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AZ INTERNET SZABÁLYOZÁSA

Ha össze kívánjuk foglalni a Bizottság 2009 júniusában kiadott közleményében 
megfogalmazott álláspontját, az alábbiakat mondhatjuk el:
a) egyértelműen támogatja a magánszektor kifejezően „igazgatásban betöltött vezető 
szerepének” nevezett szerepét; 
b) aggódik az ICANN kevéssé reprezentatív felépítése miatt; 
c) egyértelműen aggasztja a nemzetközi közösség – többek között az EU – által az ICANN
működése felett gyakorolt csekély mértékű ellenőrzés miatt. 

A Bizottság egyrészt javasolja az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers) „teljes elszámoltathatóságát és átláthatóságát eredményező” belső reformját, 
másrészt „az ICANN-ra és az IANA-ra vonatkozó jelenlegi, egyoldalú felügyeletet biztosító”
megállapodások „egy új, többoldalú elszámoltathatóságot biztosító mechanizmussal” való 
felváltását. 

Érdemes röviden emlékeztetni arra, hogy az ICANN egy nonprofit szervezet, amely 
Kalifornia állam joghatósága alá tartozik, ami állandó jogi problémákat okoz. Ezzel 
összefüggésben az internet „a hálózatok nemzetközi hálózataként épül fel, amely nem köthető 
egyetlen konkrét nemzethez, személyhez, vagy szervezethet sem”, és mint ilyen, globális 
érdekeket szolgál, tekintet nélkül az országhatárokra. 

Egy ennyire sajátos szereplő, amelynek feladata egy új és teljes világ irányítása, magától 
értetődően nézeteltérésekhez vezet az érintett felek között, akik – jelen esetben – a 
nemzetközi közösség keretében elszórtan helyezkednek el. Az ICANN-nal és szerepével 
kapcsolatban mindenféle rendű és rangú, elismerő és bíráló vélemény egyaránt felmerül, ez
utóbbiak közé tartoznak azok, amelyek szerint feladatait át kellene adnia akár egy ad hoc, 
akár egy, az ENSZ égisze alatt létrehozott nemzetközi szervezetnek. Ez a megfontolás szilárd 
alapokon nyugszik, különösen, ha egyetértünk abban, hogy az internetes tartománynév-
rendszert (Domain Name System) „közjónak” tekintjük, amely a nemzetközi jogban jól ismert 
fogalom: egy olyan, a nemzetközi közösség számára kiemelkedő fontosságú, általa használt, 
nemzetek feletti erőforrás jelent. 

Az információs társadalommal foglalkozó genfi és tuniszi csúcstalálkozókon (WSIS, 2003 és
2005) kiemelték, hogy egy az ICANN-nál semlegesebb szervezetet kell találni a 
tartománynevek kezelésére, illetve felmerült az ICANN teljes privatizációjának lehetősége is. 
A csúcstalálkozón született döntés értelmében felállítottak egy WSIS-munkacsoportot (az 
internet szabályozásával foglalkozó munkacsoportot). A munkacsoport négy javaslatot 
megfogalmazó zárójelentésében hangsúlyozta, hogy nem szerencsés megoldás, ha virtuális 
térben egy állam erőfölényben van. A fenti kijelentéseken túlmenően azonban, a résztvevő
államoknak nem sikerült a jelenlegi felállást megváltoztató, konszenzusos megállapodásra 
jutniuk. A további gondolkodás érdekében a csúcstalálkozó során létrehozták az 
Internetirányítási Fórumot, amely ragyogó vitafórumnak és az eszmecsere platformjának 
bizonyult. Az egyiptomi Sarm-el-Sejkben tartott legutóbbi értekezletén arra a következtetésre 
jutottak, hogy meg kell hosszabbítani a Fórum megbízatását, továbbá ismételten 
hangsúlyozták, csakúgy, mint az előző ülések alkalmával, hogy megoldást kell találni az 
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Egyesült Államok által az ICANN vezetésében jelenleg betöltött túlsúlyára. 

A fentiekből és a nemzetközi közösségen belül az ICANN-nal kapcsolatban jelenleg képviselt 
álláspontokból következően ésszerű lenne fenntartani az amerikai szervezetet – ahogy a 
Bizottság is javasolja –, elsősorban arra való tekintettel, hogy az elmúlt években hatékonyan 
és kielégítően látta el feladatát. 

Ugyanakkor, kétségtelen, hogy az ICANN-nál szükség vagy bizonyos reformokra és 
kiigazításokra. Amennyiben ugyanis álláspontunk az, hogy a virtuális tér a szabadság, az 
innováció, a rugalmasság és az alkalmazkodó képesség tere, nem fogadhatjuk el, hogy 
központi irányító szerve, az ICANN merev és rugalmatlan legyen. Amennyiben az internet 
világa dinamikus, ennek a dinamizmusnak érvényesülnie kell az ICANN-nál is. 

Összegzésképpen tehát, az ICANN-nak mélyreható megújulásra van szüksége ahhoz, hogy 
továbbra is megőrizhesse az internet szabályozásában betöltött vezető szerepét. Az európai
intézmények által már évek óta javasolt elvek alapján végrehajtott reformok szavatolnák a
nemzetközi közösség egészének meghatározó jelenlétét és befolyását a szervezeten belül. Ily 
módon megerősödhetne a nemzetközi együttműködés és legitimáció a világ vezetésének egy 
olyan vonatkozásában, amely az emberiség egésze szempontjából kiemelkedő jelentőséggel 
bír. 

Mivel az internet szabályozásával kapcsolatban számos kihívás merül fel, amelyek között ott 
találjuk a globális hálózatnak a nemzeti hálózatok kialakítása miatti töredezetté válását – ami 
úgy tűnik, Kína és Irán esetében valós fenyegetést jelent –, amennyiben a jelenlegi irányítási 
rendszer nem alakul át.

II

A fentiekre való tekintettel az előadó javaslata szerint a Parlamentnek az alábbiakat kell 
hangsúlyoznia: 

1. Az internet „globális közjó”, amelynek egyetlen kormány által gyakorolt egyoldalú 
irányításával és ellenőrzésével kapcsolatban joggal merül fel számos kritika.

2. Az Európai Uniónak ki kell alakítania egy olyan stratégiát, amely az internet 
szabályozásának alapvető kérdéseit illetően, közös megállapodáson alapuló álláspontot 
tükröz, és amelyet szilárdan lehet képviselni a nemzetközi fórumokon, illetve az USA-val 
való kétoldalú kapcsolatokban. 

3. Az Európai Bizottság a jelenlegi, a magánszektor vezető szerepén alapuló irányítási 
rendszert pártfogoló álláspontjának támogatása. Ezt a támogatást az ICANN működésének és 
összetételének bizonyos vonatkozásait illető kritikák orvoslásától kell függővé tenni. 

4. Az ICANN-nal kapcsolatban: 

a) ellenőrzés és elszámoltathatóság: az ICANN és az USA kormánya között 2009 
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novemberében elfogadott kötelezettségvállalási nyilatkozat (Affirmation of Commitments)
előrelépést jelent a nemzetközivé válás, valamint az internet közérdekű jellegének elismerése 
szempontjából – ami alapvető vezérelv az EU számára. Az említett új megállapodás 
felülvizsgálati testületeket („review panel”) állít fel, amelyek ellenőrzési mechanizmusként
szolgálnak a hálózat irányításának olyan kulcsfontosságú szempontjait illetően, mint az 
átláthatóság, az elszámoltathatóság, a hálózat megbízhatósága és biztonsága, a verseny, 
valamint a fogyasztók védelme. Jóllehet ez a megállapodás nagyra törő és ígéretes, egyelőre
még látnunk kell, hogy az mennyiben valósul meg. Az európai intézményeknek aktív szerepet 
kell vállalniuk az új megállapodás végrehajtásában és fejlesztésében, továbbá az 
összeférhetetlenségek elkerülése érdekében vigyázniuk kell arra, hogy a felülvizsgálati 
testületek összetétele tekintettel legyen a tagok földrajzi sokszínűségére és függetlenségére. 
Ez kulcsfontosságú szempont az említett új szerv a nemzetközi közösség előtti 
legitimitásának, függetlenségének és objektivitásának biztosítása érdekében. A felülvizsgálati 
testületben biztosítani kell ugyanakkor az európai részvételt is, Európai Bizottság egyedüli 
részvételét támogatva. Síkra kell szállni továbbá a kormányzati tanácsadó bizottság (GAC)
említett testületekben való megfelelő képviselete mellett. Az ICANN igazgatótanácsának 
végre kell hajtania a felülvizsgálati testület által megfogalmazott ajánlásokat, és amennyiben 
nem így jár el, annak elmulasztását indokolnia kell. Az ilyen esetekre – akár egy nemzetközi 
választott bíróság útján – gondoskodni kell valamilyen jogorvoslati mechanizmusról.

b) Ami az ICANN tevékenységeiben való demokratikus részvételt illeti, biztosítani 
kell az internet világában érdekelt minden érintett fél (kormányok, szövetségek, vállalatok, 
felhasználók stb.) képviseletét. Ebből a szempontból kiemelkedő szerepet tölt be a GAC, 
mivel a kormányok ezen keresztül „ellenőrizhetik” az ICANN belső szabályzatának 
elfogadását. Erre való tekintettel dűlőre kell jutni azt illetően, hogy ki jogosult a GAC-ban 
való részvételre, ami rendkívül ellentmondásos kérdés, mivel a nem demokratikus, az európai 
értékrendtől jelentős mértékben eltérő értékeket képviselő tagállamok részvétele 
veszélyeztetheti a „közösségi vívmányokat” megóvását. Ugyanígy végig kell gondolni a GAC
döntéshozatali eljárását, ajánlásainak pusztán tanácsadói jellegét, valamint a GAC és az
igazgatótanács közötti nézeteltérésre megoldást kínáló mechanizmusokat. 

Végezetül pedig, az ICANN magas beosztású tagjai körében változatlanul biztosítani kell a 
soknemzetűséget. 

c) További szempont a finanszírozás, mivel jelenleg a források javarészt az USA 
hozzájárulásából származnak, ami kiegészül a megfizetett tartománynév-, illetve gTLD-
regisztrációs díjjal. A finanszírozás diverzifikációja, valamint a nem kívánt erőfölény
elkerülése érdekében érdemes volna a finanszírozást megnyitni más források előtt. 

5. Az Internetirányítási Fórum (IGF) sikeresnek bizonyult. Nyitottsága, rugalmassága, a 
különböző érintett ágazatok széles körű részvétele, az „irányítógárda” összetétele (Eurodig, 
nemzeti fórumok, regionális fórumok) páratlan és a célnak megfelelő modellt képvisel, ahol 
lehetőség nyílik a kötetlen vitára és eszmecserére, és amely kifejezetten alkalmazható olyan új 
területeken, mint például az internet. Az Európai Parlament kifejezetten támogatja ennek 
folytatását. 

Egyes elemek további tökéletesítésre szorulnak, amelyek közül az alábbiakat emeljük ki:
- fejlődő országok részvétele, különösen részvételük finanszírozása,
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- jelenlét a médiában,
- az IGF éves üléseinek belső javítása (párhuzamos események számának csökkentése, 
állandó platform kialakítása a globális részvétel biztosítása és a többnyelvűség megerősítése 
érdekében),
- koordináció a nemzeti és regionális fórumokkal, amelyek már állandó résztvevők az internet 
szabályozásáról szóló vitában,
- az EP és a nemzeti parlamentek közötti parlamenti együttműködés kiszélesítése. 

A 2010 végén Vilniusban sorra kerülő ülést illetően az Európai Parlamentnek támogatnia kell
az Európai Bizottság, valamint a spanyol, illetve belga elnökség munkáját.

6. Tekintettel arra, hogy az elkövetkezendő években továbbra is napirenden lesznek az
internettel kapcsolatos problémák, lényegi kérdés, hogy az európai intézmények tovább
munkálkodjanak annak érdekében – ahogy azt számos fronton már jelenleg is teszik –, hogy 
az európai értékeket, valamint az alapvető emberi jogok összességét vegyék figyelembe a 
világháló irányítása során. E tekintetben elsősorban az alábbi kérdésekben kell előrelépéseket 
tenni: 
- plurális, megkülönböztetésmentes hozzáférés a világhálóhoz,
- kitartás az internet semlegességével kapcsolatos európai álláspont mellett,
- a fenyegetésekkel vagy támadásokkal kapcsolatos biztonsági ügyek,
- a polgárok magánélethez való jogának védelme, továbbá a joghatósággal és az alkalmazandó 
joggal kapcsolatos kérdések megoldása az esetlegesen felmerülő jogviták rendezése
érdekében (tekintettel arra, hogy a II. Római Egyezmény kifejezetten kizárja a magánélethez 
való joggal összefüggésben felmerülő szerződésen kívüli jogvitákat),
- a szellemi tulajdonjog védelme és a felhasználók kultúrához való hozzáférésének biztosítása,
- a szabad verseny biztosítása,
- bűnüldözés, különösen a kiskorúak jogainak védelme.

Ennek érdekében támogatni kell a spanyol elnökség a „felhasználók jogairól szóló európai 
charta” megfogalmazására irányuló kezdeményezését, valamint az EU ötödik alapvető 
szabadságának, azaz az internethez való hozzáférés jogának elfogadására irányuló javaslatot. 

7. Végezetül, az EU szervezeti felépítése és belső működése szempontjából fokozni kellene az
európai intézmények tevékenységének összehangolását az ICANN-nal való kapcsolattartás 
során, mivel ez nem mindig ésszerűen valósul meg. Ebből a szempontból törekedni kell a 
Tanács, illetve a Bizottság szerepének tisztázására, valamint, magától értetődően, a 
Parlamenttől elvárt részvétel egyértelmű megfogalmazására. Ugyanez mondható el az európai 
intézmények és a GAC tagországaival, valamint az Európai Unió tagállamaival, továbbá az 
internet szabályozásával foglalkozó magas szintű szakértői csoporttal kialakítandó 
kapcsolatokról. 

8. Végezetül érdemes hangsúlyozni, hogy az internet szabályozása újabb lehetőség kínál arra, 
hogy az EU megjelenjen, és egyöntetűen képviselje érdekeit a nemzetközi színtéren.


