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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az internetet, amelyet alapvető szükségletnek nyilvánítottak, 
technikailag és jogilag is úgy kellene szervezni, hogy a lakosság ténylegesen tudja használni. 
A petíció benyújtója szerint az embereknek joga és kötelessége, hogy információkat 
szerezzenek a politikai és társadalmi életről. Az új média ebben egyre nagyobb szerepet 
játszik. A közszolgálati műsorszolgáltatók és hírszolgáltatók egyre több információt az 
interneten keresztül közölnek. A petíció benyújtójához hasonló, vidéken élő emberek azonban 
a szolgáltatók által az internet-hozzáférés kapcsán támasztott technikai és jogi feltételek miatt 
ezekhez az információkhoz csak korlátok között jutnak hozzá. A petíció benyújtója ezért úgy 
ítéli meg, hogy fennáll a megkülönböztetés esete. Számos esetben a vidéki területeken 
élőknek csak vezeték nélküli technológia segítségével van internetük. Ez azonban azt is 
jelenti, hogy a sebesség és az adatmennyiség korlátozott a városlakók számára elérhető 
vezetékes hozzáféréssel összehasonlítva. Megállapítja, hogy manapság számos olyan dolog 
van – például az adók, a biztosítás, a banki ügyletek stb. –, amelyet gyakorlatilag csak 
interneten lehet lebonyolítani. Mindehhez azonban gyors internetkapcsolatra van szükség. A 
petíció benyújtója szerint a vidéken elérhető vezeték nélküli technológia nem felel meg a 
modern, nagy mennyiségű adat feldolgozását igénylő internetszolgáltatások által támasztott 
igényeknek. Emellett a vezetékes hozzáféréshez képest a vezeték nélküli technológia 
aránytalanul drágább és a mennyiségi feltételek miatt csak korlátozott hozzáférést biztosít, 
továbbá nem mindig megbízható.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. december 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. január 31.

A Bizottság alapvetően egyetért a petíció benyújtójának állításával, miszerint „az internetet, 
amelyet alapvető szükségletnek nyilvánítottak, technikailag és jogilag is úgy kellene 
szervezni, hogy a lakosság ténylegesen tudja használni” és hogy „az új média ebben egyre 
nagyobb szerepet játszik”. 

Ezért az Európai Bizottság nagyra törő célt állapított meg annak érdekében, hogy i. 2013-ig 
valamennyi európai polgár számára biztosítsa az alapszintű széles sávú hozzáférést; ii. 2020-
ig valamennyi európai polgár számára hozzáférhetővé tegye a jóval nagyobb, 30 Mbps-ot 
meghaladó internetsebességet; valamint iii. lehetővé tegye, hogy az európai háztartások 
legalább 50%-a előfizethessen 100 Mbps-os sávszélességet meghaladó internetkapcsolatra.

E célok elérésére irányuló stratégiájának részeként a Bizottság egy ideje azon munkálkodik, 
hogy megfelelő szabályozási környezetet alakítson ki a hatékonyabb európai hálózatok és 
szolgáltatások érdekében. Ez mindenekelőtt magában foglalja a nagysebességű új generációs 
hálózatokra irányuló beruházások előmozdítását célzó intézkedéseket, a verseny fokozása, az 
ilyen típusú hálózatok bevezetési költségeinek csökkentése és a rádióspektrum európai 
koordinációja mellett – ezek mind fontos elemek, amelyeket csak még inkább kiegészít a 
„behálózott kontinens” elnevezésű egységes piaci kezdeményezésünk. Ezenfelül az állami 
finanszírozás további előmozdítása érdekében – különösen a vidéki térségekben – a Bizottság 
2013 januárjában felülvizsgálta az állami támogatásra vonatkozó szabályok széles sávú 
ágazatra történő alkalmazásáról szóló iránymutatásait. Azt ikt és a széles sávú szolgáltatások 
egyúttal azon négy fő terület egyikét alkotják majd, amelyekre a tagállamoknak hangsúlyt kell 
helyezniük az európai strukturális alapok felhasználása során a következő programozási 
időszakban, ami várhatóan nagyobb ikt-kiadásokhoz vezet az előző, 2007–2013 közötti 
időszakhoz képest (amikor 14,5 milliárd euróig terjedő összeg elköltésére került sor).

2012 végén az uniós háztartások 95,5%-ának volt legalább egy vezetékes széles sávú 
hálózathoz való hozzáférése (Németországban ez az arány 96,6% volt). Amennyiben 
figyelembe vesszük a vezeték nélküli technológiákat – ilyen például az LTE vagy a műholdas 
széles sávú szolgáltatások –, ez esetben 2013-ban az Unió és Németország egyaránt sikeresen 
teljesítette az alapszintű (legfeljebb 20 Mbps letöltési sebességű) széles sávú hozzáférés 
100%-os lefedettségének célkitűzését.

Az új generációs hozzáférés (NGA) technológiái, amelyek legalább 30 Mbps-os 
sávszélességet képesek biztosítani, az uniós háztartások több mint fele számára elérhetők 
(53,8% számára 2012 végén), ami azt jelenti, hogy nagyjából félúton járunk azon célkitűzés 
teljesítésében, hogy 2020-ig valamennyi háztartás számára legalább 30 Mbps sebességű széles 
sávú hozzáférést tudjunk biztosítani. Ugyanakkor a vezetékes széles sávú előfizetéseknek az 
Unióban csupán 12%-a, Németországban pedig mindössze 4,9%-a (2013. január) rendelkezik 
legalább 30 Mbps sebességgel, ami arra utal, hogy a probléma a keresleti, nem pedig a 
kínálati oldalon áll fenn.

A vidéki térségekben az uniós háztartásoknak mindössze 83,2%-a (2012 vége) számára adott 
a lehetőség a vezetékes széles sávú szolgáltatásokra történő előfizetéshez (Németországban ez 



CM\1018623HU.doc 3/3 PE528.225v01-00

HU

az arány 85,6%). Ez azonban a petíció benyújtójának vélekedésével ellentétben nem jelent 
megkülönböztetést, mivel a modern vezeték nélküli technológiák (például az LTE és a 
műholdas szolgáltatások) kellően erősek ahhoz, hogy elektronikus szolgáltatásokat, így 
például elektronikus banki, elektronikus kormányzati és elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyeket a petíció benyújtója is előszeretettel használ, és a 
legnagyobb reményt jelentik arra, hogy e térségekben sor kerüljön a jelenlegi igencsak 
alapszintű széles sávú szolgáltatásoktól való határozott elmozdulásra. Egyúttal meg kell 
jegyezni, hogy a vezetékes és vezeték nélküli internet-hozzáférés közötti árakban már nem 
mutatkoznak lényeges különbségek, főként Németországban, ahol az internetcsatlakozás ára 
összességében aránylag alacsony más uniós tagállamokhoz képest. 

Következtetés

A petíció benyújtójának esetében az bizonyulna a leghasznosabbnak, ha lehetővé tennék 
számára, hogy teljes körűen tájékozódjon a Németországban saját lakóhelyének térségében 
rendelkezésre álló internetes szolgáltatásokról. Ezt az információt a németországi széles sávú 
szolgáltatásokkal foglalkozó portál biztosítja (http://www.zukunft-breitband.de/): itt a széles 
sávú szolgáltatások térképe is fellelhető, amely feltünteti az összes internetszolgáltatót, 
valamint szolgáltatásaik árait saját lakóhelyének térségében.


