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Az uniós jogalkotók egy több mint két éves tárgyalássorozat lezárásaképpen 2018.
június 6-án megállapodtak az új uniós elektronikus hírközlési Kódexről szóló
irányelvtervezet szövegéről. Jelenleg a szöveg elfogadásához szükséges
adminisztratív és jogi lépések vannak hátra, a Kódex végleges szövegét év végéig
fogják közzé tenni a Hivatalos Lapban.
A jelenleg hatályos keretszabályozás öt irányelven alapul, ezt a jövőben egy irányelv
váltja fel, fő cél az egyszerűbb használat és a nagyobb transzparencia. Az alábbiak a
fő témák:
-

rádióspektrum

-

hálózatokhoz való hozzáférés

-

végfelhasználói jogok

-

egyetemes szolgáltatás

-

intézményi kérdések

-

EU-n belüli kommunikáció díja

Az Európai Parlament szemszögéből az egyik legfontosabb és politikailag
leglátványosabb üzenetet hordozó rendelkezés értelmében az EU-n belüli hívások és
üzenetek díját a romaing rendelkezések egy korábbi fázisához hasonlóan
maximalizálták: 19 eurocentért hívhatjuk a másik tagállambeli telefonszámokat és 6
eurocentért küldhetünk EU-n belül üzenetet.
Spektrum tekintetében az egyik legfontosabb cél az 5G mielőbbi harmonizált
bevezetése, erre vonatkozóan a Kódex tartalmaz politikai célt is: a tagállamoknak
2020. december 31-ig minden lehetséges intézkedést meg kell hozniuk ahhoz, hogy
az 5G rendszer kiépítését elősegítsék. Általában a Kódex a jelenleginél nagyobb
fokú összehangoltságot irányoz elő a tagállamok részére a spektrumgazdálkodás
témakörében: egyrészt létrehozza a peer review fórumot, amely ugyan kötelező erejű
döntést nem hozhat, mégis a jelenleginél koordináltabb frekvenciagazdálkodást
eredményezhet, másrészt a már harmonizált frekvenciasávokra vonatkozó
engedélyek tekintetében bevezetnek egy minimum 20 éves intervallumot.
Hozzáférés szempontjából nagy újítás a társberuházások megjelenése: a
szolgáltatók megoszthatják egymás között az új nagy kapacitású hálózatok
kiépítésével járó költségeket és kockázatokat. A nemzeti hatóságoknak kiemelt
szerep jut ezen megállapodások értékelésében és a piacszabályozási eljárásaik
során történő figyelembevételében. Az új szabályozás révén könnyebbé válik a
hálózatokhoz való hozzáférés az épületeken belül, és bevezetnek csak
nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtására specializálódott szolgáltatókra
vonatkozó szabályok is.

A végfelhasználók szempontjából érdekes a szolgáltatások definícióinak változása:
megjelennek a személyközi elektronikus hírközlési szolgáltatások, amelyek között
vannak számmezőt használók és nem használók. Ezáltal új, a technológiai
fejlődésnek köszönhetően megjelent és elterjedt szolgáltatásokat is a szabályozás
hatálya tudnak vonni (Skype, WhatsApp…) – pl. a veszélyhelyzeti hívásokhoz való
hozzáférés, illetve egyes hívásminőségi mutatók szempontjából. A Kódex
szabályozza a megfizethető egyetemes szolgáltatásokhoz való hozzáférést, aminek
keretében lehetővé kell tenni a meghatározott feltételeknek megfelelő internetelérést
is. A Kódex kiemelt helyen kezeli a fogyatékos végfelhasználók egyenrangú
hozzáférését, a csomagajánlatok tekintetében fogyasztóbarát szabályokat vezet be
és a szolgáltató váltás szempontjából is új rendelkezéseket tartalmaz.

