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Az Európai Bizottság 2015. május 6-án bemutatta a Digitális Egységes 
Piacról szóló közleményét  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015SC0100 
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Accompanying the document 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 

A Digital Single Market Strategy for Europe 

{COM(2015) 192 final}  
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 audiovizuális média  

 e-kereskedelem  

 csomagküldő szolgáltatások  

 szerzői jogok 

 adózás  

 adatbiztonság  

 adatalapú gazdasággal kapcsolatos kérdések 

 interoperabilitás  

 szabványosítás  

 e-kompetenciák javítása  

 e-kormányzat 

 

Egységes Digitális Piac stratégiája 
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1. TSM (Telecom Single Market) 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 RENDELETE a nyílt 

internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes 

szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő 

hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról. 

 
2. AVMS (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
Az Európai Bizottság 2016.  május 25. napján nyilvánosságra hozta az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS 2010. március 10-i 2010/13/EU IRÁNYELVE a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások 

nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 

irányelv módosításainak tervezetét.  

 

3. Határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról  
Az Európai Bizottság 2016. május 25-én, a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló EU 

Rendelet tervezetének megfogalmazásával intézkedési csomagra tett javaslatot. 

 
4. Elektronikus hírközlési keretszabályozási csomag 
Az Európai Bizottság 2016. szeptember 14-én javaslatot tett a távközlési keretszabályozás módosítására és 

egységesítésére, az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületére (BEREC) vonatkozó uniós 

jogforrás felülvizsgálatára, valamint az egységes digitális piac kialakítása érdekében további jogalkotási 

javaslatokat és közleményeket tett közzé. 

Legfontosabb célkitűzések, dokumentumok 

Egységes Digitális Piac stratégiája 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. 

november 25-i (EU) 2015/2120 RENDELETE  már 

csak a  

Hálózatsemlegességet és a  

Roamingot  

tartalmazta. 

 

TSM 

Legfontosabb célkitűzések, dokumentumok 
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Az irányelvtervezetben foglalt legfontosabb változások: 

 

 A jövőben a szolgáltatásoknak egy különálló része is tekinthető audiovizuális médiaszolgáltatásnak, továbbá 

műsorszámnak minősülnek majd a rövid videók.  

 Az irányelv hatálya a jövőben kiterjedne az audiovizuális médiaszolgáltatások mellett a videómegosztó 

platform szolgáltatókra is. 

 A származási ország elve kapcsán változás a letelepedési szempontok egyszerűsítése, valamint a joghatósági 

vita rendezésére szolgáló eljárás beépítése. 

 Közös európai nyilvántartás kerülne létrehozása, amely az egyes tagállamokban letelepedett médiaszolgáltatók 

adatait tartalmazza. 

 A tervezet több rendelkezés esetében egységesítené a lineáris és a lekérhető szolgáltatásokra vonatkozó 

előírásokat (így a vétel korlátozása, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó szabályok esetében is). 

 A kiskorúvédelmi szabályok esetében a tervezet megszüntetné a súlyosan káros és a valószínűsíthetően káros 

tartalmak közötti különbségtételt, új, lépcsőzetes védelmi rendszert vezetve be. 

 Bővülnének a kvótaszabályok. A jövőben kvantitatív kvóta vonatkozna a lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó 

szolgáltatókra is, amelyek számára a kvótakötelezettségen felül adó-jellegű kötelezettség is előírható lenne. 

 A tervezet liberalizálja a kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos szabályokat: a termékelhelyezés generális 

tilalma megszűnne, valamint a törlésre kerülne az indokolatlanul hangsúlyos megjelenítés (undue prominence) 

tilalma. 

 A tervezet a műsorszámok megszakíthatóságának idejét 30 percről 20 percre csökkentené, az óránkénti 

reklámidő-limit pedig napi limitre változna. (legalább 20 perc hosszúságú időszakban egyszer szakítható meg) 

 A hírközlési szabályozáshoz hasonlóan irányelvi szinten kerülnének rögzítésre a szabályozó hatóságok 

függetlenségével kapcsolatos szabályok.  

 Az ERGA szintén irányelvi szinten lenne szabályozva. 

 A tervezet erősítené az ön- és társszabályozás szerepét az EU-ban 

  

AVMS 

Legfontosabb célkitűzések, dokumentumok 
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Az intézkedéscsomag célja: 

 

a szabályozói felügyelet erősítése, továbbá  

a szolgáltatási díjak átláthatóságának és megfizethetőségének 

biztosítása.  

 

A tervezet szerint valamennyi csomagkézbesítést ellátó 

szolgáltatónak kötelessége a regisztráció és az éves kötelező 

adatszolgáltatás. 

 

Határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról 

Legfontosabb célkitűzések, dokumentumok 
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Legfontosabb célkitűzések, dokumentumok 

 Keretszabályozási csomag elemei 

: 

A bizottsági szabályozási csomag egy irányelvet, két rendeletet és két bizottsági közleményt tartalmaz. A bizottsági szabályozási csomag egy irányelvet, két rendeletet és két bizottsági közleményt tartalmaz. 

Connectivity for a Competitive Digital Single Market – towards a European Gigabit Society Connectivity for a Competitive Digital Single Market – towards a European Gigabit Society 

•Bizottsági közlemény (összefoglaló keretdokumentum) 
•COM(2016) 587 final 

Action Plan Communication and Staff Working Document: 5G for Europe Action Plan Communication and Staff Working Document: 5G for Europe 

• Bizottsági közlemény (Cselekvési terv):  

• COM(2016) 588 final 

Regulation on the promotion of Internet connectivity in local communities and public spaces 
(WiFi4EU) 
Regulation on the promotion of Internet connectivity in local communities and public spaces 
(WiFi4EU) 

• Rendelet javaslat:  

• COM(2016) 589 final 

Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (European Electronic Communication Code) Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (European Electronic Communication Code) 

• Irányelv javaslat (recast):  

• COM(2016) 590 final 

Regulation on the Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) Regulation on the Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) 

• Rendelet javaslat: 

• COM(2016) 591 final 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34115
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34115
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34228
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34228
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34114
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/34114
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Időzítés, státusz 
: 

Bizottság  

• 1 éven belül eredményt akar 

Tanácsban  

• szlovák elnökség 

• megkezdi a javaslat csomaghoz kapcsolódó hatástanulmány 
vizsgálatát 

• konkrét ütemtervet a későbbiekben közli 

• 2016. december 2-ai TTE Távközlési Tanácson miniszteri vita 

BEREC  

• 2016. decemberre vélemény 

RSPG 

• megkezdte a vizsgálatot 

• ütemterv később 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


