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RÖVID INDOKOLÁS

Társadalmunk a távközlés terén napról napra változások szemtanúja. A kommunikáció régi 
formái megszűnőben vannak és újaknak adnak helyet, új életstílushoz és társadalmi 
viselkedéshez vezetve. Ez nemcsak technológiai és gazdasági, hanem társadalmi és kulturális 
folyamat is egyben. Az előadó a jelenség két politikai aspektusára szeretné felhívni a 
figyelmet. Egyrészt a távközléshez való hozzáférésnek általános és demokratikus jellegűnek 
kell lennie, az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára elérhetővé kell 
tenni. Másrészt a modern távközlésben az új tartalmak megjelenésével már nem térhetünk 
vissza a Gutenberg-galaxisra. Az emberiség kulturális és oktatási örökségét azonban meg kell 
őriznünk és az elektronikus hírközlés új formáinak segítségével tovább kell adnunk. 
Bizottságunk mindent megtesz a modern technológia és a hagyományos kulturális értékek 
közötti egyensúly megtartása érdekében, és erre hívja fel az egész közgyűlést is.

A Bizottság egy új hatóság (Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság, 
EECMA) felállítását javasolja, amely az elektronikus hírközlés belső piacán meglévő 
akadályok leküzdésére szorosan együttműködik a nemzeti szabályozó hatóságokkal. Ez az új 
testület venné át a Bizottság által 2004-ben létrehozott Európai Szabályozók Csoportjának 
feladatait. Hatáskörébe különböző tanácsadással és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok –
többek között hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos kérdések – végrehajtása 
tartozna. Az Európai Parlamentben folytatott megbeszélések eredményeképpen az EECMA 
helyére az Európai Szabályozók Távközlési Testületének (BERT) felállítását javasolták. A 
BERT feladatai az EECMA-éhoz hasonlóak lennének, de a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos kérdések nem tartoznának hozzá.

Az előadó azonban csak azon aspektusokra összpontosít, amelyekért a Kulturális és Oktatási 
Bizottság felel. Az előadó szeretné elkerülni, hogy bizottságunk túllépjen hatáskörén. Jelen 
vélemény ezért nem képezi az EECMA–BERT vita részét.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóságnak a nemzeti és közösségi 
erőfeszítésekre kell támaszkodnia, s ennek 
érdekében feladatait a nemzeti szabályozó 

A Hatóságnak a nemzeti és közösségi 
erőfeszítésekre kell támaszkodnia, s ennek 
érdekében feladatait a nemzeti szabályozó 
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hatóságokkal és a Bizottsággal teljes 
együttműködésben kell ellátnia, továbbá 
nyitottnak kell lennie az ágazattal, 
fogyasztói csoportokkal és más érintett 
felekkel való kapcsolatra.

hatóságokkal és a Bizottsággal teljes 
együttműködésben kell ellátnia, továbbá 
nyitottnak kell lennie az ágazattal, 
fogyasztói csoportokkal, kulturális 
érdekcsoportokkal és más érintett felekkel 
való kapcsolatra.

Or. en

Indokolás

A nyitottságba beleértendő a különböző kulturális érdekcsoportokkal való kapcsolat, mivel ők 
rendelkeznek friss információkkal a kulturális sokszínűséggel kapcsolatos kérdésekről, többek 
között a páneurópai szolgáltatások engedélyezési eljárásáról.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának szabályozásáról szóló 2002. 
március 7-i, 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban 
(rádióspektrum határozat) lefektetett célok 
megvalósítása érdekében a Bizottság 
független szakértői tanácsot kérhet a 
Hatóságtól a rádiófrekvenciák közösségi 
használatával kapcsolatban. E tanácsadás 
keretében sor kerülhet konkrét műszaki 
vizsgálatokra, valamint a 
frekvenciapolitikai intézkedésekkel 
kapcsolatos gazdasági és társadalmi 
hatásvizsgálat és elemzések elvégzésére. 
Ugyanakkor a tanácsadás kiterjedhet a 
676/2002/EK határozat 4. cikkében 
foglaltak végrehajtásával kapcsolatos 
kérdésekre is, mely esetben a Hatóság 
felkérhető a Bizottságnak való 
tanácsadásra a Bizottság által a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) számára adott 
megbízások teljesítésének eredményeivel 
kapcsolatosan.

Az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának szabályozásáról szóló 2002. 
március 7-i, 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban 
(rádióspektrum határozat) lefektetett célok 
megvalósítása érdekében a Bizottság 
független szakértői tanácsot kérhet a 
Hatóságtól a rádiófrekvenciák közösségi 
használatával kapcsolatban. E tanácsadás 
keretében sor kerülhet konkrét műszaki 
vizsgálatokra, valamint a 
frekvenciapolitikai intézkedésekkel 
kapcsolatos, különös tekintettel a 
kultúrára és oktatásra kifejtett hatását 
illető, gazdasági és társadalmi 
hatásvizsgálat és elemzések elvégzésére. 
Ugyanakkor a tanácsadás kiterjedhet a 
676/2002/EK határozat 4. cikkében 
foglaltak végrehajtásával kapcsolatos 
kérdésekre is, mely esetben a Hatóság 
felkérhető a Bizottságnak való 
tanácsadásra a Bizottság által a Postai és 
Távközlési Igazgatások Európai 
Értekezlete (CEPT) számára adott 
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megbízások teljesítésének eredményeivel 
kapcsolatosan. 

Or. en

Indokolás

A frekvenciagazdálkodás társadalmi hatásvizsgálatában szerepelnie kell a kultúrára és 
oktatásra kifejtett hatásnak a Bizottság hatásvizsgálatról szóló közleményében (COM (2002) 
276) foglaltak szerint.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságok közti információcsere 
elősegítésével és a megfelelő 
információknak a nyilvánosság számára 
könnyen hozzáférhető módon való 
rendelkezésre bocsátásával a Hatóságnak 
hozzá kell járulnia az irányadó 
szabályozási gyakorlat kialakításához és az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
vonatkozó szabályozás következetes 
alkalmazásához. A Hatóságnak indokolt 
rendelkeznie a lehetőséggel arra, hogy 
megvizsgálhasson gazdasági és műszaki 
kérdéseket, és hozzáférjen a legfrissebb 
információkhoz annak érdekében, hogy 
képes legyen megfelelni a fejlődő 
információs társadalom által például a 
hálózat- és információbiztonság és a 
rádiófrekvenciás azonosító eszközök 
kapcsán felvetett gazdasági és műszaki 
kihívásoknak.

A nemzeti hatóságok közti információcsere 
elősegítésével és a megfelelő 
információknak a nyilvánosság számára 
könnyen hozzáférhető és egyértelmű 
módon való rendelkezésre bocsátásával a 
Hatóságnak hozzá kell járulnia az irányadó 
szabályozási gyakorlat kialakításához és az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
vonatkozó szabályozás következetes 
alkalmazásához. A Hatóságnak indokolt 
rendelkeznie a lehetőséggel arra, hogy 
megvizsgálhasson gazdasági és műszaki 
kérdéseket, és hozzáférjen a legfrissebb 
információkhoz annak érdekében, hogy 
képes legyen megfelelni a fejlődő 
információs társadalom által például a 
hálózat- és információbiztonság és a 
rádiófrekvenciás azonosító eszközök 
kapcsán felvetett gazdasági és műszaki 
kihívásoknak.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus hírközlési ágazat keretszabályozásának összetettségéből adódóan a 
nyilvánosság számára hozzáférhető információknak tömöreknek és egyértelműnek kell 
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lenniük, hogy a speciális háttértudással nem rendelkezők is megérthessék azokat. Ez oktatási 
eszközként is szolgálhat a kérdés európai polgárokban történő tudatosulásának javítására.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság számára, és tanulmányokat, 
valamint felülvizsgálatokat végez az 
elektronikus hírközlés céljára a 
Közösségben használt rádiófrekvenciákról, 
különösen azoknak műszaki és gazdasági 
vetületeiről.

A Hatóság kérés esetén tanácsot ad a 
Bizottság számára, és tanulmányokat, 
valamint felülvizsgálatokat végez az 
elektronikus hírközlés céljára a 
Közösségben használt rádiófrekvenciákról, 
különösen azoknak műszaki és gazdasági 
vetületeiről, valamint a kulturális 
sokszínűségre és az oktatásra kifejtett 
hatásáról.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2. módosítást.
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