióspektrum-politikával és -
gazdálkodással kapcsolatos, uniós jog 
szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Az 
uniós rádióspektrum-politikai célkitűzések 
védelme érdekében az Unió harmadik 
országok frekvenciagazdálkodási 
erőfeszítéseit is támogatja, ha azok 
megfelelnek a vonatkozó uniós 
követelményeknek.
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