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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a BEREC-re és Hivatalára vonatkozó értékelő jelentésről szóló véleményről 
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a BEREC-re és Hivatalára vonatkozó értékelő jelentésről szóló véleményre 
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI)),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 119. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság véleményére (A7–0000/2013),

A. mivel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) azzal a céllal 
jött létre, hogy hozzájáruljon a belső piac kialakítását szolgáló technikai és szakpolitikai 
irányok meghatározásához;

B. mivel az értékelő jelentés méltatja és elismeri a BEREC és Hivatalának érdemeit, 
különösen ami a 7. és 7a. cikk szerinti eljárásokat, valamint a hálózatsemlegesség és a 
nemzetközi barangolás területét illeti;

C. mivel a BEREC és Hivatalának létrehozása óta csak kevés idő telt el;

D. mivel az alulról felfelé irányuló megközelítés biztosítja a nemzeti piacok felé a 
visszakapcsolást;

E. mivel a különböző nemzeti szempontok adott esetben komplikálttá tehetik közös 
álláspontok kialakítását, és ezáltal megnehezítik a megegyezést és gyengítik az egységes 
uniós belső piacra alapozó megközelítést;

F. mivel a közelmúlt nemzeti szintű kezdeményezései befolyásolhatják a függetlenség 
elvének érvényesítését, főként a kiadások előretervezésével összefüggő folyamatok 
tekintetében;

G. mivel a nemzeti szabályozó hatóságok nem homogének, tekintettel arra, hogy olykor igen 
eltérő hatáskörrel rendelkeznek saját országukban, amely némelyek esetében csak a piac 
szabályozását foglalja magában, mások esetében pedig a piac szabályozása mellett a 
hálózatbiztonságra, az adatvédelemre, a domainnév-regisztrációra, a rádióspektrumokra és 
a felhasználói szolgáltatásokra is kiterjed; 

H. mivel nem biztos, hogy a BEREC Hivatalának kihasználtsága jelenleg optimális;

I. mivel a BEREC Hivatala Rigában, Lettországban található, míg a legtöbb tárgyhoz tartozó 
szabályozási döntést Brüsszelben hozzák;
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J. mivel azon közösségi hivatalok némelyike, amelyek székhelye más országokban található, 
Brüsszelben is rendelkezik szatellitirodával;

K. mivel a szakértői munkacsoport üléseinek többségét Brüsszelben tartották vagy azoknak 
egy-egy nemzeti szabályozó hatóság adott otthont;

L. mivel az elektronikus hírközlés belső piacának egyik legfőbb célja, hogy a fogyasztók 
érdekeit szolgálja;

M. mivel a BEREC európai szintű határozatainak európai hozzáadott értéket kell 
előállítaniuk;

1. úgy véli, hogy az értékelő jelentés összességében releváns és kiegyensúlyozott;

2. úgy véli, hogy még mindig van mit javítani a BEREC és Hivatala működésén;

3. úgy véli, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok fontos szerepet játszanak a szabályozási 
rendszerben, mivel a nemzeti piacokon állandóak a különbségek a hálózati topológia 
tekintetében, és különbségek mutatkoznak a fogyasztói kereslet mintáiban, a 
demográfiában stb. is;

4. úgy véli, hogy a BEREC létfontosságú szerepet tölt be a szabályozási rendszerben, 
minthogy e szervezet feladata a nemzeti ténybeli és szabályozási különbségek összhangba 
hozása azzal a céllal, hogy kialakítsa az elektronikus hírközlés belső piacát;

5. javasolja, hogy erősítsék meg a BEREC szerepét annak érdekében, hogy könnyebbé 
váljon a közös álláspontok kialakítása a belső piacra alapozó megközelítés elmélyítése 
céljából;

6. úgy véli, hogy a tagállamokban a nemzeti szabályozó hatóságok által végzett feladatok 
teljes körű harmonizációja – amelynek következtében ezek a hatóságok mind hatáskörrel 
rendelkeznének az elektronikus hírközlés belső piacához közvetlenül kapcsolódó 
valamennyi aspektust illetően – elősegítheti a BEREC jobb működését;

7. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok 
függetlensége ne gyengüljön, hanem erősödjön;

8. úgy véli, hogy a BEREC és Hivatalának szerepét, valamint felépítését az elektronikus 
hírközlés belső piacának fejlettségi szintjéhez kell igazítani;

9. úgy véli, hogy nehéz megállapítani, hogy a BEREC mely szerv vagy intézmény felé 
tartozik felelősséggel, és miért kellene felelősséggel tartoznia;

10. javasolja, hogy a BEREC erősítse meg belső elszámoltathatóságát azzal, hogy éves 
munkaprogramjában világosan meghatározza célkitűzéseit, továbbá eredményeit, illetve 
az általa elért haladást e célkitűzéseknek megfelelően bemutatja éves 
munkaprogramjában; 

11. úgy véli, hogy a BEREC-nek több mozgásteret kellene adni a stratégiai döntések 
meghozatalában, amivel inkább felülről lefelé irányulóvá válna a döntéshozatali folyamat;
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12. javasolja, hogy erősítsék meg a BEREC már állandósult brüsszeli jelenlétét;

13. úgy véli, hogy a BEREC Hivatalának elhelyezkedése akadályt jelenthet az európai 
intézmények elektronikus hírközléssel kapcsolatos munkájának napi szintű nyomon 
követésében, amely kitüntetett jelentőséggel bír a BEREC számára, és hogy gátolja a 
BEREC Hivatalának hatékony kihasználását;

14. úgy véli, hogy a BEREC Hivatalának megbízatását felül kell vizsgálni és pontosabban 
meg kell határozni;

15. javasolja, hogy a szükséges változtatásokat hajtsák végre, hogy a BEREC Hivatala 
hatékonyabban és eredményesebben tudja támogatni a BEREC érdemi munkáját ahelyett, 
hogy pusztán adminisztratív támogatást nyújt;

16. úgy véli, hogy a BEREC Hivatalának elhelyezkedése nem nyújt hozzáadott értéket a 
BEREC számára;

17. úgy véli, hogy további konszolidációra van szükség ahhoz, hogy a szereplők még jobban 
ki tudják aknázni a méretgazdaságosság adta előnyöket, és hogy a BEREC-nek kiemelt 
szerephez kell jutnia ebben a folyamatban;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

E dokumentum célja, hogy röviden bemutassa az előadónak a BEREC és Hivatala 
értékeléséről kialakított előzetes álláspontját abból a célból, hogy a témában elősegítse a vitát 
és a párbeszédet egy kiegyensúlyozott jelentés megfogalmazása érdekében.

Az előadó álláspontja összességében az, hogy a BEREC általában véve megfelelően működik. 
Úgy tűnik, hogy a BEREC (a jogelődjeivel együtt) lehetővé tette a nemzeti szabályozó 
hatóságok közötti kölcsönös bizalom fokozatos elmélyülését, hozzájárulva ezzel a BEREC 
célkitűzéseinek eredményes megvalósításához. Ez azonban nem szabhat gátat a vitának a 
BEREC felépítéséről és arról a lehetőségről, hogy a BEREC számára ambiciózusabb és 
belsőpiac-orientáltabb célokat határozzanak meg. Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a BEREC 
Hivatala, valamint a BEREC és a Hivatal közötti kapcsolat önmagában problémákat vet fel.

Az értékelés egyrészt méltatja és elismeri a BEREC és Hivatala által 2009-es létrehozásuk óta 
végzett munka értékét, különösen ami a 7. és 7a. cikk szerinti eljárásokat, valamint a 
hálózatsemlegesség és a nemzetközi barangolás területét illeti.

Másrészt az értékelésből az is kiderül, hogy van még min javítani. Ez annak is tulajdonítható, 
hogy létrehozása óta kevés idő telt el (az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási 
keret legutóbbi felülvizsgálatának eredményeképp jött létre), de úgy tűnik, helye van a 
strukturálisabb jellegű szempontok mérlegelésének is, különösen az elektronikus hírközlés 
keretének következő, általános felülvizsgálatával összefüggésben.

Javításra szoruló területek

Függetlenség, a nemzeti és európai érdekek esetleges ütközése.

Az értékelő jelentés szerint „a BEREC független szerepe még mindig kétséges”.

A BEREC függetlenségét a) az európai uniós intézmények, b) a nemzeti szabályozó 
hatóságok és c) (a nemzeti szabályozó hatóságok nemzeti függetlenségén keresztül) a 
tagállamok szemszögéből kell megvizsgálni.

Úgy tűnik, hogy az európai uniós intézményektől való függetlenség már garantált. 
Ugyanakkor az az ok, amely biztosítja ezt a függetlenséget, láthatóan azonos azzal, amely 
megkérdőjelezi a nemzeti szabályozó hatóságoktól (és azokon keresztül a tagállamoktól) való 
függetlenséget, nevezetesen az, hogy a BEREC maga a nemzeti szabályozó hatóságokból áll. 
Noha a BEREC „valamennyi tevékenysége folyamán ugyanazokat a célokat követi, 
amelyeket […] a nemzeti szabályozó hatóságok”, az is igaz, hogy a BEREC-nek az egész 
Európai Unióra kiterjedő megközelítést kell alkalmaznia a vizsgált kérdésekben: „az 
elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós szabályozási keret következetes alkalmazásának 
biztosítására törekedve hozzájárul különösen az elektronikus hírközlő hálózatok és 
elektronikus hírközlési szolgáltatások belső piacának fejlődéséhez és jobb működéséhez”. Ez 
felveti a nemzeti szabályozó hatóságoknak a nemzeti piacokon betöltött szerepe és a BEREC 
belső piacon játszott szerepe közötti esetleges ellentét kérdését. Az alulról felfelé irányuló 
megközelítésnek megvannak az előnyei, mivel visszakapcsolást biztosít a nemzeti piacokhoz; 
a rugalmasság módot ad a nemzeti szabályozó hatóságoknak a nemzeti körülmények 
figyelembevételére. Ezzel szemben a nemzeti szempontok a közös álláspont kialakításakor 
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megnehezíthetik a megegyezést, és ezzel gyengítik a tisztán az Európai Unió egységes piacára 
alapozó megközelítést. A közelmúltban több nemzeti szintű kezdeményezés született, főként a 
kiadások előretervezésével összefüggő folyamatok tekintetében, amelyek befolyásolhatják a 
függetlenség elvének érvényesítését.

Elszámoltathatóság

Miért tartozzon felelősséggel a BEREC? Megbízatása szerint a BEREC véleményt nyilvánít a 
kulcsfontosságú kérdésekben, meghatározza a prioritásokat és tanácsot ad az uniós 
intézményeknek az egységes piac harmonizációjával kapcsolatban. Az értékelés azt állítja, 
hogy a testületnek felelősséggel kell tartoznia saját célkitűzéseiért, azt indítványozva ezzel, 
hogy a BEREC-nek az éves jelentésben meg kell jelölnie a következő évre vonatkozó 
kötelezettségvállalásait és részletesen be kell mutatnia az elért eredményeket.

Elhelyezkedés

A BEREC Hivatalának elhelyezkedése akadályt jelenthet az európai intézmények 
elektronikus hírközléssel kapcsolatos munkájának napi szintű nyomon követésében, amely 
kitüntetett jelentőséggel bír a BEREC számára.

Megközelítések

A BEREC és Hivatala értékelésére vonatkozó véleményről szóló jelentéstervezet céljából két 
megközelítés lehet megfontolás tárgya.

Statikus megközelítés

Ha úgy véljük, hogy a BEREC jelenlegi felépítése megfelelően kialakított és sikeres, és nincs 
szükség jelentősebb változtatásokra, akkor csak azokkal a kérdésekkel kell foglalkozni, 
amelyekről úgy gondoljuk, hogy csak enyhe javításra szorulnak a meglévő struktúra 
megváltoztatása nélkül. A javítás elsősorban a hatékonysággal kapcsolatos problémák 
megoldását jelentené, például a Hivatal kihasználtságának, a belső és külső kommunikációhoz 
kapcsolódó feladatok és a BEREC egyes kérdésekben betöltött szerepének tisztázását.

Fejlesztő megközelítés

Ez abban az esetben alkalmazandó, ha úgy véljük, hogy a BEREC jelenlegi felépítése sikeres, 
de jobb kialakítású is lehetne. A véleményben ebben az esetben az alap érintése nélkül néhány 
módosításra vagy változtatásra kell javaslatot tenni. Megoldásként szóba jöhet a szabályozói 
tanács hatáskörének bővítése a stratégia döntéshozatal terén, egy erőteljesebben felülről lefelé 
irányuló döntéshozatali folyamat, és a BEREC már állandósult brüsszeli jelenlétének 
megerősítése.

Mindkét megközelítésben kérdésként merül fel a BEREC Hivatala, ideértve annak szerepét, 
hatékonyságát és elhelyezkedését. Az értékelés rámutat arra, hogy a Hivatal szerepe továbbra 
is rendezetlen: vagy azért van, hogy tisztán adminisztratív támogatást nyújtson, vagy 
meghatározóbb szerepet vállal a BEREC munkájának megtervezésében és végrehajtásában. A 
kérdés egyszerre strukturális – a Hivatal szerepe a BEREC-rendeletben – és gyakorlati 
annyiban, hogy láthatóan szorosan kapcsolódik a Hivatalnak a munkaerő-felvételben és a 
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magasan képzett munkaerő megtartásában mért vonzerejéhez, amely viszont függhet annak 
elhelyezkedésétől. Ami a hatékonyságot illeti, a Hivatalnak ugyanolyan megterhelő 
eljárásoknak kell eleget tennie, mint a sokkal nagyobb ügynökségeknek. A létszámterv 28 
álláshelyet irányoz elő a Hivatalban, amelyek közül 24-et 2012. december 31-ével betöltöttek. 

Az értékelés szerint 11 álláshely kizárólag a Hivatalnak nyújtott adminisztratív támogatás 
céljára van fenntartva, és csak 7–12 álláshely szolgálja a BEREC és tizenegy szakértői 
munkacsoportjának támogatását. Az is figyelemre méltó, hogy míg a Hivatal készen állt arra, 
hogy 2012 folyamán Rigában biztosítson helyszínt az ülések számára, a szakértői 
munkacsoport valamennyi ülését Brüsszelben tartották vagy azoknak egy-egy nemzeti 
szabályozó hatóság adott otthont. Az év során a szakértői munkacsoportokat támogató 7–12 
hivatali munkatárs a szakértői munkacsoportok 103 ülésén vett részt, ami rendszeres brüsszeli 
utazásokat vont maga után.

Figyelemre méltó, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok továbbra is együttműködnek a 
Független Szabályozók Csoportjában is. A belga törvények szerint szerveződött csoport két 
munkatárssal Brüsszelben tart fenn titkárságot (és nem vonatkoznak rá az uniós rendeletek és 
eljárások, amelyeknek a BEREC Hivatalának meg kell felelnie). A Független Szabályozók 
Csoportjának titkársága gondoskodik a BEREC brüsszeli jelenlétéről.


