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Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, 
„Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában” című közleményéről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában” című, 2011. április 19-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0222 végleges),

– tekintettel a Tanácshoz intézett ....-i kérdésre az Európai Bizottság az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának szóló, „Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában” című 
közleményéről (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2011),

– tekintettel a hálózatsemlegességről szóló, 2009. december 18-i bizottsági nyilatkozatra 
(2009/C 308/02),

– tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK irányelv 1. cikke (8) bekezdésének g) pontjára 
és 8. cikkének (4) bekezdésére, 

– tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. 
március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási 
irányelv) 21. cikkére, 22. cikkének (3) bekezdésére és 30. cikkének (6) bekezdésére,

– tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 
2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 
2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (14) bekezdésének g) 
pontjára, 

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

– tekintettel „A széles sávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című 2011. július 6-i állásfoglalására,

– tekintettel az európai digitális menetrendről szóló, 2010. május 19-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)0245 végleges),



RE\875940HU.doc 3/4 PE472.008v01-00

HU

– tekintettel az európai digitális menetrendről szóló, 2010. május 31-i tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag. Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez. Együtt egy újfajta növekedésért” című, 2011. 
április 13-i bizottsági közleményre (COM(2011)0206),

– tekintettel a „Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában” címmel az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság közös szervezésében 2010. november 11-én, 
Brüsszelben tartott csúcstalálkozóra,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel a Tanács a „Nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában” témában 
következtetések elfogadását tervezi a 2011. december 13-i TTE Tanácson,

B. mivel az uniós tagállamok 2011. május 25-re teljesítették a 2009-es uniós távközlési 
reformcsomagot, és a Bizottság már megtette a szükséges lépéseket az uniós szerződésben 
és a közösségi vívmányokban szereplő elvek betartásának biztosítása érdekében,

C. mivel az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy óvja az internet 
semlegességének és nyitottságának elvét, valamint hogy mozdítsa elő a végfelhasználók 
azon képességét, hogy információkhoz férjenek hozzá és információt terjesszenek, 
valamint saját választásuk szerinti alkalmazásokat futtassanak és szolgáltatásokat 
vegyenek igénybe;

D. mivel a Bizottság kérte az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét 
(BEREC), hogy vizsgálja meg a szolgáltatóváltást akadályozó tényezőket, az internetes 
adatforgalom blokkolásával vagy akadályozásával kapcsolatos problémákat, valamint a 
tagállamokban nyújtott szolgáltatások átláthatóságát és minőségét,

E. mivel az internetes szolgáltatásokat nemzetközi méretekben nyújtják és az internet a 
világgazdaság központi tényezője, 

F. mivel, amint azt az európai digitális menetrend is hangsúlyozza, a széles sávú 
szolgáltatások és az internet különösen előmozdítják a növekedést és Európa világszintű 
versenyképességét,

G. mivel Európa csak akkor tudja teljes mértékben kiaknázni a digitális gazdaság adta 
lehetőségeket, ha ösztönzi egy jól működő belső digitális piac kiépülését; 

1. üdvözli a Bizottság közleményét, és egyetért az abban nyújtott elemzéssel, különösen ami 
az internet nyitott és semleges jellegének megőrzését illeti;

2. megjegyzi, hogy az említett elemzés szerint nem utal egyértelmű jel arra, hogy az internet 
semlegességének biztosítása érdekében további szabályozási intézkedésre lenne szükség;

3. üdvözli a BEREC e területen végzett munkáját, és kéri a tagállamokat, és különösen a 
nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy szorosan működjenek együtt e testülettel;
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4. kéri a tagállamokat, hogy biztosítsák az internet semlegességével kapcsolatos stratégiáik 
összhangját, valamint a felülvizsgált uniós távközlési csomag hatékony végrehajtását; 

5. hangsúlyozza, hogy az internet semlegességével kapcsolatos megoldási javaslatoknak egy 
közös európai megközelítésen kell alapulniuk;

6. hangsúlyozza a tagállamok, és különösen a nemzeti szabályozó hatóságok, valamint a 
Bizottság közötti együttműködés és koordináció fontosságát, hogy az EU teljes mértékben 
kiaknázhassa az internet adta lehetőségeket; 

7. elismeri, hogy ésszerű mértékű forgalomirányításra van szükség annak biztosítása 
érdekében, hogy a hálózat telítettsége ne idézhessen elő zavart a végfelhasználó 
internetkapcsolatában, mindazonáltal felszólít a forgalomirányítás átláthatóságának 
biztosítására;

8. felhívja a figyelmet a hálózat semlegességének feladásával járó potenciális kockázatokra, 
ideértve a versenyellenes magatartást, az innováció akadályozását, a véleményszabadság 
korlátozását, a fogyasztók tájékoztatásának hiányát és a magánszféra megsértését, és 
figyelmeztet arra, hogy az internet semlegességének hiánya árt a vállalkozásoknak, a 
fogyasztóknak és az egész társadalomnak; 

9. emlékeztet rá, hogy az uniós szabályozási keret célja a tényleges verseny előmozdítása, 
ezért az internet semlegességével kapcsolatos bármilyen intézkedésnek olyan eszközöket 
kell létrehoznia, amelyek – a meglévő versenyjogi rendelkezéseken túl – alkalmasak az 
esetlegesen felmerülő versenyellenes magatartás kezelésére, továbbá elő kell mozdítania a 
befektetéseket és új, innovatív üzleti modellek megjelenését;

10. véleménye szerint az átláthatóság, a minőségi szolgáltatások és a szolgáltatók közötti 
könnyű váltás az internet semlegességének előfeltételei, mivel a szabad választás jogát 
biztosítják a végfelhasználóknak; 

11. kéri a Bizottságot, hogy mérje fel az internet semlegességével kapcsolatos további 
iránymutatások iránti igényt a verseny és a fogyasztók szabad választáshoz való jogának 
biztosítása érdekében; 

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.


