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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak 
javításokat a szöveg véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák 
vagy kihagyások esetén egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű 
módosítási javaslatokat az érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az első rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0471),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0270/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. évi véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2011. évi véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére
(A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mivel a vezeték nélküli szolgáltatások (4) Mivel a vezeték nélküli szolgáltatások 

                                               
1 HL C […] /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C […] /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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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 
menetrendnek, amely a jövő hálózatra 
épülő tudásalapú gazdaságának motorját 
jelentő gyors szélessávú internet-
hozzáférés biztosítása jegyében nem 
kevesebbre vállalkozik, mint hogy 2020-ig 
minden európai polgárnak legalább 30 
Mbps sebességű egyetemes
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.

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 
menetrendnek, amely a jövő hálózatra 
épülő tudásalapú gazdaságának motorját 
jelentő gyors szélessávú internet-
hozzáférés biztosítása jegyében nem
kevesebbre, mint az egyetemes
internetkapcsolat biztosítására vállalkozik. 
A lehető legnagyobb szélessávú 
hozzáférési sebesség és kapacitás nyújtása 
– az, hogy 2020-ig mindenkinek legalább 
30 Mbps, az európai háztartások legalább 
felének pedig legalább 100 Mbps 
sebességű szélessávú hozzáférés legyen 
biztosított – fontos a gazdasági növekedés 
és a globális versenyképesség 
előmozdítása szempontjából, 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.

Or. en
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Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az első programnak egy olyan 
fejlődés alapját kell megteremtenie, amely 
során az Unió vezető szerepre tehet szert a 
szélessávú szolgáltatások sebessége, a 
mobilitás, a lefedettség és a kapacitás 
vonatkozásában. E vezető szerep alapvető 
fontosságú egy olyan versenyképes 
digitális belső piac létrehozásához, amely 
élen jár abban, hogy a belső piac 
valamennyi uniós polgár számára 
hozzáférhető legyen.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az optimális frekvenciahasználat 
biztosításához innovatív engedélyezési 
megoldásokra, így például a kollektív 
spektrumhasználat engedélyezésére,
általános felhatalmazásokra vagy az 
infrastruktúra megosztására is szükség 
lehet. Az említett elvek uniós alkalmazását 
elősegítheti a frekvenciahasználat bizonyos 
közös vagy egy irányba mutató 
feltételeinek meghatározása. Az általános 
felhatalmazás, amely a legkisebb terhet 
jelentő engedélyezési eljárás, különösen ott 
jöhet szóba, ahol az egyes szolgáltatások 
fejlődése szempontjából nem jelent 
kockázatot a káros interferenciák 
előfordulása.

(7) Az optimális és produktív
frekvenciahasználat biztosításához 
innovatív engedélyezési megoldásokra, így 
például a kollektív spektrumhasználat 
engedélyezésére, általános 
felhatalmazásokra, árverésekre vagy az 
infrastruktúra megosztására is szükség 
lehet. Az említett elvek uniós alkalmazását 
elősegítheti a legjobb gyakorlatok 
meghatározása és az információmegosztás 
ösztönzése, valamint a frekvenciahasználat 
bizonyos közös vagy egy irányba mutató 
feltételeinek meghatározása. Az általános 
felhatalmazás, amely a legmegfelelőbb és
legkisebb terhet jelentő engedélyezési 
eljárás, különösen ott jöhet szóba, ahol az 
egyes szolgáltatások fejlődése 
szempontjából nem jelent kockázatot a 
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káros interferenciák előfordulása.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Az európai digitális menetrend külön 
kiemeli, hogy a vezeték nélküli szélessávú 
alkalmazások páneurópai szinten
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 
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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.

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. 
Azzal, hogy frekvenciát tartanak fenn egy 
frekvenciasáv, vagy a hasonló jellemzőjű 
sávok csoportjának új belépői számára, a 
tagállamok szintén tehetnek lépéseket a
spektrumnak a gazdasági szereplők 
közötti egyenletesebb elosztása érdekében.

Or. en

Módosítás 5

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 

(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, de – mivel a 
technológiai megoldások gyors fejlődését 
követően ezek a frekvenciák egyre 
fontosabbakká válnak majd – a 6 GHz és 
a 70 GHz közötti frekvenciatartományban 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság „európai digitális 
menetrend” elnevezésű irányadó 
kezdeményezésének célkitűzéseihez 
illeszkedve a vezeték nélküli szélessávú 
technológiák jelentős gazdaságélénkítő és 
a gazdasági növekedést segítő potenciállal 
rendelkeznek, amennyiben 
alkalmazásukhoz megfelelő mennyiségű 
frekvencia áll rendelkezésre, a használati 
jogok engedélyezése gyors, és a piac 
alakulásához igazodva mód nyílik a jogok 
átruházására. A digitális menetrend 
célkitűzése, hogy 2020-ig minden uniós 
polgár legalább 30 Mbps sebességű 
szélessávú internet-hozzáféréssel kell 
rendelkezzen. Annak érdekében tehát, 
hogy könnyen hozzá lehessen férni az 
egyetemes vezeték nélküli szélessávhoz, 
2012-ig engedélyezni kell a már kijelölt
rádióspektrum földfelszíni hírközlési célú 
használatát, különös tekintettel a 
2008/477/EK, a 2008/411/EK és a 

(12) A Bizottság „európai digitális 
menetrend” elnevezésű irányadó 
kezdeményezésének célkitűzéseihez 
illeszkedve a vezeték nélküli szélessávú 
szolgáltatások jelentős mértékben 
járulnak hozzá a gazdaság élénkítéséhez 
és növekedéséhez, amennyiben 
alkalmazásukhoz megfelelő mennyiségű 
frekvencia áll rendelkezésre, a használati 
jogok engedélyezése gyors, és a piac 
alakulásához igazodva mód nyílik a jogok 
átruházására. A digitális menetrend 
célkitűzése, hogy 2020-ig minden uniós 
polgár legalább 30 Mbps sebességű 
szélessávú internet-hozzáféréssel kell 
rendelkezzen. Annak érdekében tehát, 
hogy könnyen hozzá lehessen férni az 
egyetemes vezeték nélküli szélessávhoz, 
2012-ig engedélyezni kell a már 
harmonizált rádióspektrum földfelszíni 
hírközlési célú használatát, különös 
tekintettel a 2008/477/EK, a 2008/411/EK 
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2009/766/EK bizottsági határozat által 
kijelölt frekvenciasávokban. A földfelszíni 
szélessávú szolgáltatások kiegészítéseként 
gyors és megvalósítható megoldást 
jelenthet az Unió legtávolabbi szegleteiben 
élőknek, ha megfizethető műholdas 
szélessávú internet áll rendelkezésükre.

és a 2009/766/EK bizottsági határozat által 
kijelölt frekvenciasávokban. A földfelszíni 
szélessávú szolgáltatások kiegészítéseként 
gyors és megvalósítható megoldást 
jelenthet az Unió legtávolabbi szegleteiben 
élőknek, ha megfizethető műholdas 
szélessávú internet áll rendelkezésükre.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A belső piac fejlődésének kulcsa a 
nagy sebességű szélessávú hálózathoz 
hozzáféréssel rendelkező közel 500 millió 
fő alkotta európai piac lehet, amely a 
felhasználók világméretekben is 
egyedülálló kritikus tömegét alkotja, 
amely új lehetőségeket nyit meg
valamennyi régió előtt, nagyobb értéket 
jelent mindegyik felhasználónak, és 
képessé teszi az Uniót arra, hogy a világ 
vezető tudásalapú gazdaságává váljon. A 
szélessáv gyors kiépítése létfontosságú az 
európai termelékenység fejlődése és az 
olyan új és kisvállalkozások megjelenése 
szempontjából, amelyek vezető szerepet 
tölthetnek be a különböző ágazatokban, 
például az egészségügy, a gyártó- és a 
szolgáltatóipar területén;

Or. en
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A mobil adatforgalom gyorsan 
növekszik, és jelenleg évente 
megkétszereződik. A növekedés jelenlegi 
üteme szerint – amely az elkövetkezendő 
évek során valószínűleg folytatódni fog –
a mobil adatforgalom 2009-hez képest 
2014-re közel a negyvenszeresére nő 
majd. E növekedés túlnyomórészt a 
videoforgalomnak tudható be, amelynek 
aránya 2014-re a teljes mobil 
adatforgalom 66%-át teszi majd ki. 
Ahhoz, hogy ez az exponenciális 
növekedés kezelhető legyen, számos 
intézkedés válik szükségessé a szabályozók 
és a piaci szereplők részéről, ideértve a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások 
számára való további harmonizált 
spektrumkiosztást, a spektrumhasználat 
hatékonyságának növelését és a 
forgalomnak a kettős felhasználású 
eszközök alkalmazása révén a vezeték 
nélküli hálózatokra történő átterhelését.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A Nemzetközi Távközlési Unió 
(ITU) becslései szerint az International 
Mobile Telecommunications-2000 (IMT-
2000) és az IMT-Advanced szabvány 
szerinti rendszerek (azaz a 3G és a 4G 
mobilkommunikációs rendszerek) 
fejlesztésére vonatkozó jövőbeni spektrális 
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sávszélességi követelmények 2020-ban az 
1280 és 1720 MHz közötti tartományt 
eredményeznek a kereskedelmi 
mobilszolgáltatási iparágban az egyes 
ITU-régiók, így Európa tekintetében is. A 
további – lehetőség szerint globális szinten 
harmonizált – spektrum felszabadítása 
nélkül az új szolgáltatásoknak és a 
gazdasági növekedésnek a mobilhálózatok 
kapacitásbeli korlátai szabhatnak gátat. 

Or. en

Módosítás 10

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. Figyelembe véve, hogy a 800 
MHz-es frekvenciasáv kiterjedt földrajzi 
területekre tudja közvetíteni a jeleket, a 
felhasználási jogokhoz a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvén keresztül 
elért, a lefedettségre vonatkozó 
kötelezettségeket is célszerű kapcsolni. 
Hogy a mobil adatforgalom iránti egyre 
növekvő igényt ki lehessen elégíteni, az 
1,5 MHz-es frekvenciasávban (1452–1492 
MHz) és a 2,3 GHz-es frekvenciasávban 
(2300–2400 MHz) további spektrumot kell 
felszabadítani a vezeték nélküli szélessávú 
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szolgáltatások számára. A vezeték nélküli 
szolgáltatásokra és a földfelszíni televíziós 
szolgáltatásokra vonatkozó jövőbeni 
kapacitáskövetelmények függvényében a 
mobilszolgáltatások számára való további 
spektrumkiosztásokat – például a 700 
MHz-es frekvenciasávot (694–790 MHz) 
kell a vizsgálat tárgyává tenni.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A GSM-szabványhoz hasonlóan –
amelyet a korai és döntő jelentőségű 
páneurópai harmonizációnak 
köszönhetően világszerte sikerrel vettek át 
– az Uniónak arra kell törekednie, hogy 
meghatározza a spektrum jövőbeni 
újrakiosztásának globális menetrendjét,
különösen a spektrum leghatékonyabb 
részére vonatkozóan. A 2016. évi rádió-
hírközlési világkonferencia 
megállapodásai kulcsfontosságúak 
lesznek a globális harmonizáció és a 
szomszédos harmadik országokkal való 
együttműködés biztosítása szempontjából.

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A mobil szélessáv lehetőségeinek 
kibővülése kulcsfontosságú abból a 
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szempontból, hogy a kulturális ágazat 
ilyen módon új terjesztési platformokkal 
látható el, ami előkészíti az ágazatnak a 
prosperitás jegyében történő jövőbeni 
fejlődését. Alapvető fontosságú, hogy a 
földfelszíni televíziós szolgáltatások és az 
egyéb szereplők képesek lehessenek a 
meglévő szolgáltatások fenntartására 
olyankor, amikor a spektrum egy további 
része szabadul fel a vezeték nélküli 
szolgáltatások számára. A további 
frekvenciák megnyitásából eredő átállási 
költségek a licencdíjakból fedezhetők, ami 
lehetővé teszi a műsorterjesztők számára, 
hogy ugyanazokat a lehetőségeket 
élvezhessék, amelyeket jelenleg a 
spektrum más részei esetében is 
élvezhetnek.

Or. en

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) A vezeték nélküli hozzáférést 
biztosító rendszerek – például a rádiós 
helyi hozzáférésű hálózatok – kinövik a 
részükre kiosztott, engedélyeztetés nélkül 
használható 2,4 GHz-es és 5 GHz-es 
frekvenciát. Hogy a vezeték nélküli 
technológiák következő generációja is 
helyet kaphasson, többek között szélesebb, 
az 1 Gbps feletti sebességet is lehetővé 
tevő csatornák szükségesek.  

Or. en
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Módosítás 14

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 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 – a páneurópai 
szolgáltatók megjelenését elősegítő –
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.

Or. en
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Unióval szomszédos országokkal, 
illetve a csatlakozásra váró vagy tagjelölt 
országokkal folytatott kétoldalú
tárgyalásaik során a tagállamoknak a 
rádiófrekvenciák koordinálásával 
kapcsolatban szintén szükségük lehet 
uniós közreműködésre ahhoz, hogy uniós 
kötelezettségeiknek ezen a téren eleget 
tudjanak tenni. A közreműködés egyben 
azt a célt is szolgálja, hogy akár az uniós 
határokon kívül is kivédhetőek legyenek a 
káros interferenciák, fokozódjon a 
spektrumhasználat hatékonysága és 
közeledjenek a spektrumhasználat 
különböző gyakorlatai. A cellás szélessávú 
technológiákra való áttéréshez, valamint a 
légiforgalom-irányítás korszerűsítését 
lehetővé tevő spektrumharmonizációhoz 
égetően szükség lenne a közös fellépésre a 
800 MHz-es és a 3,4–3,8 GHz-es 
frekvenciasávot illetően.

(22) A tagállamokat ösztönzik arra, hogy 
kétoldalú tárgyalásokat folytassanak a 
szomszédos harmadik országokkal, köztük 
a csatlakozásra váró vagy tagjelölt 
országokkal, hogy eleget tudjanak tenni a 
rádiófrekvenciák koordinálásával 
kapcsolatos uniós kötelezettségeiknek, és 
hogy olyan megállapodás elérésére 
törekedhessenek, amely előremutató 
például szolgálhat a többi tagállam 
számára. Az Unió technikai és politikai 
támogatással segíti a tagállamokat a 
harmadik országokkal, és különösen a 
szomszédos országokkal, köztük a tagjelölt 
és a potenciális tagjelölt országokkal 
folytatott két- és többoldalú tárgyalásaik 
során. A közreműködés egyben azt a célt is 
szolgálja, hogy akár az uniós határokon 
kívül is kivédhetőek legyenek a káros 
interferenciák, fokozódjon a 
spektrumhasználat hatékonysága és 
közeledjenek a spektrumhasználat 
különböző gyakorlatai. A cellás szélessávú 
technológiákra való áttéréshez, valamint a 
légiforgalom-irányítás korszerűsítését 
lehetővé tevő spektrumharmonizációhoz 
égetően szükség lenne a közös fellépésre a 
800 MHz-es és a 3,4–3,8 GHz-es 
frekvenciasávot illetően.

Or. en
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Módosítás 17

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

Or. en

Módosítás 18

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;

törölve 

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

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 engedélyezési rendszer 
alkalmazása a spektrumhasználat 
rugalmasságának és hatékonyságának 
maximalizálásával;

Or. en

Módosítás 21

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 és a digitális szolgáltatások
fejlődésének garantálása, a tényleges 
verseny, az azonos versenyfeltételek 
megteremtése, továbbá a páneurópai 
szolgáltatók megjelenésének előmozdítása 
révén.

Or. en
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Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az elektromágneses jelkibocsátás 
emberi egészségre gyakorolt hatásaira 
vonatkozó európai uniós jogszabályok 
maradéktalan figyelembevétele,;

Or. en

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a rádiófrekvenciák használata 
harmonizációjának előmozdítása az Unió 
egészében, összhangban a 
rádiófrekvenciák eredményes és hatékony 
használatának szükségességével.

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

–a) a hatékony spektrumgazdálkodás és -
használat ösztönzése a frekvenciák iránti
egyre növekvő kereslet kielégítéséhez;

Or. en
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Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) annak biztosítása, hogy kellő 
nagyságrendű és megfelelő tartományú, 
2015-ig – amennyiben a rádióspektrum-
politikai program arról másként nem 
rendelkezik – legalább 1200 MHz-et 
kitevő rádióspektrum kerüljön kiosztásra, 
hogy ki lehessen elégíteni a mobil 
adatforgalom iránti, gyorsan növekvő 
igényt, ilyen módon téve lehetővé az üzleti 
és közszolgálati szolgáltatások fejlődését; 

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a digitális szakadék áthidalása és a 
digitális menetrend célkitűzéseinek 
megvalósítása, ilyen módon biztosítva azt, 
hogy 2020-ra valamennyi uniós polgár 
hozzáférhessen a legalább 30 Mbps 
sebességű szélessávhoz, és lehetővé téve az 
Unió számára azt, hogy a lehető 
legnagyobb szélessávú sebességgel és 
kapacitással rendelkezhessen;

Or. en
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Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az elegendő további rádióspektrumnak 
a legköltséghatékonyabb 
frekvenciasávokból való felszabadítása a 
vezeték nélküli elektronikus hírközlési 
szolgáltatások számára, a széles körben 
való elérhetőségük biztosítása érdekében, 
hogy az Unió élre kerülhessen az említett 
szolgáltatások területén;

Or. en

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) a megnövelt mobil szélessávú 
kapacitások révén lehetőségek teremtése 
mind az üzleti ágazat, mind pedig a 
közszolgálati szolgáltatások számára;

Or. en

A módosítás magától értetődő.

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
alkalmazásával, a rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 

b) a spektrumhasználat rugalmasságának 
az innovációt és a befektetéseket ösztönző 
maximalizálása a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
következetes alkalmazásával és a 
megfelelő, kiszámítható szabályozás által, 
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valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével;

a harmonizált rádióspektrum új 
szolgáltatások előtti megnyitásával, 
valamint a frekvenciahasználati jogok 
átruházásának lehetőségével, megteremtve 
ilyen módon a páneurópai struktúrák 
létrehozásának lehetőségeit;

Or. en

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – d pont

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, 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;

Or. en

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a belső piac szétaprózódottságának 
csökkentése a spektrum rendelkezésre 
állásához és hatékony használatához 
szükséges műszaki feltételek 
összeegyeztetése és nagyobb fokú 
harmonizációja révén, adott esetben több 
államot érintő szolgáltatások 
kifejlesztésével és az uniós szintű méret-
és választékgazdaságosság 
előmozdításával;

e) a belső piac szétaprózódottságának 
csökkentése és potenciáljának teljes 
mértékű kiaknázása a gazdasági 
növekedés és az uniós szintű méret- ás 
választékgazdaságosság előmozdítása 
érdekében a spektrum rendelkezésre 
állásához és hatékony használatához 
szükséges műszaki feltételek 
összeegyeztetése és nagyobb fokú 
harmonizációja révén, adott esetben több 
államot érintő szolgáltatások 
kifejlesztésével és az uniós szintű méret- és 
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választékgazdaságosság előmozdításával; 

Or. en

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben támogatják a spektrum 
kollektív, valamint megosztott használatát.

2. A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködésben – az új technológiák, 
például a kognitív rádiótechnológia 
fejlődésének lehetővé tételével –



PE454.746v01-00 26/39 PR\852716HU.doc

HU

támogatják a spektrum kollektív, valamint 
megosztott használatát.

Or. en

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
számára kiosztott és a 2002/21/EK irányelv 
9b. cikkének megfelelően minden 
tagállamban értékesíthetővé tett 
harmonizált frekvenciasávokra vonatkozó 
szelekciós feltételek és eljárások 
különbségeiből adódó esetleges belső piaci 
fragmentáltság elkerülése érdekében a 
Bizottság – a tagállamokkal 
együttműködve – az érintett 
frekvenciasávokkal kapcsolatos 
engedélyeztetés feltételeiről és eljárásairól 
iránymutatásokat dolgoz ki, külön kitérve 
az infrastruktúra-megosztásra és a 
lefedettségre vonatkozó feltételekre és 
eljárásokra.

5. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
számára kiosztott és a 2002/21/EK irányelv 
9b. cikkének megfelelően minden 
tagállamban értékesíthetővé tett 
harmonizált frekvenciasávokra vonatkozó 
szelekciós feltételek és eljárások 
különbségeiből adódó esetleges belső piaci 
fragmentáltság elkerülése érdekében a 
Bizottság – a tagállamokkal 
együttműködve – azonosítja a legjobb 
gyakorlatokat és ösztönzi az érintett 
frekvenciasávokra vonatkozó információk 
megosztását, és az érintett 
frekvenciasávokkal kapcsolatos 
engedélyeztetés feltételeiről és eljárásairól 
iránymutatásokat dolgoz ki, külön kitérve 
például az infrastruktúra-megosztásra és a 
lefedettségre vonatkozó feltételekre és 
eljárásokra, amelyeket a technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvén keresztül 
értek el;

Or. en

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Amennyiben az a spektrumjogok 6. A spektrumjogok hatékony 
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hatékony felhasználásának biztosításához 
és a spektrumfelhalmozás elkerüléséhez
szükséges, a tagállamok lépéseket tesznek 
a helyzet megfelelő rendezése érdekében, 
akár pénzbírságot is kiszabhatnak vagy
visszavonhatják a jogokat.

felhasználásának biztosításához és a 
spektrumfelhalmozás elkerüléséhez a 
tagállamok – szükség esetén – lépéseket 
tesznek a helyzet megfelelő rendezése 
érdekében, akár pénzbírságot is 
kiszabhatnak, ösztönző díjakat, eszközöket 
alkalmazhatnak, és visszavonhatják a 
jogokat.

Or. en

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 37

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 tehetnek lépéseket a 
spektrumnak a gazdasági szereplők 
közötti egyenletesebb elosztása érdekében;

Or. en
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Módosítás 38

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 a valamennyi esetleges 
versenyellenes eredménynek az uniós 
polgárok és fogyasztók érdekében való 
figyelembevételével gondoskodnak róla, 
hogy az engedélyezési és szelekciós 
eljárások ne szenvedjenek késedelmet és 
segítsék elő a tényleges versenyt.

Or. en

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
fenntartásával a tagállamok a Bizottsággal 
közösen minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
Európai Unión belül megfelelő 
lefedettséget nyújtó és kapacitású spektrum 
kerüljön kiosztásra, mivel így biztosítható, 
hogy a vezeték nélküli alkalmazások 
hatékonyan hozzájárulnak az összes uniós 
polgárt érintő azon célkitűzés 
teljesítéséhez, mely szerint 2020-ig 
mindenkinek legyen legalább 30 Mbps 
sebességű szélessávú internet-hozzáférése.

1. A technológia- és 
szolgáltatássemlegesség elvének 
fenntartásával a tagállamok a Bizottsággal 
közösen minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy az 
Európai Unión belül megfelelő 
lefedettséget nyújtó és kapacitású 
harmonizált spektrum kerüljön kiosztásra 
– ami lehetővé teszi az Unió számára, 
hogy a világ legnagyobb szélessávú 
sebességével rendelkezzen –, mivel így 
biztosítható, hogy a vezeték nélküli 
alkalmazások és Európának az új 
szolgáltatások területén érvényesülő 
vezető szerepe hatékonyan hozzájárulnak 
az összes uniós polgárt érintő, a gazdasági 
növekedéssel megvalósuló azon célkitűzés 
teljesítéséhez, mely szerint 2020-ig 
mindenkinek legyen legalább 30 Mbps 
sebességű szélessávú internet-hozzáférése.
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Or. en

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok 2012. január 1-jéig 
engedélyezik azon frekvenciatartományok 
használatát, amelyeket a 2008/477/EK 
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozat kijelölt, mégpedig 
olyan feltételekkel, amelyek a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhetővé teszik a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokat.

2. A tagállamok 2012. január 1-jéig 
engedélyezik azon frekvenciatartományok 
használatát, amelyeket a 2008/477/EK 
(2,5–2,69 GHz), a 2008/411/EK (3,4–3,8 
GHz) és a 2009/766/EK (900/1800 MHz) 
bizottsági határozat kijelölt, mégpedig 
olyan feltételekkel, amelyek a fogyasztók 
számára könnyen hozzáférhetővé teszik a 
vezeték nélküli szélessávú szolgáltatásokat, 
az említett bizottsági határozatokban 
meghatározott feltételek alapján az ehhez 
a spektrumhoz azonos mértékben 
hozzáférő más szolgáltatások meglévő és 
jövőbeni kiépítése e miatt hátrányt 
szenvedne.

Or. en

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A Bizottság 
2015-ig eltérést engedélyezhet ezen 
követelmény esetében, amennyiben egy 
tagállamot rendkívüli nemzeti vagy helyi 
körülmények akadályoznak az említett 

3. A tagállamok 2013. január 1-jéig az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére bocsátják a 800 MHz-es 
frekvenciasávot, a 676/2002/EK határozat 
alapján megállapított harmonizált műszaki 
feltételekkel összhangban. A kizárólag a 
technikai okokból indokolt esetekben a 
Bizottság 2015-ig eltérést engedélyezhet 
ezen követelmény esetében. A 2002/21/EK 
irányelv 9. cikkével összhangban a 
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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.

Bizottság – a tagállamokkal közösen –
folyamatosan figyelemmel kíséri a 
spektrumhasználatot az 1 GHz alatti 
frekvenciatartományban, és felméri, hogy 
fel lehet-e további frekvenciákat 
szabadítani és a vezeték nélküli szélessáv 
iránti növekvő igény kielégítése érdekében
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Felkérik a Bizottságot, hogy – a 
tagállamokkal együttműködésben –
hozzanak megfelelő szintű intézkedéseket 
a harmonizáció elérése és az 1,5 MHz-es 
frekvenciasávnak (1452–1492 MHz) és a 
2,3 GHz-es frekvenciasávnak (2300–2400 
MHz) a vezeték nélküli szélessávú 
szolgáltatásokra történő felhasználása 
érdekében. A Bizottság folyamatosan 
nyomon követi a vezeték nélküli 
szélessávú szolgáltatásokra vonatkozó 
kapacitáskövetelményeket és indokolt 
esetben – a tagállamokkal 
együttműködésben – értékeli a további 
frekvenciasávok – pl. a 700 MHz-es sáv 
((694–790 MHz) – harmonizálására 
irányuló intézkedések szükségességét.
A tagállamok biztosítják, hogy – adott 
esetben – az átállás vagy a 
spektrumhasználat újrakiosztásának 
költsége megfelelően, a nemzeti joggal 
összhangban legyen kompenzálva.

Or. en
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Módosítás 43

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 Bizottság a tagállamokkal
együttműködésben – például a 
lefedettségre vonatkozó, a technológia- és
szolgáltatássemlegesség elvén keresztül 
elért 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.

Or. en

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság – a tagállamokkal 
együttműködésben – értékeli a 
2005/513/EK határozatban megállapított
vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, 
köztük a rádiós helyi hálózatok számára 
kiosztott, engedélyeztetés nélkül 
használható frekvenciának a teljes 5 
GHZ-es frekvenciasávra történő 
kiterjesztésének megvalósíthatóságát.
A Bizottságot arra kérik, hogy megfelelő 
nemzetközi fórumokon, különösképpen 
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pedig az ITU Rádió-távközlési 
Világkonferenciáin tartsa magát az 
elfogadott harmonizációs napirendhez.

Or. en

Módosítás 45

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 46

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 

6. Annak biztosítása érdekében, hogy –
különösen a távoli és gyéren lakott 
területeken – valamennyi polgár 
hozzáférhessen a fejlett digitális 
szolgáltatásokhoz, például a szélessávhoz, 
a tagállamok és a Bizottság elegendő 
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harmonizált műholdas 
internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre.

frekvenciát szabadít fel annak érdekében, 
hogy szélessávú hozzáférést biztosító 
műholdas internetszolgáltatások álljanak 
rendelkezésre. 

Or. en

Módosítás 47

Határozatra irányuló javaslat
-7 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-7. cikk
Az egyéb vezeték nélküli kommunikációs 
politikák frekvenciaszükségletei
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.

Or. en

Módosítás 48

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb uniós szakpolitikai területek 
frekvenciaszükséglete

Más egyéb uniós szakpolitikai területek 
frekvenciaszükséglete

Or. en
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Módosítás 49

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Bizottság – a tagállamok által a 
spektrumhasználattal kapcsolatban 
megadott kimerítő információk alapján –
kimutatást készít a rádióspektrum Európai 
Unión belüli jelenlegi felhasználási 
módjairól, és meghatározza a jövőbeni 
uniós spektrumigényt. A kimutatás első 
lépésként a 300 MHz és 6 GHz közötti 
frekvenciatartományra terjed ki, amelyet a 
6 GHz-től a 70 GHz-g terjedő tartomány 
követne.

Or. en

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A kimutatás tartalmazza a 
meghatározott frekvenciasávok 
harmonizációjával és használatával 
kapcsolatos európai uniós határozatok 
végrehajtása érdekében hozott tagállami 
intézkedésekről szóló jelentést is.

Or. en

Módosítás 51

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 

4. Az Unió politikai és műszaki 
támogatással segíti a tagállamokat a 
harmadik országokkal, különösen az 
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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.

Unióval szomszédos országokkal, illetve a 
csatlakozásra váró vagy tagjelölt 
országokkal folytatott kétoldalú és 
többoldalú 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.

Or. en

Módosítás 52

Határozatra irányuló javaslat
12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2015. december 31-ig 
felülvizsgálja ennek a rádióspektrum-
politikai programnak az alkalmazását, az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot pedig
jelentésben tájékoztatja az ezen határozat 
értelmében kidolgozott fellépésekről és 
elfogadott intézkedésekről.

A Bizottság 2015. december 31-ig 
felülvizsgálja ennek a rádióspektrum-
politikai programnak az alkalmazását. A 
Bizottság az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot évente jelentésben tájékoztatja az 
ezen határozat értelmében kidolgozott 
fellépésekről és az elfogadott 
intézkedésekről.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió a világ legnagyobb gazdasága. Ellentétben azzal, ami az arról folytatott vita 
során szokott elhangzani, hogy ki a világgazdaság aktuális és jövőbeni elsőszámú szereplője, 
az Unió gazdaságánál sem az USA, sem pedig Kína gazdasága nem nagyobb. A különbség az, 
hogy az USA és Kína annálfogva rendelkezik nagyobb piacokkal, hogy a verseny, a 
versenyképesség, az új szolgáltatások, termékek és az innováció számára jobb előfeltételeket 
kínál. Az egyetlen egységes belső piac kulcsfontosságú ahhoz, hogy Európa – miközben a 
hangsúlyt a szolgáltatási ágazatra és a tudásalapú gazdaságra helyezi – vezető szerepre 
tehessen szert a globális gazdaságban. Látszólagos ellentmondás, hogy minél inkább 
tudásalapúvá válik az európai gazdaság, annál kevesebb lehetőséget kínál a belső piac az 
európai üzleti vállalkozásoknak. 

A digitális napirend és a digitális gazdaság lehet a kulcsa annak, hogy a belső piac 
gazdaságunk minden része számára valósággá váljon. Ehhez az szükséges, hogy vezető 
szerepre tudjunk szert tenni a szélessáv és az internethasználat tekintetében. Mindez 
kulcsfontosságú ahhoz, hogy az európai távközlési iparág újból megszerezze a vezető 
szerepet, de ahhoz is, hogy az információs technológiák fejlesztése, valamint az új 
szolgáltatások és alkalmazások megjelenése terén is átvegye a vezetést. De – még 
hangsúlyosabban – kulcsfontosságú a miatt is, hogy kellő lendületet biztosítson az európai 
ipar egésze nagyobb mértékű termelékenységének, kohéziójának, versenyképességének és az 
egységes piachoz való hozzáférésének eléréséhez. 

Az előadó határozott meggyőződése, hogy Európának át kell vennie a vezetést a változás e 
folyamatában, a legjobb lehetőségeket megteremtve az életképesség, a változás és az 
innováció által jellemzett, versenyképes, tudásalapú európai gazdaság számára. Ehhez az 
szükséges, hogy az internetes és a szélessávú alkalmazások esetében a legnagyobb 
kapacitáshoz és a legnagyobb sebességhez lehessen hozzáférni. 

Európa ma a többi globális szereplő mögött kullog, akik közül az USA és Kína a 
frekvenciaspektrum jelentős részét szabadítja fel annak érdekében, hogy lehetővé tegye a 
polgáraikat nagy kapacitással összekapcsoló mobilinternet területén az új szolgáltatások és a 
nagy sebességek gyors fejlődését. 

Azt kell célunkul kitűzni, hogy Európa legyen a legjobb, és azt kell tennünk, ami Európának a 
legjobb: nyitnunk kell az új szolgáltatások és a megnövekedett mobilforgalom felé, a 
szélessávú szolgáltatások keretében le kell fektetnünk a kultúra és a tartalom, a 
műsorterjesztők és a közszolgáltatások új lehetőségeinek alapjait, ugyanakkor ugyanezeket a 
lehetőségeket kell biztosítanunk a mai műsorszórás számára. 

A digitális napirend által meghatározott célkitűzések között a következők szerepelnek: 2013-
ra a szélessávú lefedettség, 2020-ra pedig a legalább 30 Mbps nagysebességű lefedettség 
biztosítása valamennyi európai polgár számára (az európai háztartások fele esetében pedig 
akár 100 Mbps sebesség biztosítása). E célkitűzéseket minimum-célkitűzésnek kell tekinteni, 
a spektrumpolitika ambícióinak és céljainak pedig hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy Európa 
rendelkezzen a világ legjobb kapacitásával és legnagyobb szélessávú sebességeivel. Arra kell 
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törekednünk, hogy Európát e terület fejlődésének vezetőjévé tegyük, vezető szerepet 
biztosítva számára a távközlésben és az új szolgáltatások kidolgozásában, továbbá a fejlett 
szélessávú szolgáltatások megnövekedett termelékenységének hasznosításában. 

Összehasonlításul, Dél-Korea arra irányuló nemzeti tervet dolgozott ki, hogy 2012-re 
általános legyen az 1000 Mbps (egy gigabit) sebességű kapcsolat. Dél-Korea már most is az 
élen jár a jelenlegi átlagos 12 Mbps csatlakozási sebességgel (Európában a kapcsolatok 
csupán 18%-a haladja meg a 10 Mbps sebességet). Ahhoz, hogy a legelső lehessen, az EU-
nak képesnek kell lennie arra, hogy a világ valamennyi régiójával versenyre kelhessen.

A vezeték nélküli szélessáv alapvető fontosságú annak biztosítása szempontjából, hogy 
valamennyi polgár hozzáférjen az új és innovatív szolgáltatásokhoz. Európa nem maradhat le. 
Magától értetődőnek tűnik hogy ez a célkitűzés nem érhető el a kialakítása tekintetében 
jelentős beruházást igénylő optikai hálózat alkalmazásával, hanem csupán a szélessávú 
lefedettségnek (a földfelszíni rádiós, kábeles, optikai vagy műholdas rendszereknek) az egész, 
a vidéki és perifériális területeket is magában foglaló közösségi térségre való kiterjesztéséhez 
rendelkezésre álló, vezeték nélküli technológiák kombinációjának alkalmazásával, amely 
lehetővé teszi a piac számára az üzemeltetők és a polgárok költségei szempontjából 
hatékonyabb technológia kiválasztását. 

A vezeték nélküli szélessávú platformok nélkül a 100%-os lefedettség nem érhető el. 
Igazodnunk kell a technológiai megoldások fejlődéséhez és a változó tévénézési szokásokhoz, 
és biztosítanunk kell, hogy a televízió valamennyi, így a mobil platformon is hozzáférhető 
legyen.

A sávszélesség iránti fogyasztói igény gyorsan növekszik. Az optikai szálas megoldások (a 
vezetékes vonalak) kiépítése költséges, és nem fogja tudni teljes mértékben kielégíteni a 
sávszélesség iránti igényt. 
Különböző források állítják egybehangzóan, hogy az adatforgalom 2013-ig évente 
megkétszereződik, illetve 2008 és 2013 között hatszorosára növekszik. 2009-ben a 3G-
előfizetők száma 166 millióra nőtt az EU 27 tagállamában, ami meghaladja az európai uniós 
vezetékes szélessávú előfizetések számát. Az egyesült királyságbeli székhelyű O2 arról 
számolt be, hogy 2009 során európai mobil adatforgalma háromhavonta megduplázódott; a 
Telecom Italia azt közölte, hogy mobil adatforgalma a 2008 közepétől 2009 közepéig tartó 
időszakban 216 százalékkal nőtt. Az AT&T arról számolt be, hogy mobil adatforgalma 5000 
százalékkal nőtt az elmúlt 3 évben. Az Ericsson elnök-vezérigazgatójának előrejelzése szerint 
2020-ra 50 milliárd eszköz kapcsolódik a hálózatra. A Cisco Visual Networking Index 
hálózati adatforgalmi mutató szerint 2014-ig évente globálisan megkétszereződik a mobil 
adatforgalom – 2009 és 2014 között a 39-szeresére nő.

Ez az oka annak, hogy Európának még több rádióspektrumot kell felszabadítania a vezeték 
nélküli szélessávú szolgáltatás számára. Ezt a mostani műsorszóró szolgáltatások tiszteletben 
tartásával kell és lehet végrehajtani, a maival azonos lehetőségeket biztosítva a 
műsorterjesztők számára, szükség esetén ellentételezést biztosítva az esetleges áttérés miatt. A 
mobil szélessávú lehetőségeknek olyan jellegűeknek kell lenniük, hogy a műsorszórás és a 
kultúra természetes része lehessen a vezeték nélküli szolgáltatások fejlődésének. 
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1. Általános megjegyzések

A közös keretszabályozásról szóló 2002/21 irányelvet, a hozzáférésről és az összekapcsolásról 
szóló 2002/19 irányelvet és az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20 irányelvet módosító 2009/140/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a (28) preambulumbekezdésben kimondja, hogy a spektrumgazdálkodási 
feladatok a tagállamok hatáskörébe tartoznak, de a közösségi szintű stratégiai tervezés, 
koordináció és – adott esetben – harmonizáció segíthet annak biztosításában, hogy a belső 
piac előnyei teljes mértékben kihasználhatók legyenek. 

E célból olyan többéves rádióspektrum-politikai jogalkotási programokat kell létrehozni, 
amelyek kijelölik a közösségi rádióspektrum-használat stratégiai tervezésének és 
összehangolásának politikai irányvonalait és célkitűzéseit. 

Az Európai Bizottság által 2010. szeptember 20-án előterjesztett, a rádióspektrum-politikáról 
szóló ötéves program annak biztosítására irányul, hogy az analógról a digitális technológiára 
való átállás révén nyert digitális hozadék egy része Európa-szerte a 800 MHz-es tartomány 
(790–862 MHz) harmonizált felhasználása irányában haladva váljon hozzáférhetővé a vezeték 
nélküli szélessávú szolgáltatások számára.  A javaslat számos olyan álláspontot megismétel, 
amelynek az Európai Parlament néhány hónappal ezelőtt az „Új digitális menetrend 
kialakítása Európa számára: 2015.eu (a A7-0066/2010 sz. Del Castillo-jelentés)” témájú 
jelentés elfogadásával már hangot adott.

A rádióspektrum-politikai program a belső piac szükségleteinek és az EU rádióspektrummal 
kapcsolatos stratégiai prioritásainak, a tervezési és harmonizációs intézkedések szorosabb 
interakciójára, és ezzel egyidejűleg a magánvállalatok, szolgáltatók, gyártók, felhasználók 
vagy közigazgatási szervek biztonságának megteremtésére, valamint arra irányul, hogy szilárd 
jogalkotási intézkedések rendszerén alapuló hosszú távú politika és programok álljanak 
rendelkezésre. 

A rádióspektrum-politikai programról szóló határozatra vonatkozó javaslat jogalapja az 
Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSz.) a belső piac létrehozásával 
kapcsolatos 114. cikke, valamint figyelembe veszi a szubszidiaritás és az arányosság elvét. 
Noha elismeri, hogy a spektrum nemzeti erőforrás, a javaslat 3. cikke által meghatározott 
stratégiai célkitűzések – az EU stratégiai célkitűzéseinek elérése érdekében elegendő 
rádióspektrum rendelkezésre bocsátására, a spektrumhasználat területén való tényleges 
verseny biztosítása érdekében a rugalmas használat révén a rádióspektrum használatának 
hatékonyabbá tételére irányuló célkitűzések – összehangolt, európai szintű megközelítést 
igényelnek. 

Az EUMSz. 5. cikke a szubszidiaritást az Unió egyik olyan alapvető elveként határozza meg, 
amely a összehangolja a tagállamok hatásköreit az EU hatásköreivel. A jobb szabályozásról 
szóló irányelv elismeri a tagállamok illetékességét az adott esetben – amennyiben a belső piac 
előnyei elérésének az a legjobb módja – az európai uniós harmonizáció hatálya alá tartozó 
spektrumgazdálkodási ügyekben. 
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Egyértelmű különbség van az Európai Bizottság által a műszaki végrehajtási intézkedések 
révén folytatott műszaki harmonizáció és a szubszidiaritás feltételeinek specifikus értékelését 
igénylő jogszabályi harmonizáció között.

2. Konkrét észrevételek 

Szakpolitikai célkitűzések (3. cikk) 

Fontos annak biztosítása, hogy a kapacitás és a lefedettség céljaira elegendő spektrum 
kerüljön kiosztásra olyan módon, hogy – amint azt a digitális napirend is meghatározza –
kielégíthető legyen a mobil adatforgalom iránti megnövekedett igény, és valamennyi európai 
uniós polgár hozzáférhessen a nagy sebességű szélessávhoz. Európának ambiciózusnak kell 
lennie, és arra kell törekednie, hogy legalább 1200 MHz-et különítsen el a vezeték nélküli 
szolgáltatások számára. 

A vezeték nélküli szélessávú hírközlés frekvenciaszükséglete (6. cikk)

Az előadó úgy véli, hogy kulcsfontosságú a Bizottság által kitűzött dátumok védelme (például 
hogy 2013. január 1-jére 800 MHz álljon az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
rendelkezésére). Mindennemű kivétel vagy eltérés kizárólag műszaki okokból 
engedélyezhető, ugyanakkor figyelembe kell venni a biztonság és a védelem sajátos 
szükségleteit. A Bizottság által már kijelölt sávokat a bizottsági javaslatnak megfelelően 
2012. január 1-jéig kell felszabadítani. 

Az Uniónak annak érdekében kell tevékenykednie, hogy további frekvenciákat osszanak ki a 
mobil szolgáltatások számára – a célkitűzés ezzel kapcsolatban legalább 1200 MHz. Fontos, 
hogy érvényesülhessenek azok a megfelelő elvek, amelyek lehetővé tehetik a további 
spektrum jövőbeni felszabadítását.

Különböző problémákkal kell foglalkozni, amelyek közül a frekvenciatartomány 
felszabadításának költsége a legnyilvánvalóbb. A tagállamok felelőssége, hogy az érintett 
szereplők szükség esetén ellentételezést kapjanak a további költségekért.  


