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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztásáról és 
engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatának célja, 
hogy a lehető leggyorsabban létrehozza e szolgáltatások európai szintű közös piacát. A mobil 
műholdas szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk a lisszaboni célok megvalósításához, 
segíteniük kell az innovációt és a rugalmasságot, és ily módon javítaniuk kell európai szinten 
a szélessávhoz való hozzáférést és a felhasználók rendelkezésére álló szolgáltatások 
választékát.

A vélemény előadója alapvetően támogatja a Bizottság javaslatát, azonban problematikusnak 
tartja az eljárás időpontját, mivel a mobil műholdas szolgáltatások esetén egy különleges 
esetre vonatkozó szabályozást az előtt fogadnak el, hogy a távközlési csomag és a 
frekvenciapolitika felülvizsgálata megtörtént volna.  

Éppen ezért a mobil műholdas szolgáltatásokról szóló határozatot szigorúan kivételes esetként 
kell kezelni, és az nem lehet precedens értékű. Ez a kivétel csak akkor indokolt, ha az a mobil 
műholdas szolgáltatások üzemeltetőire vonatkozó, a Bizottság által irányított, az európai 
szintű szélessávú ellátást célzó eljárásra korlátozódik. Az egyes szolgáltatások számára 
történő frekvenciakiosztásra vonatkozó döntés az egységes keretfeltételek szerint – az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó irányelvet is beleértve – a jelenlegi 
szabályozás alapján továbbra is a tagállamok hatásköre. A vélemény előadója a 
frekvenciakiosztással kapcsolatosan utal még a mobil szolgáltatások egyes területein az 
engedélyezési formák egymástól eltérő voltának jelentőségére, és annak fontosságára a 
kulturális sokszínűség és a médiapluralizmus szempontjából. Az előadó szorgalmazza, hogy 
hangolják azt össze a földi komponensek terén megvalósuló frekvenciakiosztásról szóló 
nemzeti médiajoggal és készítsenek jelentést a mobil műholdas szolgáltatások 
továbbfejlesztéséről.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Az Európai Parlament a 2007. február 
14-i, „Egy európai rádiófrekvencia-politika 
felé” című 2006/2212. számú 
állásfoglalásában hangsúlyozta a hírközlés 

(2) Az Európai Parlament a 2007. február 
14-i, „Egy európai rádiófrekvencia-politika 
felé” című 2006/2212. számú 
állásfoglalásában hangsúlyozta a hírközlés 
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fontosságát a vidéki és a kevésbé fejlett 
régiókban, amelyek számára a széles sávú, 
alacsony frekvenciájú mobil távközlés és az 
új, vezeték nélküli technológiák elterjedése 
hatékony megoldást jelenthetne az EU 27 
tagállama teljes lefedettségének elérésére, 
figyelembe véve az összes térség 
fenntartható fejlődését. Az Európai 
Parlament megállapította továbbá, hogy a
frekvenciakiosztás és -üzemeltetés 
szabályozása tagállamonként nagyon 
eltérő, és ezek a különbségek súlyos 
akadályt jelentenek a jól működő egységes 
piac kialakítása tekintetében.

fontosságát a vidéki és a kevésbé fejlett 
régiókban, amelyek számára a széles sávú, 
alacsony frekvenciájú mobil távközlés és az 
új, vezeték nélküli technológiák elterjedése 
hatékony megoldást jelenthetne az EU 27 
tagállama teljes lefedettségének elérésére, 
figyelembe véve az összes térség 
fenntartható fejlődését. Az Európai 
Parlament azonban elutasítja a
frekvenciakiosztás egyoldalú piaci 
modelljét, és olyan rendszert követel, amely 
különböző engedélyezési modelleket tesz 
lehetővé.

Módosítás: 2
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) Szabályozási szempontból problémát 
vet fel a mobil műholdas szolgáltatásoknak 
a távközlési csomag felülvizsgálatát 
megelőzően jogszabályban történő 
meghatározása, és ezért azt csupán 
kivételes esetként lehet megtenni.

Indokolás

Itt egy különleges eset szabályozása az előtt történik, hogy az általános keretfeltételek 
megállapítása és a távközlési csomag felülvizsgálata megtörtént volna. Szabályozási 
szempontból kedvezőtlen ez a sorrend, ahol a speciális megelőzi az általánost.

Módosítás: 3
(5) preambulumbekezdés

(5) A mobil műholdas szolgáltatásra 
alkalmas új rendszerek bevezetése 
hozzájárulhat a belső piac fejlődéséhez, és 
fokozhatja a versenyt azáltal, hogy növeli a 
pán-európai szolgáltatások és a végpontok 
közötti összeköttetések kínálatát és 
hozzáférhetőségét, valamint ösztönzi a 
hatékony beruházásokat. A mobil műholdas 
szolgáltatások nyújtására képes rendszerek 
innovatív alternatív platformot jelentenek –
a végfelhasználók földrajzi helyétől 

(5) A mobil műholdas szolgáltatásra 
alkalmas új rendszerek bevezetése 
hozzájárulhat a belső piac fejlődéséhez, és 
fokozhatja a versenyt azáltal, hogy növeli a 
pán-európai szolgáltatások és a végpontok 
közötti összeköttetések kínálatát és 
hozzáférhetőségét, valamint ösztönzi a 
hatékony beruházásokat. A mobil műholdas 
szolgáltatások nyújtására képes rendszerek 
innovatív alternatív platformot jelentenek –
a végfelhasználók földrajzi helyétől 
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függetlenül – több olyan pán-európai 
távközlési és műsorszórási/multicasting
(csoportos adattovábbítási) szolgáltatásnak, 
mint a nagysebességű internet-
/intranethozzáférés, a mobil multimédiás 
alkalmazások, a közvédelem és
katasztrófaelhárítás. Ezek a szolgáltatások a 
Közösségben különösen a vidéki térség 
lefedettségét javíthatnák, áthidalva így a 
földrajzi alapú digitális megosztottságot, 
egyúttal a megújult lisszaboni stratégia 
célkitűzéseivel összhangban hozzájárulva az 
európai információs és kommunikációs 
technológiai ipar versenyképességéhez.

függetlenül – több olyan pán-európai 
távközlési és műsorszórási/multicasting
(csoportos adattovábbítási) szolgáltatásnak, 
mint a nagysebességű internet-
/intranethozzáférés, a mobil multimédiás 
alkalmazások, továbbá a mobil 
audiovizuális médiaszolgáltatásoknak, a 
közvédelemnek és katasztrófaelhárításnak.
Ezek a szolgáltatások a Közösségben 
különösen a vidéki térség lefedettségét 
javíthatnák, áthidalva így a földrajzi alapú 
digitális megosztottságot, és erősítve a 
kulturális sokszínűséget és a 
médiapluralizmust mint az EU fontos 
céljait, egyúttal a megújult lisszaboni 
stratégia célkitűzéseivel összhangban 
hozzájárulva az európai információs és 
kommunikációs technológiai ipar 
versenyképességéhez.

Indokolás

A mobil televíziós szolgáltatások, továbbá a kulturális sokszínűség és a médiapluralizmus 
támogatása nagymértékben hozzájárulhat a lisszaboni célok eléréséhez. Éppen ezért fontos, 
hogy megteremtsük a megfelelő keretfeltételeket, melyekhez hozzátartozik az is, hogy a mobil 
műholdas szolgáltatásokon belül támogatást kapjanak.

Módosítás: 4
(5b) preambulumbekezdés (új)

(5b) Mindazonáltal a mobil műholdas 
szolgáltatások sikere és ezzel együtt azok 
hozzájárulása a lisszaboni célok eléréséhez 
nagymértékben függ attól, hogy az 
átvitelhez rendelkezésre állnak-e a 
tömegeket vonzó és kínálatukban sokszínű 
tartalmak.

Módosítás: 5
(8) preambulumbekezdés

(8) A rádióspektrum műszaki igazgatása, 
ahogy annak szervezését az Európai 
Közösség rádióspektrum-politikájának 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-

(8) Az uniós jognak való megfelelés 
biztosítása érdekében különösen 
elengedhetetlen, hogy a műholdas 
frekvenciakiosztás összhangban legyen a 
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i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozata (Rádióspektrum-határozat) 
általánosságban és a 2007/98/EK határozat 
konkrét módon meghatározza, nem terjed ki 
a spektrumkijelölésre és a rádiófrekvenciák 
használati jogainak odaítélésére vonatkozó 
eljárásokra.

frekvenciagazdálkodásnak a 2002/21/EK 
irányelvben és a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott általános elveivel, még 
akkor is, ha a rádióspektrum műszaki 
igazgatása, ahogy annak szervezését az 
Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról szóló, 
2002. március 7-i 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozata
(Rádióspektrum-határozat) általánosságban 
és a 2007/98/EK határozat konkrét módon 
meghatározza, nem terjed ki a 
frekvenciakiosztásra és a rádiófrekvenciák 
használati jogainak odaítélésére vonatkozó 
eljárásokra.

Módosítás: 6
(11) preambulumbekezdés

(11) Annak megakadályozására, hogy a 
tagállamok olyan határozatokat hozzanak, 
amelyek a belső piac felaprózódásához 
vezethetnek és alááshatják a keretirányelv 8.
cikkében meghatározott célkitűzéseket, a 
mobil műholdas rendszerekre vonatkozó 
kiválasztási szempontokat úgy kell 
harmonizálni, hogy a kiválasztási folyamat 
eredményeképpen egész Európában 
ugyanazok a mobil műholdas szolgáltatási 
rendszerek álljanak rendelkezésre. A mobil 
műholdas rendszerek fejlesztésével járó 
magas kezdeti költségek és az ezekkel 
összefüggő nagyfokú technológiai és 
pénzügyi kockázatok megkívánják az ilyen 
rendszerekre vonatkozó, a széles pán-
európai földrajzi lefedettségnek megfelelő 
méretgazdaságosságot annak érdekében, 
hogy gazdaságilag megvalósíthatóak 
maradjanak.

(11) Annak megakadályozására, hogy a 
tagállamok olyan határozatokat hozzanak, 
amelyek a mobil műholdas szolgáltatások
belső piacának felaprózódásához 
vezethetnek és alááshatják a keretirányelv 8.
cikkében meghatározott célkitűzéseket, a
Tanács és a Parlament szigorúan kivételes 
esetként engedélyezi a mobil műholdas 
rendszerekre vonatkozó kiválasztási
szempontok harmonizálását annak 
érdekében, hogy a kiválasztási folyamat 
eredményeképpen egész Európában 
ugyanazok a mobil műholdas szolgáltatási 
rendszerek álljanak rendelkezésre. A mobil 
műholdas rendszerek fejlesztésével járó 
magas kezdeti költségek és az ezekkel 
összefüggő nagyfokú technológiai és 
pénzügyi kockázatok megkívánják az ilyen 
rendszerekre vonatkozó, a széles pán-
európai földrajzi lefedettségnek megfelelő 
méretgazdaságosságot annak érdekében, 
hogy gazdaságilag megvalósíthatóak 
maradjanak.

Módosítás: 7
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(12) preambulumbekezdés

(12) Ezenkívül az ilyen szolgáltatások 
sikeres bevezetése megköveteli szabályozási 
intézkedések tagállamok közötti 
összehangolását. A nemzeti kiválasztási 
eljárásokban fennálló különbségek a 
kiválasztási szempontok eltérő alkalmazása 
miatt − beleértve a szempontok súlyozását 
vagy a kiválasztási eljárások eltérő 
ütemezését − továbbra is okozhatják a belső 
piac felaprózódását. Az ilyen mobil 
műholdas szolgáltatások pán-európai 
jellegével szemben a kiválasztott sikeres 
pályázók nem egységes egészként való 
megjelenését eredményezné. A különböző 
mobil műhold-üzemeltetők különböző 
tagállamok által történő kiválasztása 
komplex káros zavarhelyzeteket okozhat, sőt 
még azt is jelentheti, hogy egy kiválasztott 
üzemeltetőt megakadályoz a pán-európai 
szolgáltatás nyújtásában, például ott, ahol a 
különböző rádiófrekvenciákat az 
üzemeltetőnek különböző tagállamokban 
jelölik ki. Ezért a kiválasztási szempontok 
harmonizációját egy közös kiválasztási 
mechanizmus létrehozásával kell 
kiegészíteni, amely valamennyi tagállamnak 
összehangolt kiválasztási eredményt 
biztosítana.

(12) Ezenkívül az ilyen szolgáltatások 
sikeres bevezetése megköveteli a
szabályozási intézkedések tagállamok
közötti összehangolását. A nemzeti 
kiválasztási eljárásokban fennálló 
különbségek a kiválasztási szempontok 
eltérő alkalmazása miatt − beleértve a 
szempontok súlyozását vagy a kiválasztási 
eljárások eltérő ütemezését − továbbra is 
okozhatják a belső piac felaprózódását. Az 
ilyen mobil műholdas szolgáltatások pán-
európai jellegével szemben a kiválasztott 
sikeres pályázók nem egységes egészként 
való megjelenését eredményezné. A 
különböző mobil műholdas szolgáltatások 
üzemeltetőinek különböző tagállamok által
történő kiválasztása komplex káros 
zavarhelyzeteket okozhat, sőt még azt is 
jelentheti, hogy egy kiválasztott üzemeltetőt 
megakadályoz a pán-európai szolgáltatás 
nyújtásában, például ott, ahol a különböző 
rádiófrekvenciákat az üzemeltetőnek 
különböző tagállamokban jelölik ki. Ezért a 
kiválasztási szempontok harmonizációját 
egy közös kiválasztási mechanizmus 
létrehozásával kell kiegészíteni, amely 
valamennyi tagállamnak összehangolt 
kiválasztási eredményt biztosítana, anélkül, 
hogy ez az eljárás a frekvenciák kijelölését 
és a frekvenciahasználati jogok odaítélését 
magában foglalná.

Indokolás

A módosítás világossá teszi, hogy a speciálistól az általánosig történő jogi szabályozás 
szabályozási szempontból problematikus.

Módosítás: 8
1. cikk (1) bekezdés

(1) E határozat célja a mobil műholdas 
rendszer-üzemeltetők közös kiválasztására 
vonatkozó közösségi eljárás létrehozása, 
valamint a mobil műholdas szolgáltatásokra 
vonatkozó rádiófrekvenciás spektrum 

(1) E határozat célja kizárólag a mobil 
műholdas rendszer-üzemeltetők közös 
kiválasztására vonatkozó közösségi eljárás 
létrehozása, valamint a mobil műholdas 
szolgáltatásokra vonatkozó rádiófrekvenciás 
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használatára kiválasztott üzemeltetők 
tagállamok által történő koordinált 
engedélyezését érintő rendelkezések 
meghatározása, a közösségi mobil műholdas 
szolgáltatásokra vonatkozó versenyképes 
belső piac fejlődésének elősegítése 
érdekében.

spektrum használatára kiválasztott 
üzemeltetők tagállamok által történő 
koordinált engedélyezését érintő 
rendelkezések meghatározása, a közösségi 
mobil műholdas szolgáltatásokra vonatkozó 
versenyképes belső piac fejlődésének 
elősegítése érdekében.

Indokolás

Rendkívül fontos leszögezni, hogy egy olyan kivételes esetről van szó, amely semmiképpen 
sem lehet precedens értékű.

Módosítás: 9
1. cikk (5) bekezdés

(5) Ez a határozat a 2 GHz-es 
frekvenciasávra vonatkozik, amely a 
2007/98/EK határozatnak megfelelően a 
Föld-világűr kommunikációra vonatkozóan 
az 1980–2010 MHz-es, a világűr-Föld 
kommunikációra vonatkozóan a 2170–2200 
MHz-es rádiófrekvenciás spektrumot 
tartalmazza.

(5) Ez a határozat a 2 GHz-es 
frekvenciasávra vonatkozik, amely a 
2007/98/EK határozatnak megfelelően a 
Föld-világűr kommunikációra vonatkozóan 
az 1980–2010 MHz-es, a világűr-Föld 
kommunikációra vonatkozóan a 2170–2200 
MHz-es rádiófrekvenciás spektrumot 
tartalmazza, a frekvenciakiosztásra 
vonatkozó, a 2002/21/EK irányelvben, 
különösen annak 9. cikkében foglalt 
rendelkezések betartása mellett.

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a műholdas frekvenciakiosztásra vonatkozó új eljárásra csak 
azután kerüljön sor, hogy az egyes elektronikus kommunikációs szolgáltatások egyes 
kategóriáira vonatkozó alapvető szabályozási keretről szóló politikai döntések már 
megszülettek. Azoknak minden esetben összhangban kell lenniük az új rendelkezésekkel.

Módosítás: 10
2. cikk (1) bekezdés

(1) E határozat alkalmazásában a 
2002/21/EK irányelvben és a 2002/20/EK 
irányelvben meghatározott 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(1) E határozat alkalmazásában a 
2002/21/EK irányelvben, a 2002/20/EK 
irányelvben és a 2007/65/EK irányelvben 
(az audiovizuális médiaszolgálatásokról 
szóló irányelv) meghatározott 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.
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Indokolás

A tartalmi szolgáltatásokat az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 
szabályozza, és azok a mobil műholdas szolgáltatásokon keresztül közvetített szolgáltatások 
jelentős részét fogják kitenni.

Módosítás: 11
3. cikk (2) bekezdés

(2) Az eljárás célja, hogy a 2 GHz-es 
frekvenciasáv használatát indokolatlan 
késedelem nélkül elindítsa, miközben a 
pályázók számára megteremti a 
összehasonlító kiválasztási eljárásban való 
tisztességes és megkülönböztetéstől mentes 
részvételi lehetőséget.

(2) Az eljárás kizárólagos célja, hogy a
mobil műholdas szolgáltatások esetében a 2 
GHz-es frekvenciasáv használatát 
indokolatlan késedelem nélkül elindítsa, 
miközben a pályázók számára megteremti a 
összehasonlító kiválasztási eljárásban való 
tisztességes és megkülönböztetéstől mentes 
részvételi lehetőséget.

Módosítás: 12
6. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben az első kiválasztási 
szakaszban elfogadott alkalmas pályázók 
által igényelt rádiófrekvenciás spektrumra 
vonatkozó egyesített pályázat meghaladja a 
rendelkezésre álló, a 3. cikk (3) bekezdése 
szerinti rádiófrekvenciás spektrum 
mennyiségét, a Bizottság a következő 
további szempontoknak megfelelően 
választja ki az alkalmas pályázókat:

(1) Amennyiben az első kiválasztási 
szakaszban elfogadott alkalmas pályázók 
által igényelt rádiófrekvenciás spektrumra 
vonatkozó egyesített pályázat meghaladja a 
rendelkezésre álló, a 3. cikk (3) bekezdése 
szerinti rádiófrekvenciás spektrum 
mennyiségét, a Bizottság a következő 
további szempontoknak megfelelően és az 
alábbi prioritások mellett választja ki az 
alkalmas pályázókat:

a) fogyasztói és versenyelőnyök; a) fogyasztói és versenyelőnyök az egész 
Európában megvalósuló földrajzi 
lefedettség révén;

b) spektrumhatékonyság;
c) pán-európai földrajzi lefedettség;
d) politikai célkitűzések.

aa) politikai célkitűzések.
ab) hatékony frekvenciahasználat;

Módosítás: 13
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8. cikk (-1) bekezdés (új)

(-1) Az uniós jognak való megfelelés 
biztosítása érdekében a földi komponensek 
számára történő spektrumkijelölésnek a 
médiajogért felelős nemzeti intézményekkel 
való egyeztetés mellett kell megvalósulnia.

Indokolás

A frekvenciakiosztás alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Módosítás: 14
9. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Legkésőbb a határozat hatálybalépését 
követő 1 éven belül és azt követően 
háromévente a Bizottság jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és 
a Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 
mobil műholdas szolgáltatások tényleges 
kínálatáról a tagállamokban.
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