
A BIZOTTSÁG 2008/63/EK IRÁNYELVE

(2008. június 20.)

a távközlési végberendezések piacán folyó versenyről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 86. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A távközlési végberendezések piacának versenyéről szóló,
1988. május 16-i 88/301/EGK bizottsági irányelvet (1)
jelentősen módosították (2). Az áttekinthetőség és érthe-
tőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2) Minden tagállamban a távközlés részben vagy teljes
egészében állami monopólium volt, amelyet különleges
vagy kizárólagos jogok nyújtása formájában egy vagy
több, a hálózati infrastruktúra létrehozására és üzemelte-
tésére, valamint az ezzel összefüggő szolgáltatások nyúj-
tására jogosult szervezetre ruháztak át. E jogok azonban
gyakran nemcsak a hálózat használatára vonatkozó szol-
gáltatásokra vonatkoztak, hanem arra is, hogy végberen-
dezéseket bocsássanak a felhasználók rendelkezésére a
hálózathoz történő csatlakozáshoz. Az utóbbi évtize-
dekben jelentős változások mentek végbe a távközlési
ágazatban a hálózatok és különösen a végberendezések
műszaki tulajdonságai tekintetében.

(3) A műszaki és gazdasági fejlesztések a tagállamokat arra
ösztönözték, hogy vizsgálják felül a távközlési ágazatban
a különleges vagy kizárólagos jogok rendszerét. Az újabb
típusú végberendezések gyors elterjedése és többfunkciós
felhasználási lehetőségeik szükségessé teszik, hogy a
végfelhasználók szabadon választhassanak a rendelke-
zésre álló berendezések közül, teljes mértékben hasznot
húzva a végberendezések területén lezajlott műszaki
fejlődésből.

(4) A kizárólagos jogok korlátozzák a távközlési végberen-
dezések szabad mozgását mind e berendezések (beleértve
a műholdas berendezések) behozatalát és forgalomba
hozatalát illetően, mivel bizonyos termékeket nem
hoznak forgalomba, mind a csatlakoztatást, az üzembe
helyezést és a karbantartást illetően, mivel – figyelembe
véve a piac jellemzőit, különösen a termékek sokféleségét
és műszaki jellegét – a monopóliumokat semmi sem
ösztönzi arra, hogy olyan termékekre vonatkozóan nyújt-

sanak ilyen szolgáltatást, amelyeket nem azok hoztak
forgalomba vagy importáltak, illetve arra, hogy áraikat
a költségekhez igazítsák, mert nem kell tartaniuk az új
piacra lépők versenyétől. Tekintettel arra, hogy a beren-
dezések piacán rendszerint széles körű a távközlési
végberendezések kínálata, bármilyen, az ilyen berende-
zések behozatalára, forgalomba hozatalára, csatlakoztatá-
sára, üzembe helyezésére és karbantartására jogosult
vállalkozás számát közvetlenül vagy közvetve korlátozó
különleges jog valószínűleg ugyanolyan hatással jár, mint
a kizárólagos jogok nyújtása. E kizárólagos vagy külön-
leges jogok az EK-Szerződés 28. cikkével összeegyeztet-
hetetlen, a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású
intézkedést jelentenek. Ezért el kell törölni a távközlési
végberendezések behozatalára, forgalomba hozatalára,
csatlakoztatására, üzembe helyezésére és karbantartására
vonatkozó valamennyi fennálló kizárólagos jogot, vala-
mint minden azzal azonos hatású jogot – azaz vala-
mennyi különleges jogot, kivéve azon, egy vagy több
vállalkozás számára nyújtott jogi vagy közigazgatási
előnyöket, amelyek más vállalkozások azon képességét
érintik, hogy az említett tevékenységek bármelyikét ugya-
nazon földrajzi területen és lényegileg azonos körülmé-
nyek között folytathassák.

(5) A végberendezésekre vonatkozó különleges vagy kizáró-
lagos jogok gyakorlása folytán a többi tagállamból szár-
mazó berendezések hátrányban vannak, különösen mivel
a felhasználókat megakadályozzák abban, hogy a
részükre szükséges berendezéseket a származásuktól
függetlenül az áruk és minőségük alapján szabadon
válasszák ki. E jogok gyakorlása tehát minden tagál-
lamban összeegyeztethetetlen a Szerződés 31. cikkével.

(6) A végberendezésekre vonatkozó beszerelési és karbantar-
tási szolgáltatások e berendezések vásárlásakor, illetve
bérbevételekor lényeges szerepet játszanak. A kizárólagos
jogok fenntartása e területen egyenértékű lenne a kizáró-
lagos értékesítési jogok fenntartásával. Ezeket a jogokat
tehát szintén el kell törölni ahhoz, hogy a gyakorlatban
érvényesüljön a kizárólagos behozatali és értékesítési
jogok megszüntetésének hatása.

(7) A végberendezések karbantartása a Szerződés 50. cikke
szerinti szolgáltatás. A végberendezések karbantartását,
amely kereskedelmi szempontból elválaszthatatlan a
végberendezések értékesítésétől, a Szerződés 49. cikkének
megfelelően szabaddá kell tenni, különösen akkor, ha azt
minősített üzemeltetők végzik.
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(1) HL L 131., 1988.5.27., 73. o. A legutóbb a 94/46/EK irányelvvel
(HL L 268., 1994.10.19., 15. o.) módosított irányelv.

(2) Lásd a II. melléklet A. részét.



(8) A végberendezések piacán fennálló helyzet továbbra is
lehetővé teszi a Szerződés versenyszabályainak megsér-
tését. Emellett a kereskedelem fejlődését a közösség érde-
keivel ellentétes mértékben korlátozza. A végberende-
zések piacán a verseny intenzitásának növekedéséhez
szükség van áttekinthető műszaki előírások meghatározá-
sára, amelyek lehetővé teszik a rádióberendezésekről és a
távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük
kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i
1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1)
foglalt alapkövetelmények teljesülését és a végberende-
zések szabad mozgását. Az áttekinthetőséget a műszaki
előírások közzététele biztosítja.

(9) A távközlési végtermékek behozatalára és értékesítésére
vonatkozó különleges vagy kizárólagos jogok megléte az
EK-szerződés 3. cikkének g) pontjában meghatározott
céllal ellentétes helyzetet hoz létre, amely cél szerint
olyan rendszert kell kialakítani, amely biztosítja, hogy a
belső piacon fennálló verseny mentes a torzulásoktól, és
így azt, hogy a verseny nem szűnik meg. A tagállamok a
Szerződés 10. cikkének értelmében kötelesek minden
olyan intézkedéstől tartózkodni, amely a Szerződés
céljainak megvalósítását, beleértve a 3. cikk g) pontjában
foglalt cél megvalósítását veszélyeztetheti. Ezért e jogokat
a Szerződésnek a Szerződés 3. cikkére tekintettel értelme-
zett 82. cikkével összeegyeztethetetlennek kell tekinteni,
és e jogok állami megadása vagy érvényben tartása a
Szerződés 86. cikkének (1) bekezdése szerint tilos.

(10) Annak érdekében, hogy a felhasználó az általa tetszés
szerint választott végberendezést használni tudja, a nyil-
vános hálózat interfésze jellemzőinek ismertnek és átte-
kinthetőnek kell lenniük. A tagállamoknak ezért biztosí-
taniuk e jellemzők közzétételét és a felhasználóknak a
nyilvános hálózat interfészéhez történő hozzáférését.

(11) A végberendezések értékesítése szempontjából a gyár-
tóknak tudniuk kell, hogy termékeiknek milyen műszaki
előírásoknak kell megfelelniük. A tagállamoknak ezért
formalizálniuk és nyilvánosságra kell hozniuk az előírá-
sokat, amelyeket a műszaki szabványok és szabályok
terén, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén történő információszolgálta-
tási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2)
megfelelően, tervezetformában be kell azokat jelenteniük
a Bizottság részére. Ezen előírásokat a többi tagállamból
behozott termékekre csak az 1999/5/EK irányelv
3. cikkében meghatározott alapvető közösségi jogi köve-
telmények tiszteletben tartásához szükséges mértékben
lehet kiterjeszteni. A tagállamok minden esetben

kötelesek tiszteletben tartani a Szerződés 28. és
30. cikkét, amely szerint az importáló tagállamnak enge-
délyeznie kell a valamely másik tagállamban jogszerűen
gyártott és forgalmazott végterméknek a saját területére
történő behozatalát.

(12) A műszaki előírások áttekinthető, tárgyilagos és hátrá-
nyos megkülönböztetéstől mentes alkalmazásának érde-
kében azok alkalmazásának ellenőrzését a nyilvánvaló
összeférhetetlenség miatt nem lehet a végberendezések
piacán működő valamely versenytársnak átengedni. A
tagállamoknak ezért gondoskodniuk kell arról, hogy az
ellenőrzést a hálózat üzemeltetőjétől és az adott piacon
működő bármely más versenytárstól független testületre
bízzák.

(13) Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében
szereplő irányelveknek a nemzeti jogba történő átülteté-
sére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami köte-
lezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. „végberendezés”:

a) olyan, információk küldésére, feldolgozására vagy vételére
szolgáló berendezés, amely valamely nyilvános távközlési
hálózat interfészéhez közvetlenül vagy közvetve kapcso-
lódik; mind közvetlen, mind közvetett csatlakozások
esetében az összeköttetés vezetékes, száloptikás vagy
elektromágneses módszerrel építhető ki; közvetett csatla-
kozás esetében a végberendezés és a nyilvános hálózati
interfész között még egy berendezés helyezkedik el;

b) a műholdas földiállomás-berendezések;

2. „műholdas földiállomás-berendezés”: olyan berendezés, amely
műholdak vagy egyéb űrbe telepített rendszerek segítségével
alkalmas vagy csak a rádiókommunikációs jelek adására
(„csak adó”), vagy azok adására és vételére („adó-vevő”),
vagy csak vételére („csak vevő”);

3. „vállalkozás”: az a köz- vagy magánszervezet, amelynek az
állam különleges vagy kizárólagos jogokat ad a távközlési
végberendezések behozatalára, értékesítésére, beszerelésére,
üzembe helyezésére vagy karbantartására;
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(1) HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL
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irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.



4. „különleges jogok”: azon jogok, amelyeket valamely tagállam
korlátozott számú vállalkozásra ruház törvényi, rendeleti
vagy közigazgatási eszközzel, és amelyek egy adott földrajzi
területen:

a) e vállalkozások számát kettőre vagy annál többre korlá-
tozzák olyan kritériumok alapján, amelyek nélkülözik a
tárgyilagosság, arányosság és a hátrányos megkülönböze-
téstől való mentesség biztosítását; vagy

b) az a) pontban említett kritériumoktól eltérő kritériumok
szerint jelölnek ki több versengő vállalkozást; vagy

c) az a) és b) pontban említett kritériumoktól eltérő kritéri-
umok szerint juttatnak jogi vagy közigazgatási eszkö-
zökkel olyan előnyöket valamely vállalkozás vagy vállal-
kozások részére, amelyek lényegesen befolyásolják más
vállalkozások azon lehetőségeit, hogy ugyanazon a föld-
rajzi területen lényegében azonos feltételekkel végez-
hessék a távközlési berendezések behozatalát, forgalomba
hozatalát, csatlakoztatását, üzembe helyezését vagy
karbantartását.

2. cikk

Azon tagállamok, amelyek különleges vagy kizárólagos jogokat
nyújtottak a vállalkozásoknak, kötelesek a kizárólagos jogok
visszavonásáról, továbbá azon különleges jogoknak a visszavo-
násáról gondoskodni, amelyek:

a) a vállalkozások számát kettőre vagy annál többre korlá-
tozzák olyan kritériumok alapján, amelyek nélkülözik a
tárgyilagosság, arányosság és a hátrányos megkülönbözte-
téstől való mentesség biztosítását; vagy

b) az a) pontban említett kritériumoktól eltérő kritériumok
szerint jelölnek ki több egymással versenyben álló vállalko-
zást.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ennek érdekében
hozott intézkedésekről és a benyújtott tervezetekről.

3. cikk

A tagállamok biztosítják a gazdasági szereplőknek a végberen-
dezések behozatalára, értékesítésére, felszerelésére, üzembe
helyezésére és karbantartására vonatkozó jogát.

Azonban a tagállamok:

a) megtagadhatják a műholdas földiállomás-berendezéseknek a
nyilvános távközlési hálózatra való csatlakoztatását vagy
üzembe helyezését, ha azok nem felelnek meg az
1999/5/EK irányelv alapján elfogadott, vonatkozó közös
műszaki előírásoknak vagy – ennek hiányában – ezen

irányelv 3. cikkében lefektetett alapvető követelményeknek;
amennyiben nincsenek közös műszaki előírások vagy össze-
hangolt szabályozási feltételek, a nemzeti előírásoknak
arányban kell állniuk az említett alapvető követelményekkel,
és a 98/34/EK irányelv értelmében tájékoztatni kell azokról a
Bizottságot, amennyiben az említett irányelv előírja;

b) megtagadhatják az egyéb végberendezéseknek a nyilvános
távközlési hálózatra való csatlakoztatását, ha azok nem
felelnek meg az 1999/5/EK irányelv alapján elfogadott,
vonatkozó közös műszaki előírásoknak vagy – ennek
hiányában – ezen irányelv 3. cikkében lefektetett alapvető
követelményeknek;

c) előírhatják, hogy a gazdasági szereplők rendelkezzenek a
végberendezések csatlakoztatásához, üzembe helyezéséhez
és karbantartásához szükséges, tárgyilagos, hátrányos megkü-
lönböztetéstől mentes és nyilvános kritériumok alapján
meghatározott műszaki minősítésekkel.

4. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a felhasználók csatla-
kozhassanak a nyilvános hálózat új interfészeihez, és hogy ezen
interfészek műszaki előírásait a nyilvános távközlési hálózatok
üzemeltetői nyilvánosságra hozzák.

5. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a végberendezésekre vonatkozó
valamennyi előírás formalizálásra és nyilvánosságra kerüljön.

A tagállamok a 98/34/EK irányelvnek megfelelően, tervezetfor-
mában értesítik a Bizottságot az említett műszaki előírásokról.

6. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az 5. cikkben említett előírások
alkalmazásának ellenőrzését a távközlés területén termékeket
vagy szolgáltatásokat kínáló köz- vagy magánvállalkozásoktól
független szervezet végezze.

7. cikk

A tagállamok minden év végén olyan jelentést készítenek a
Bizottság számára, amelyből meg tudja állapítani, hogy a 2.,
3., 4. és 6. cikk rendelkezéseit tiszteletben tartották-e.

A jelentés mintáját az I. melléklet tartalmazza.

8. cikk

A II. melléklet A. részében említett irányelvvel módosított
88/301/EGK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében
rögzített irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére
vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek
sérelme nélkül.
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A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a
III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően
ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

9. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő huszadik napon lép hatályba.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 20-án.

a Bizottság részéről
az elnök

José Manuel BARROSO
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I. MELLÉKLET

A 7. cikkben említett jelentés vázlata

A 2. cikk alkalmazása

Azon végberendezések, amelyekre vonatkozóan a jogszabályt módosították vagy a módosítás folyamatban van.

A végberendezés szerint:

— az intézkedés elfogadásának időpontja, vagy

— a tervezet benyújtásának időpontja, vagy

— az intézkedés hatálybalépésének időpontja.

A 3. cikk alkalmazása

— azon végberendezések, amelyek csatlakoztatása vagy üzembe helyezése korlátozott,

— a teljesítendő műszaki minősítések a közzétételükre történő hivatkozás feltüntetésével.

A 4. cikk alkalmazása

— a műszaki előírások és az előírások közzétételére történő hivatkozás,

— a meglévő, nyilvános hálózati interfészek száma,

— a módosított nyilvános hálózati interfészek száma.

A 6. cikk alkalmazása

— a független szerv vagy szervezetek megjelölése.
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II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

(lásd a 8. cikket)

A Bizottság 88/301/EGK irányelve (HL L 131., 1988.5.27., 73. o.).

A Bizottság 94/46/EK irányelve (HL L 268., 1994.10.19., 15. o.).

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 8. cikket)

Irányelv Az átültetés határideje

88/301/EGK —

94/46/EK 1995. augusztus 8.
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III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

88/301/EGK irányelv Ez az irányelv

1. cikk, bevezető szöveg 1. cikk, bevezető szöveg

1. cikk, első francia bekezdés, első és második mondat 1. cikk, 1. pont, a) alpont

1. cikk, első francia bekezdés, utolsó mondat 1. cikk, 1. pont, b) alpont

1. cikk, második francia bekezdés 1. cikk, 3. pont

1. cikk, harmadik francia bekezdés, bevezető szöveg 1. cikk, 4. pont, bevezető szöveg

1. cikk, harmadik francia bekezdés, első francia albekezdés 1. cikk, 4. pont, a) alpont

1. cikk, harmadik francia bekezdés, második francia albe-
kezdés

1. cikk, 4. pont, b) alpont

1. cikk, harmadik francia bekezdés, harmadik francia albe-
kezdés

1. cikk, 4. pont, c) alpont

1. cikk, negyedik francia bekezdés 1. cikk, 2. pont

2. cikk 2. cikk

3. cikk, első mondat 3. cikk, első bekezdés

3. cikk, második mondat 3. cikk, második bekezdés, bevezető szöveg

3. cikk, első francia bekezdés 3. cikk, második bekezdés, a) pont

3. cikk, második francia bekezdés 3. cikk, második bekezdés, b) pont

3. cikk, harmadik francia bekezdés 3. cikk, második bekezdés, c) pont

4. cikk, első bekezdés 4. cikk

4. cikk, második bekezdés —

5. cikk, (1) bekezdés —

5. cikk, (2) bekezdés, első mondat 5. cikk, első bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második mondat 5. cikk, második bekezdés

6. cikk 6. cikk

8. cikk —

9. cikk 7. cikk

10. cikk —

— 8. cikk

— 9. cikk

11. cikk 10. cikk

I. melléklet —

II. melléklet I. melléklet

— II. melléklet

— III. melléklet
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