
PR\856370HU.doc PE458.562v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2010/2274(INI)

25.3.2011

JELENTÉSTERVEZET
az egyetemes szolgáltatásról és a 112-es segélyhívószámról

(2010/2274(INI)

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Sylvana Rapti

A vélemény előadója (*): José Manuel Fernandes, Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke



PE458.562v01-00 2/12 PR\856370HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................9



PR\856370HU.doc 3/12 PE458.562v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egyetemes szolgáltatásról és a 112-es segélyhívószámról
(2010/2274(INI)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. 
március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (Egyetemes szolgáltatási 
irányelv)1, 

– tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 
2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 
2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3, 

– tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló, 2009. március 7-i 2009/21/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre (keretirányelv)4, 

– tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre (hozzáférési irányelv)5, 

– tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre6,

– tekintettel 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 

                                               
1 HL L 108., 2002.4.24., 51. o.
2 HL L 364., 2004.12.9., 1. o.
3 HL L 337., 2009.12.18., 11. o.
4 HL L 108., 2002.4.24., 33. o.
5 HL L 108., 2002.4.24., 7. o.
6 HL L 108., 2002.4.24., 21. o.
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irányelvre1, 

– tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és 
Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az Európai Bizottság által 2010. március 2-én elindított, az elektronikus 
hírközlő hálózatok terén az egyetemes szolgáltatás jövőjének alapelveiről szóló nyilvános 
konzultációra,

– tekintettel a „Szélessávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című, 2010. szeptember 20-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0472),

– tekintettel az első rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2010)0471),

– tekintettel az újgenerációs hozzáférési hálózatokhoz (NGA) való szabályozott 
hozzáférésről szóló, 2010. szeptember 20-i bizottsági ajánlásra,

– tekintettel az Európai Bizottság hírközlési bizottságának „Szélessávú hozzáférés az EU-
ban: 2010. július 1-jei állapot” című munkadokumentumára,

– tekintettel „Az egységes európai elektronikus hírközlési piac fejlődéséről szóló 2009. évi 
jelentés (15. jelentés) SEC(2010) 630” című, 2010. augusztus 25-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0253,

– tekintettel „A piacok megfelelő működésének biztosítása a fogyasztók számára – A 
fogyasztói piacok eredménytáblájának negyedik kiadása” című, 2010 októberében 
közzétett dokumentumra,

– tekintettel az egységes európai segélyhívószám bevezetéséről szóló, 1991. július 29-i 
91/396/EGK tanácsi határozatra4,

– tekintettel a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról 
(roaming) szóló, 2007. június 27-i 717/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre5, 

– tekintettel „Az európai 112-es segélyhívószám” című felmérésre (Flash Eurobarometer 
314),

                                               
1 HL L 337., 2009.12.18., 37. o.
2 HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
3 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
4 HL L 217., 1991.8.6., 31. o.
5 HL L 171., 2007.6.29., 32. o.
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– tekintettel a Bizottság hírközlési bizottságának „A 112-es egységes európai 
segélyhívószám bevezetése – az adatgyűjtés negyedik fordulójának eredményei” című 
munkadokumentumára (2011. február 10.),

– tekintettel 2007. szeptember 25-i nyilatkozatára a 112-es egységes európai 
segélyhívószámról1, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére 
(A7-0000/2011),

A. mivel az egyetemes szolgáltatási irányelv oly módon lép fel a társadalmi kirekesztés ellen, 
hogy biztosítja: a vidéki és távoli területeken élő polgárok és az alacsony jövedelmű 
háztartások megfizethető áron férhetnek hozzá alapvető távközlési szolgáltatásokhoz;

B. mivel az egyetemes szolgáltatás fogalommeghatározása a következő: „a meghatározott 
minőségű szolgáltatásoknak a minimális készlete, amelyekhez az egyedi nemzeti 
feltételekhez igazodó, megfizethető áron minden végfelhasználónak hozzáférése van, a 
verseny torzítása nélkül”;

C. mivel jelenleg még nem lehetséges a módosított egyetemes szolgáltatási irányelv 
végrehajtásának értékelése, tekintettel arra, hogy a nemzeti jogba való átültetés határideje 
2011. május 25., és az értékeléshez szükséges hároméves időszak még csak most 
kezdődött meg;

D. mivel a hatályos jogszabály nem az az önmagában vett cél, hogy a polgárok érdekében 
pozitív eredményeket mutasson fel, és a tagállamok által végrehajtott folyamatos 
felügyelettel maximalizálni kell az új intézkedésekből eredő előnyöket és az információ 
minőségének, teljességének és láthatóságának javítására tett erőfeszítéseket; 

E. mivel az egységes piac soha nem tekinthető igazán befejezettnek, hanem a társadalmi 
szükségletek és a technológiai fejlemények függvényében mindig újra kell értékelni, 
mindig biztosítani kell a szociális védelmi garanciákat, a gazdasági fejlődést és a 
növekedést annak biztosítása érdekében, hogy az egységes piac valóban kézzelfogható 
előnyökkel járjon a polgárok számára;

F. mivel a fejlődés érdekében tett erőfeszítés az európai jogalkotók által meghatározott 
jövőkép és célkitűzések mozgatórugója és megvalósításuk eszköze; mivel az új és a 
módosító jogszabályoknak tekintetbe kell venniük a tényleges tapasztalatokat és a 
végrehajtási kapacitást; mivel a jogszabály-módosításoknak egyértelmű politikai 
támogatást kell élvezniük és – meghatározó tényezőként – objektív költség-haszon 
értékelésen kell alapulniuk;

G. mivel a 112-es egységes európai segélyhívószám az egyetlen szám, amellyel az EU 
minden tagállamában elérhetők a segélyhívó szolgálatok;

Egyetemes szolgáltatás és az új fejlesztések kontextusa

                                               
1 HL C 219 E., 2008.8.28. 92. o.
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1. hangsúlyozza az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek fontosságát, mint olyan, a 
társadalmi befogadást szolgáló biztonsági hálót, ahol a piaci viszonyok önmagukban nem 
tudtak alapszolgáltatásokat nyújtani a polgárok és a vállalkozások számára;

2. támogatja az EU egyetemes szolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos megközelítésének 
társadalmi, gazdasági és technológiai fejlemények fényében történő rendszeres 
újraértékelését annak érdekében, hogy a szabályban olyan megfelelő 
fogalommeghatározások kerüljenek bevezetésre, amelyek tükrözik az újonnan kialakuló 
szükségleteket és javítják a szolgáltatások minőségét; 

3. felkéri a Bizottságot arra, hogy a nyújtson iránymutatást a felülvizsgált egyetemes 
szolgáltatási irányelv végrehajtásához és alkalmazásához; a felülvizsgált irányelv 
megakadályozza a piac torzulását és ugyanakkor lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy a hazai körülményeiknek megfelelőbb rendelkezéseket fogadják el; 

4. támogatja a digitális menetrend „szélessávú hozzáférést mindenkinek” célkitűzését, és 
meggyőződése, hogy a szélessávú internethez való egyetemes hozzáférés segíti a 
polgárokat és a vállalkozásokat abban, hogy teljes mértékben kihasználhassák az egységes 
digitális piac minden előnyét, különösen annak köszönhetően, hogy az előmozdítja a 
társadalmi befogadást, új lehetőségeket teremt a társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból innovatív vállalkozások számára, valamint ösztönzi a munkahelyteremtést és 
a növekedést és új lehetőségeket biztosít a határon átnyúló kereskedelem számára;

5. hangsúlyozza, hogy a szakpolitikák és technológiák ötvözése elősegítheti azt, hogy a 
vállalkozások és az állami szervek új online szolgáltatásokat és alkalmazásokat 
fejlesszenek ki, ezáltal keresletet teremtve a gyorsabb internetkapcsolatra, nyereségesebbé 
teheti a nyílt szélessávú hálózatok terén eszközölt befektetéseket és ezáltal ösztönözheti a 
köz- és magánszféra közötti partnerségeket.

6. hangsúlyozza, hogy – tekintettel a magas beruházási költségekre – az egyetemes 
szolgáltatás nem lehet jog vagy a „szélessávú hozzáférést mindenkinek” célkitűzés 
elérését szolgáló megfelelő vagy fő mozgatórugó, mivel nem feltétlenül képes arra, hogy 
jelentősen jobb szolgáltatásokat biztosítson a fogyasztók számára;

7. úgy véli, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek végső soron újabb ösztönző 
tényezőt jelenthetnek a szélessávú szolgáltatás fejlesztéséhez; 

8. felkéri a Bizottságot, hogy zárja le a jelenleg zajló hatásvizsgálatot és a jogalkotókat lássa 
el megbízható adatokkal a jelenlegi igénybevételről, a várható keresletről és az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségek szélessávú hozzáféréssel történő fejlesztéséről, és végül 
készítsen elemzést a tagállamok, a fogyasztók és a vállalkozások szempontjából az 
egyetemes szolgáltatási kötelezettségek elterjesztése érdekében alkalmazott 
leghatékonyabb finanszírozási csomagról; 

9. felkéri a Bizottságot arra, hogy a nemzeti szabályozó hatóságokkal párhuzamosan és 
együttműködésben gyakoroljon szigorú piacfelügyeletet annak biztosítása érdekében, 
hogy a szélessávú technológiák és sebességek terén egyetemes szolgáltatási 
kötelezettségeket vállaló – vagy azokat vállalni szándékozó – tagállamok ezt a piac 
torzítása nélkül tehessék meg; 

10. üdvözli a Bizottság döntését arról, hogy a fogyasztói piacok eredménytáblája negyedik 
kiadásának megjelentetése után részletes tanulmányt készít az internet-szolgáltatásról; 
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11. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat – a nemzeti szabályozó hatóságok 
közreműködésével –, hogy vizsgálják meg az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 
azonos módon történő alkalmazásának azon lehetőségeit, amelyekkel a kiszolgáltatott 
helyzetű csoportok nem csak speciális végberendezések és tarifák bevezetésével kapnának 
hozzáférést, hanem a megfelelő információ rendelkezésre állásának, az elérhető 
szolgáltatások közötti valódi fogyasztói választásnak és a vevőszolgálati 
szolgáltatásoknak köszönhetően is;

A 112-es európai segélyhívószám
12. hangsúlyozza, hogy a 112-es szám életet menthet, és növeli az uniós polgárok védelmét;

13. sajnálatosnak tartja azonban, hogy az európai 112-es segélyhívószám még koránt sincs 
teljesen kihasználva; ennek megfelelően úgy gondolja, hogy további alapvető lépéseket 
kell tenni annak érdekében, hogy a polgárok megismerjék, valamint a technológiai és a 
jobb koordinációhoz kapcsolódó kérdések terén;

14. sürgeti az Európai Bizottságot és a támogatott tagállamokat, hogy közösen sokszorozzák 
meg a 112-es szám létezésével és használatával kapcsolatos társadalmi tudatosság 
növelése érdekében tett erőfeszítéseiket;

15. felkéri a tagállamokat arra, hogy az új európai uniós hírközlési szabályozás értelmében 
javítsák a hívó fél tartózkodási helyére vonatkozó információ pontosságát és 
megbízhatóságát, valamint hogy az automatikus helymeghatározás, mint végső cél elérése 
érdekében modernizálják technológiáikat;  

16. kéri a finanszírozás hozzáférhetővé tételét és a kutatási programok támogatását a hívó fél 
tartózkodási helyének azonosítását szolgáló lehető legjobb technológiák – ideértve a 
VoIP-hívásokat is –  kifejlesztésnek garantálására és ezáltal támogatja az új generációs 
szabványok és szabályozások kialakítását; 

17. úgy véli, hogy szabályozással az e-segélyhívó rendszer kiépítését kötelező szolgáltatássá 
kell tenni;

18. felhívja a figyelmet arra, hogy a lehető legmagasabb szintű hatékonyság eléréshez fontos a 
nemzeti szintű és a határokon átnyúló/európai uniós szintű vészhelyzeti szervek jobb 
összehangolása;

19. felkéri a Bizottságot, hogy határozzon meg megbízhatósági követelményeket és hozzon 
létre azonnali reakciómutatókat, mint teljesítménycélokat;

20. ajánlja a legjobb gyakorlatok cseréjét, különösen azon a téren, hogy egy hívást egy 
operátor kezeljen, valamint a tolmácsszolgáltatások használata terén, amely azoknak 
segíthet, akik nem beszélik annak az országnak a nyelvét, ahol a segélyhívó szolgáltatást 
igénybe veszik;

21. hangsúlyozza, hogy a 112-es számot hozzáférhetővé kell tenni a különböző fogyatékkal 
élő személyek és a kiszolgáltatott helyzetű csoportok számára is, és sürgeti a 112-es szám 
e személyek számára való elérhetőségének szabványosítását;   

22. felkéri a Bizottságot, hogy készíttessen tanulmányt a 112-es számhoz köthető eddigi 
szolgáltatásoktól, valamint az illetékes szervek által a szolgáltatások javítása érdekében 
történő együttműködéséről;
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23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A JELENTÉS CÉLKITŰZÉSE

A jelentés célkitűzése, hogy értékelje az egyetemes szolgáltatási alapelvet, ahogy azt az 
egyetemes szolgáltatási irányelv tartalmazza és az új fejlemények kontextusában, beleértve a 
szélessávú hozzáférést, a megközelítések összehangolását és a finanszírozást, tekintettel a 
kiszolgáltatott helyzetű személyek és a fogyatékkal élő fogyasztók sajátos szükségleteire. A 
jelentés összpontosít továbbá az egységes európai 112-es segélyhívó számra, amelynek 
bevezetése azt célozza, hogy a polgárok a segélyhívó szolgálatokat az EU minden részén 
ugyanazon szám használatával hívhassák. 

HÁTTÉR

Az egyetemes szolgáltatási irányelv

A távközlési ágazat 1990-es évek végén végrehajtott liberalizációja során egyetemes 
szolgáltatási szabályokat is bevezettek azzal a céllal, hogy biztonsági hálóként működjenek 
ott, ahol a piac önmagában nem nyújtott alapszolgáltatásokat. Ennek célja a társadalmi 
kirekesztés megakadályozása volt annak biztosítása által, hogy a vidéki és távoli területeken 
élő polgárok és az alacsony jövedelmű háztartások megfizethető áron férjenek hozzá alapvető 
távközlési szolgáltatásokhoz. 

A 2002/22/EK irányelv meghatározza azoknak a meghatározott minőségű szolgáltatásoknak a 
minimális készletét, amelyekhez az egyedi nemzeti feltételekhez igazodó, megfizethető áron 
minden végfelhasználónak hozzáférése van, a verseny torzítása nélkül. Az irányelv továbbá 
kötelezettségeket állapít meg bizonyos kötelező szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. A 
hatályos európai uniós szabályok értelmében a tagállamoknak csatlakozást kell biztosítani a 
helyhez kötött nyilvános telefonhálózathoz, és funkcionális internet-hozzáféréssel beszéd- és 
adatátvitel céljából hozzáférhetővé kell tenniük a nyilvános telefonszolgáltatásokat. Az 
irányelv azt is előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsák a fogyasztók hozzáférését a 
tudakozószolgálatokhoz és a telefonkönyvekhez, valamint a nyilvános távbeszélő 
állomásokhoz, és – amennyiben a fogyasztó fogyatékkal élő személy – tegyenek különleges 
intézkedéseket. 

A tagállamok kijelölhetnek egy vagy több vállalkozást, amelyek garantálják a 
költséghatékony egyetemes szolgáltatást az államterület egy részén vagy egészén. A kijelölést 
hatékony, objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes mechanizmus alkalmazásával 
kell végrehajtani. Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek finanszírozására a tagállamok 
dönthetnek olyan mechanizmus bevezetése mellett, amely átlátható körülmények között, 
állami alapokból téríti meg a vállalkozásnak a meghatározott nettó költségeket és/vagy úgy, 
hogy a kötelezettség nettó költségét felosztja az elektronikus hírközlési hálózatok és cégek 
között.

A Bizottság az egyetemes szolgáltatási irányelv körét háromévente felülvizsgálja. A 2011. 
május 25-től alkalmazandó 2009-es felülvizsgálat egyebek mellett bevezette az internet 
szabadságáról szóló rendelkezést, amely előírja, hogy minden, a szolgáltatásokhoz és az 
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alkalmazásokhoz távközlési hálózatokon keresztül történő hozzáférésre vagy a szolgáltatások 
és az alkalmazások ilyen használatára vonatkozó tagállami intézkedésnek tiszteletben kell 
tartania a polgárok alapjogait és szabadságait.

Az egyetemes szolgáltatási irányelv megadja azokat az elemeket, amelyek alapján a 
rendszeres felülvizsgálatot el kell végezni. V. mellékletében kijelenti, hogy:
„Annak vizsgálata során, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek köre változzon-e, 
vagy újonnan megállapításra kerüljön-e, a Bizottság a következő elemeket veszi figyelembe:
- a fogyasztók többségének rendelkezésére állnak-e meghatározott szolgáltatások, és azokat 
igénybe veszik-e, továbbá a rendelkezésre állás hiánya vagy a fogyasztók kisebbségének az 
igénybevételtől való tartózkodása társadalmi kirekesztést eredményez-e
- meghatározott szolgáltatások rendelkezésre állása és igénybevétele az összes fogyasztó 
számára olyan általános nettó előny jelent-e, amely indokolja az állami beavatkozást abban az 
esetben, ha az adott szolgáltatásokat szokásos kereskedelmi feltételek mellett nem nyújtják a 
nyilvánosságnak?” 

Nyilvános konzultáció az egyetemes szolgáltatásról

2010 márciusában az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított, melynek célja annak a 
legalkalmasabb módszernek a megkeresése, amellyel az alapvető távközlési szolgáltatásokat 
az EU valamennyi polgára számára elérhetővé lehet tenni. A konzultáció célja annak 
megállapítása volt, hogy az egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi szabályok és 
meghatározások a digitális korszakban való alkalmazhatóságuk szempontjából frissítésre 
szorulnak-e, illetve hogy azokat ki kell-e terjeszteni a szélessávú kapcsolatra is. A konzultáció 
emellett foglalkozott az uniós szintű fellépés és a megfelelő tagállami mozgástér közötti 
helyes egyensúllyal, valamint az egyetemes szolgáltatás finanszírozásával (a távközlési ágazat 
hozzájárulása az egyetemes szélessávú lefedettséghez, vagy állami beavatkozás).

A küszöbön álló digitális korszak fontosságát nem lebecsülve és azzal a meggyőződéssel, 
hogy minden olyan szakpolitikát támogatni kell, amely elősegíti a polgárok jobb 
alkalmazkodását a jelenkor kihívásaihoz, az előadó úgy véli, hogy óvatosan kell eljárni és 
nem szabad többletterhet tenni a polgárok vállára, ahelyett, hogy támogatnánk őket.

A szélessávú hozzáféréssel kapcsolatos kérdések: a befektetések és az online 
szolgáltatások előmozdítása 

Az „Európa 2020” stratégia aláhúzta a szélessávú technológiák rendszerbe állításának 
szerepét az EU-n belüli társadalmi integráció és versenyképesség előmozdításában. Újra 
kinyilvánította azt a célt, hogy Európában 2013-ig mindenki alapszintű szélessávú 
internetkapcsolattal rendelkezzen, továbbá 2020-ig minden európai polgárnak ennél is sokkal 
gyorsabb, legalább 30 Mbps sebességű internet-hozzáférést , az európai háztartások legalább 
50%-ának pedig a 100 Mbps-os sávszélességet meghaladó internetkapcsolatot kíván 
biztosítani. 

E célkitűzések megvalósítására az európai digitális menetrend egy többféle technológián 
alapuló, átfogó szakpolitikát sürgetett. Ezen belül a digitális menetrend hét kiemelt fontosságú 
cselekvési területet vázol fel: az egységes digitális piac megteremtése; fokozott 
interoperabilitás; az internettel kapcsolatos bizalom és az internetbiztonság megerősítése; 
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sokkal nagyobb sebességű internet-hozzáférés; több kutatási és fejlesztési beruházás; a 
digitális műveltség, a digitális készségek és a digitális inklúzió javítása, valamint az 
információs és kommunikációs technológiák felhasználása az egész társadalom számára 
problémát jelentő olyan kérdések kezelésére, mint az éghajlatváltozás vagy a népesség 
elöregedése. 

E keretrendszerben az Európai Bizottság 2010 szeptemberében három olyan kiegészítő 
intézkedést fogadott el, amelynek célja a gyors és szupergyors szélessávú internetkapcsolat 
elterjesztésének és használatának előmozdítása: i. az új generációs hálózatokhoz való 
szabályozott hozzáférésről szóló bizottsági ajánlás, ii. a rádióspektrum-politikai program 
létrehozásáról szóló döntésre irányuló javaslat (többek között annak biztosítására, hogy a 
spektrum vezeték nélküli szélessávú interneten elérhető) és iii. a szélessávú hozzáférésről 
szóló közlemény, amely vázolja, hogy a gyors és szupergyors hálózatok esetében melyek a 
köz- és magánberuházás ösztönzésének legjobb módjai. 

A szélessávú hozzáféréssel kapcsolatban a Bizottság felkéri a tagállamokat arra, hogy 
vezessenek be a szélessávú hozzáféréssel kapcsolatos, a gyors és szupergyors hálózatokra 
vonatkozó és konkrét végrehajtási intézkedéseket tartalmazó terveket; útmutatást nyújt a 
beruházási költségek csökkentéséhez és rámutat arra, hogy a hatóságok hogyan támogathatják 
a szélessávú internet-hozzáférést (ideértve az európai uniós alapok jobb felhasználását). 
Nyilvánosságra hozza továbbá az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 
szélessávú hozzáférést előmozdító pénzügyi eszközök kidolgozására vonatkozó terveit. 

Mivel a fejlett technológiákat sikeresen alkalmazó tagállamoknak példaként kell szolgálniuk a 
bevált gyakorlat terén, és – a legmegfelelőbb szabályozások alkalmazásához szükséges 
rugalmasság biztosítása érdekében – figyelembe kell venni az egyes tagállamok elektronikus 
technológiákkal közvetlen összefüggésben álló geomorfológiai sajátosságait és pénzügyi 
helyzetüket. Támogatni és ösztönözni kell minden olyan szinergiát, amely segítséget jelent az 
új technológiák legjobb alkalmazásához.

A 112-es egységes európai segélyhívószám

Az egységes európai 112-es segélyhívószámot 1991-ben hozták létre az EU Miniszterek 
Tanácsának határozata nyomán, és az egyetemes szolgáltatási irányelv 26. cikke is kitér rá. 
Az irányelv 2009-es felülvizsgálata (a távközlési csomag) a következőket írja elő:

 a nemzeti számozási tervekhez érkező hívásokat indító összes távközlési szolgáltatás 
elérhetősége;

 a segélyhívó szolgáltatások elérhetőségének javítása a fogyatékkal elő személyek 
részére;

 a nemzeti segélyhívó számokra érkező hívásokhoz hasonló megválaszolás és kezelés, 
a technológiai lehetőségekre való hivatkozás nélkül;

 a hívó fél tartózkodási helyére vonatkozó információ pontosságának és 
megbízhatóságának kritériumával kapcsolatos kötelezettség megerősítése;

 célzottan az utazókat megcélzó tájékoztatás. 
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Az Európai Parlament és számos érdekelt fél többször felhívta a figyelmet a 112-es 
hívószámmal kapcsolatos tudatosság erősítésének szükségességére, és hangsúlyozta, hogy a 
112-es számot hívó polgárok eddig alacsony színvonalú szolgáltatásban részesültek.

Az előadó véleménye szerint a 112-es számnak, mint szolgáltatásnak meg kell adni az ahhoz 
szükséges támogatást, hogy a polgárokat a lehető leghatékonyabban védje, máskülönben a 
szám nem tekinthető hasznosnak.

A fogyasztói piacok eredménytáblája

A fogyasztó piacok eredménytábláinak legutóbbi kiadása azt mutatja, hogy európai uniós 
szinten a távközlési piac a legalacsonyabb pontszámú ágazatok közé tartozik: az 50 vizsgált 
piac közül a helyhez kötött telefonszolgáltatás a 41., a mobiltelefon-szolgáltatás a 44., az 
internet-szolgáltatás pedig a 48. helyen áll. 

Ezen belül a távközlési piac azok közé tartozik, ahol a fogyasztók az ajánlatok 
összehasonlítását rendkívül nehéznek tartották, ahol a legtöbb problémát tapasztalták és ahol 
legtöbb panaszt nyújtották be. Az internet-szolgáltatások is jóval nagyobb eltérést mutatnak 
az EU-ban. Az internet-szolgáltatás általában véve a harmadik legrosszabbnak minősített piac, 
ahol a problémával szembesülő fogyasztók százalékos aránya a legnagyobb és ahol az árak az 
EU-n belül nagymértékben eltérnek. 

Az előadó ezért örömmel a fogadja a Bizottság döntését arról, hogy a fogyasztói piacok 
eredménytáblája negyedik kiadásának megjelenése után részletes tanulmányt kell készíteni az 
internet-szolgáltatásról.


