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Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (EU) 2015/2120 rendelet új 

kiskereskedelmi árazási mechanizmust 

vezet be az egész Unió területén a 

szabályozott barangolási szolgáltatások 

tekintetében annak érdekében, hogy a hazai 

és a látogatott piacok torzulása nélkül 

eltörölje a barangolási többletdíjakat. 

(3) Az (EU) 2015/2120 rendelet új 

kiskereskedelmi árazási mechanizmust 

vezet be az egész Unió területén a 

szabályozott barangolási szolgáltatások 

tekintetében annak érdekében, hogy 2017. 

június 15-ig a hazai és a látogatott piacok 

torzulása nélkül eltörölje a barangolási 

többletdíjakat, minthogy semmi sem 

indokolja a határok nélküli Európában a 

barangolási díjakat. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az (EU) 2015/2120 rendelet 

lehetőséget biztosít arra, hogy az 

üzemeltetők az 531/2012/EU rendelet 6 
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cikkének d) pontjában hivatkozott 

végrehajtási jogi aktusokkal összhangban 

méltányos használatra vonatkozó 

feltételeket alkalmazzanak. Egy megfelelő, 

méltányos használatra vonatkozó 

szabályozás kulcsszerepet játszik a 

nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 

barangolási piacok pénzügyileg 

fenntartható modelljének garantálása 

érdekében. A méltányos használatra 

vonatkozó nagylelkű szabályozásnak a 

barangolást végző ügyfelek számára 

nagykereskedelmi árplafonokkal kell 

együtt járnia, amelyek tükrözik a 

barangolási szolgáltatások nyújtásának 

tényleges költségeit, és amelyek a lehető 

legtöbb üzemeltető számára lehetővé 

teszik a belföldi díjas barangolási 

ajánlatok biztosítását anélkül, hogy ez 

hatalmas költségnövekedést jelentene, 

károsítaná a versengő belföldi piacokat 

vagy növelné az árakat a belföldi ügyfelek 

számára. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A kiskereskedelmi barangolási 

többletdíjak (EU) 2015/2120 rendelet általi 

eltörlése, más néven a belföldi díjas 

barangolás (roam-like-at-home, RLAH) az 

Unió digitális egységes piacának 

létrehozásához és működésének 

megkönnyítéséhez szükséges. A rendelet 

azonban önmagában nem elégséges a 

barangolási piac megfelelő működésének 

biztosítására. 

(4) A kiskereskedelmi barangolási 

többletdíjak (EU) 2015/2120 rendelet általi 

eltörlése, más néven a belföldi díjas 

barangolás (roam-like-at-home, RLAH) az 

Unió digitális egységes piacának 

létrehozásához és működésének 

megkönnyítéséhez, illetve a fogyasztók 

költségeinek csökkentéséhez szükséges. A 

rendelet azonban önmagában nem 

elégséges a barangolási piac megfelelő és 

fenntartható működésének biztosítására. 

Ezért ennek a rendeletnek biztosítania 

kell, hogy a belföldi piacokon lévő 

árképzési modelleket ne érintse. 
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Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A barangolási többletdíjaknak az 

531/2012/EU rendelet értelmében, 2017. 

június 15-től való eltörlése ezért a 

Bizottság által a nagykereskedelmi 

barangolási piacok felülvizsgálata után 

javasolt, megfelelő intézkedéseket 

tartalmazó jogszabály alkalmazása esetén 

lehetséges. 

(5) A barangolási többletdíjaknak az 

531/2012/EU rendelet értelmében, 2017. 

június 15-től való eltörlése ezért a 

Bizottság által a nagykereskedelmi 

barangolási piacok felülvizsgálata után 

javasolt, megfelelő intézkedéseket 

tartalmazó jogszabály alkalmazása esetén 

lehetséges, hogy el lehessen törölni a 

kiskereskedelmi barangolási 

többletdíjakat. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A nagykereskedelmi barangolási 

piacok jelenlegi működése a 

nagykereskedelmi barangolási díjaknak a 

végfelhasználók által fizetett belföldi 

kiskereskedelmi árakhoz viszonyított 

túlzott mértéke miatt kihathat a versenyre 

és a beruházásokra a hazai szolgáltató 

belföldi piacán. Ez különösen igaz a kisebb 

és a döntően kimenő forgalmú 

barangolásszolgáltatókra, és strukturálisan 

fenntarthatatlanná teszi az RLAH nyújtását. 

(8) A nagykereskedelmi barangolási 

piacok jelenlegi működése a 

nagykereskedelmi barangolási díjaknak a 

végfelhasználók által fizetett belföldi 

kiskereskedelmi árakhoz viszonyított 

túlzott mértéke miatt kihathat a versenyre 

és a beruházásokra a hazai szolgáltató 

belföldi piacán. Ez különösen igaz a kisebb 

barangolásszolgáltatókra, köztük a 

virtuális mobilhálózatok (MVNO-k) 

üzemeltetőire – akik lényegesek az 

egészséges verseny szempontjából – 

valamint a döntően kimenő forgalmú 

barangolásszolgáltatókra, strukturálisan 

fenntarthatatlanná téve az RLAH nyújtását. 

Ugyancsak kulcsfontosságú azt 

biztosítani, hogy az Európai Parlament és 

a Tanács .../... irányelve [az Európai 

Elektronikus Telekommunikációs 

Törvénykönyv] egyértelmű és 

következetes, hosszú távú ösztönzőket 

biztosítson a távközlési infrastruktúrába 

történő magánbefektetések számára. 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A nagykereskedelmi barangolási 

piacok működésének lehetővé kellene 

tennie, hogy a szolgáltatók fedezni tudják a 

szabályozott nagykereskedelmi barangolási 

szolgáltatások nyújtásának teljes költségét, 

beleértve az együttes és közös költségeket 

is. Ennek célja a látogatott hálózatokba 

való beruházás ösztönzőinek fenntartása és 

a látogatott piacokon zajló belföldi verseny 

azon torzulásának elkerülése, amit a 

szolgáltatók általi szabályozási arbitrázs 

okozhat, amikor a szolgáltatók a 

nagykereskedelmi barangolási hozzáférés 

eszközével versenyeznek a hazai látogatott 

piacon. 

(9) A nagykereskedelmi barangolási 

piacok működésének lehetővé kellene 

tennie, hogy a szolgáltatók fedezni tudják a 

szabályozott nagykereskedelmi barangolási 

szolgáltatások nyújtásának összes 

érdemben felmerült költségét, beleértve az 

együttes és közös költségeket is. Ennek 

célja a látogatott hálózatokba való 

beruházás ösztönzőinek fenntartása és a 

látogatott piacokon zajló belföldi verseny 

azon torzulásának elkerülése, amit a 

szolgáltatók általi szabályozási arbitrázs 

okozhat, amikor a szolgáltatók a 

nagykereskedelmi barangolási hozzáférés 

eszközével versenyeznek a hazai látogatott 

piacon. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A nagykereskedelmi barangolási 

szolgáltatások piaca megfelelő 

működésének elősegítése érdekében a 

mobilhálózatok üzemeltetői csak objektív 

kritériumok alapján és csak a saját 

nemzeti szabályozó hatóságuk 

engedélyének megszerzése után 

utasíthatnak el nagykereskedelmi 

barangolási hozzáférésre vonatkozó 

igényeket. Azon vállalkozásoknak, 

amelyeknek elutasították a 

nagykereskedelmi barangolási 

hozzáférésre vonatkozó igényét, képesnek 

kell lenniük panaszt benyújtani a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak. Az átláthatóság 

érdekében a nemzeti szabályozó 
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hatóságnak tájékoztatnia kell a 

Bizottságot az ilyen engedély iránti 

kérelmekről és minden benyújtott 

panaszról. A Bizottságnak nyilvánosságra 

kell hoznia az ilyen kérelmekre és 

panaszokra vonatkozó információt, a 

bizalmas kezelésre vonatkozó kötelezettség 

függvényében. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A nagykereskedelemi díjak 

tekintetében az uniós szintű szabályozási 

kötelezettségeket fenn kell tartani, hiszen 

bármely olyan intézkedés, amely az egész 

Unióban lehetővé teszi az RLAH-t, de nem 

kezeli az ezen szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos nagykereskedelmi költségek 

szintjének kérdését, torzíthatja a 

barangolási szolgáltatások belső piacát, és 

nem erősíti a versenyt. 

(12) A nagykereskedelemi díjak 

tekintetében az uniós szintű szabályozási 

kötelezettségeket fenn kell tartani, hiszen 

bármely olyan intézkedés, amely az egész 

Unióban lehetővé teszi az RLAH-t, de nem 

kezeli az ezen szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos nagykereskedelmi költségek 

szintjének kérdését, torzíthatja a 

barangolási szolgáltatások belső piacát, és 

nem erősíti a versenyt. A távközlési 

piacnak szüksége van a versenyre, 

különösen az új belépők, a technológiai 

szempontból innovatív szolgáltatási 

modellek, a kkv-k és induló vállalkozások 

szempontjából, figyelembe véve a hálózati 

infrastruktúra szükséges beruházásai 

előmozdításának szükségességét, az 

adatátviteli szolgáltatás egyre fokozódó 

igénybe vételére való reagálás érdekében, 

amelyhez az RLAH bevezetése 

hozzájárulna. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A szabályozott barangolásos 

adatátviteli szolgáltatások maximális 

(16) Az adatátviteli szolgáltatások 

igénybe vétele gyorsan növekszik az 
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nagykereskedelmi díjai a barangolási 

szolgáltatások nyújtásához szükséges 

összes hozzáférési összetevő 

figyelembevételével kerültek megszabásra, 

beleértve az adatforgalomnak a hazai 

hálózatüzemeltető által megszabott 

valamely átviteli pontra történő 

továbbításának költségét is. 

Unióban és az egész világon. Az RLAH 

2017. június 15-től történő bevezetése a 

barangolás összefüggésében is hozzájárul 

e növekedéshez, jelentősen csökkentve az 

egységnyi adatforgalom költségét. Az 

adatátviteli szolgáltatások igénybe vétele 

növekedésének és az egységnyi 

adatforgalom költsége csökkenésének 

figyelembevétele érdekében a szabályozott 

barangolásos adatátviteli szolgáltatások 

maximális nagykereskedelmi díját évente 

csökkenteni kell. A szabályozott 

barangolásos adatátviteli szolgáltatások 

maximális nagykereskedelmi díjai a 

barangolási szolgáltatások nyújtásához 

szükséges összes hozzáférési összetevő 

figyelembevételével kerültek megszabásra, 

beleértve az adatforgalomnak a hazai 

hálózatüzemeltető által megszabott 

valamely átviteli pontra történő 

továbbításának költségét is. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Ezért a hanghívások, SMS-ek és 

adatátviteli szolgáltatások meglévő 

maximális nagykereskedelmi barangolási 

díjait csökkenteni kell. 

(18) Ezért a hanghívások, SMS-ek és 

adatátviteli szolgáltatások meglévő 

maximális nagykereskedelmi barangolási 

díjait lényegesen csökkenteni kell, az adott 

szolgáltatások nyújtásának tényleges 

költségeihez közelítő szintre. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Nyomon kell követni és rendszeresen 

felül kell vizsgálni a nagykereskedelmi 

barangolási piacok működését és a 

kiskereskedelmi barangolási piaccal 

(21) Nyomon kell követni és rendszeresen 

felül kell vizsgálni a nagykereskedelmi 

barangolási piacok működését és a 

kiskereskedelmi barangolási piaccal 
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fennálló kapcsolatát, figyelembe véve a 

verseny és a technológia terén történt 

fejleményeket és a forgalom alakulását. 

Annak megfelelő értékeléséhez, hogy a 

barangolási piacok hogyan 

alkalmazkodnak az RLAH-szabályokhoz, a 

szabályok végrehajtása után elégséges 

információt kell gyűjteni ezen piacok 

működéséről. 

fennálló kapcsolatát, figyelembe véve a 

verseny és a technológia terén történt 

fejleményeket és a forgalom alakulását. A 

Bizottság evégett 2018. december 15-éig 

ideiglenes jelentést nyújt be az Európai 

Parlament és a Tanács részére a 

rendelkezésre álló adatok alapján. Ezt 

követően a Bizottság kétévente jelentést 

nyújt be az Európai Parlament és a 

Tanács részére. Az első ilyen jelentést 

2019. december 15-ig kell benyújtani. A 

Bizottságnak kétévenkénti jelentéseiben 

különösen azt kell értékelnie, hogy az 

RLAH bármilyen hatással van-e a 

kiskereskedelmi piaci árak alakulására és 

különösen a kiskereskedelmi piacon 

elérhető díjcsomagokra. Ennek az 

értékelésnek ki kell terjednie egyrészt a 

kizárólag belföldi szolgáltatásokat 

tartalmazó és a kiskereskedelmi 

barangolási szolgáltatásokat teljes 

egészében kizáró, ezzel az RLAH 

tényleges célját veszélyeztető díjcsomagok 

esetleges terjedésének értékelésére, illetve 

másrészt az átalánydíjas díjcsomagok 

elérhetősége esetleges visszaszorulásának 

értékelésére, ami szintén veszteséget 

jelenthet a fogyasztók számára, és 

veszélyeztetheti a digitális egységes piac 

célkitűzéseit. A nagykereskedelmi 

barangolási piacok felülvizsgálatáról 

szóló 2016. június 15-i jelentéshez 

hasonlóan a Bizottság kétévenkénti 

jelentéseinek is értékelniük kell, hogy a 

látogatott hálózatok üzemeltetői számára 

megtérül-e a szabályozott 

nagykereskedelmi barangolási 

szolgáltatások nyújtásának tényleges 

költsége, illetve, hogy az RLAH milyen 

hatással van a tervezett hálózati 

infrastrukturális beruházásokra. A 

Bizottságnak továbbá értékelnie kell azt is, 

hogy a belföldi hálózatüzemeltetők is 

képesek-e fedezni a szabályozott 

barangolási szolgáltatások nyújtásának 

valamennyi költségét az ilyen 

szolgáltatások nyújtásából származó 

bevételeikből, különösen a MVNO-kra 

gyakorolt hatást, és azt, hogy a nemzeti 
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szabályozó hatóságok a fenntarthatósági 

mechanizmus értelmében milyen 

mértékben engedélyezték a 

kiskereskedelmi barangolási 

többletdíjakat. Annak megfelelő 

értékeléséhez, hogy a barangolási piacok 

hogyan alkalmazkodnak az RLAH-

szabályokhoz, a szabályok végrehajtása 

után elégséges információt kell gyűjteni 

ezen piacok működéséről. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az egész Unióra kiterjedő 

barangolási piacokon a versennyel 

alakulásának értékelése, valamint a 

barangolási partnerek közötti 

kiegyensúlyozatlan forgalom után fizetett 

tényleges nagykereskedelmi barangolási 

díjak változásaival kapcsolatos rendszeres 

jelentéstétel érdekében a BEREC-et meg 

kell bízni azzal, hogy gyűjtse össze a 

nemzeti szabályozó hatóságoktól a 

kiegyensúlyozott, illetve a 

kiegyensúlyozatlan forgalom tényleges 

díjaival kapcsolatos adatokat. A BEREC-

nek ezenkívül meg kell bízni a felek által a 

maximális nagykereskedelmi barangolási 

díjaktól való eltéréssel megkötött 

nagykereskedelmi megállapodásokra, 

valamint az általuk a tartós barangolás, 

illetve a nagykereskedelmi barangolási 

hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy 

visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók 

ügyfeleinek az Unión belüli időszakos 

utazása során nyújtott szabályozott 

barangolási szolgáltatástól eltérő célokra 

való használata ellen hozott 

nagykereskedelmi szintű intézkedésekre 

vonatkozó adatok gyűjtésével is. 

(22) Az egész Unióra kiterjedő 

barangolási piacokon a versennyel 

alakulásának értékelése, valamint a 

barangolási partnerek közötti 

kiegyensúlyozatlan forgalom után fizetett 

tényleges nagykereskedelmi barangolási 

díjak változásaival kapcsolatos rendszeres 

jelentéstétel érdekében a BEREC-et meg 

kell bízni azzal, hogy gyűjtse össze a 

nemzeti szabályozó hatóságoktól a 

kiegyensúlyozott, illetve a 

kiegyensúlyozatlan forgalom tényleges 

díjaival kapcsolatos adatokat. A BEREC-

nek ezenkívül meg kell bízni a felek által a 

maximális nagykereskedelmi barangolási 

díjaktól való eltéréssel megkötött 

nagykereskedelmi megállapodásokra, 

valamint az általuk a tartós barangolás, 

illetve a nagykereskedelmi barangolási 

hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy 

visszaélésszerű, a barangolásszolgáltatók 

ügyfeleinek az Unión belüli időszakos 

utazása során nyújtott szabályozott 

barangolási szolgáltatástól eltérő célokra 

való használata ellen hozott 

nagykereskedelmi szintű intézkedésekre 

vonatkozó adatok gyűjtésével is. A 

BEREC az összegyűjtött adatok alapján 

rendszeresen jelentést tesz a belföldi és 

barangolásos szolgáltatásokra jellemző 
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kiskereskedelmi árak, nagykereskedelmi 

díjszabások és nagykereskedelmi 

költségek közötti összefüggésről. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – -1 pont (új) 

531/2012/EU rendelet 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1.  A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

„(2)  A mobilhálózat-üzemeltetők csak 

objektív kritériumok alapján utasíthatnak 

vissza nagykereskedelmi barangolási 

hozzáférésre vonatkozó igényeket.ˮ 

„(2)  A mobilhálózat-üzemeltetők csak 

objektív kritériumok alapján és csak a 

saját nemzeti szabályozó hatóságuk 

engedélyének megszerzése után 

utasíthatnak vissza nagykereskedelmi 

barangolási hozzáférésre vonatkozó 

igényeket. Az illető nemzeti szabályozó 

hatóságnak tájékoztatnia kell a 

Bizottságot minden ilyen engedély iránti 

kérelemről és ezek objektív indokáról. A 

Bizottságnak nyilvánosságra kell hoznia 

az ilyen kérelmekre vonatkozó 

információt, a bizalmas kezelésre 

vonatkozó kötelezettség függvényében.ˮ 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 a pont (új) 

531/2012/EU rendelet 

3 cikk – 6 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 1a. A 3. cikk (6) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

„(6)  Az (5) bekezdésben említett 

referenciaajánlatnak kellően részletesnek 

kell lennie, abban szerepelnie kell a (3) 

bekezdésben említett, a nagykereskedelmi 

barangolási hozzáféréshez szükséges 

„(6)  Az (5) bekezdésben említett 

referenciaajánlatnak kellően részletesnek 

kell lennie, abban szerepelnie kell a (3) 

bekezdésben említett, a nagykereskedelmi 

barangolási hozzáféréshez szükséges 
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valamennyi elemnek, továbbá tartalmaznia 

kell a közvetlen nagykereskedelmi 

barangolási hozzáférés és a 

nagykereskedelmi viszonteladói 

barangolási hozzáférés szempontjából 

releváns ajánlatok leírását és a kapcsolódó 

feltételeket. Az említett referenciaajánlat 

feltételeket tartalmazhat a tartós barangolás 

vagy a nagykereskedelmi barangolási 

hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy 

visszaélésszerű, a barangolási szolgáltatás 

fogyasztóinak az Unión belüli időszakos 

utazása során nyújtott szabályozott 

barangolási szolgáltatástól eltérő célokra 

való használatának megakadályozása 

céljából. Szükség esetén a nemzeti 

szabályozó hatóságok előírhatják a 

referenciaajánlatok megváltoztatását annak 

érdekében, hogy érvényt szerezzenek az e 

cikkben meghatározott 

kötelezettségeknek.” 

valamennyi elemnek, továbbá tartalmaznia 

kell a közvetlen nagykereskedelmi 

barangolási hozzáférés és a 

nagykereskedelmi viszonteladói 

barangolási hozzáférés szempontjából 

releváns ajánlatok leírását és a kapcsolódó 

feltételeket. Az említett referenciaajánlat 

feltételeket tartalmazhat a tartós barangolás 

vagy a nagykereskedelmi barangolási 

hozzáférés nem rendeltetésszerű vagy 

visszaélésszerű, a barangolási szolgáltatás 

fogyasztóinak az Unión belüli időszakos 

utazása során nyújtott szabályozott 

barangolási szolgáltatástól eltérő célokra 

való használatának megakadályozása 

céljából. Szükség esetén a nemzeti 

szabályozó hatóságok előírhatják a 

referenciaajánlatok megváltoztatását annak 

érdekében, hogy érvényt szerezzenek az e 

cikkben meghatározott kötelezettségeknek. 

Azon vállalkozások, amelyek hozzáférést 

kértek a nagykereskedelmi 

barangoláshoz, panaszt nyújthatnak be a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak. A 

nemzeti szabályozó hatóságoknak az ilyen 

panaszokat azok beérkezésétől számítva 

egy hónapon belül el kell fogadniuk, vagy 

el kell utasítaniuk, megindokolva 

határozatukat. A nemzeti szabályozó 

hatóságok kötelesek tájékoztatni a 

Bizottságot az ilyen panaszokról és az 

azok kapcsán hozott döntésekről, a 

Bizottságnak pedig nyilvánosságra kell 

hoznia őket. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

531/2012/EU rendelet 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2017. június 15-től a látogatott 

hálózat üzemeltetője által a 

barangolásszolgáltatónak a látogatott 

hálózatról kezdeményezett szabályozott 

(1) 2017. június 15-től a látogatott 

hálózat üzemeltetője által a 

barangolásszolgáltatónak a látogatott 

hálózatról kezdeményezett szabályozott 
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barangolásos hívás nyújtásáért felszámolt 

átlagos nagykereskedelmi díj – beleértve 

többek között annak kezdeményezési, 

továbbítási és végződtetési költségét is – 

nem haladhatja meg a percenként 0,04 

EUR összegű biztonsági árkorlátot, és ez 

az árkorlát a 19. cikk sérelme nélkül 2022. 

június 30-ig 0,04 EUR marad. 

barangolásos hívás nyújtásáért felszámolt 

átlagos nagykereskedelmi díj – beleértve 

többek között annak kezdeményezési, 

továbbítási és végződtetési költségét is – 

nem haladhatja meg a percenként 0,03 

EUR összegű biztonsági árkorlátot, és ez 

az árkorlát a 19. cikk sérelme nélkül 2022. 

június 30-ig 0,03 EUR marad. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont 

531/2012/EU rendelet 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2017. június 15-től a látogatott 

hálózat üzemeltetője által a 

barangolásszolgáltatónak a látogatott 

hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 

barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 

felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 

az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 

vetítve nem haladhatja meg a 0,0085 EUR 

összegű biztonsági árkorlátot, és ez az 

árkorlát a 19. cikk sérelme nélkül 2022. 

június 30-ig az átvitt adatmennyiség egy 

megabájtjára vetítve 0,0085 EUR marad. 

(1) 2017. június 15-től a látogatott 

hálózat üzemeltetője által a 

barangolásszolgáltatónak a látogatott 

hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 

barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 

felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 

az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára 

vetítve nem haladhatja meg a 4 EUR 

összegű biztonsági árkorlátot. A biztonsági 

árkorlát az átvitt adatmennyiség egy 

gigabájtjára vetítve 2018. július 1-jétől 3 

EUR-ra, 2019. július 1-jétől az átvitt 

adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 2 

EUR-ra és – a 19. cikk sérelme nélkül – 

2020. július 1-jétől az átvitt 

adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 1 

EUR-ra csökken. A biztonsági árkorlát 

2022. június 30-ig az átvitt adatmennyiség 

egy gigabájtjára vetítve 1 EUR marad. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 a pont (új) 

531/2012/EU rendelet 

16 cikk – 1 és 2 bekezdés 
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Hatályos szöveg Módosítás 

 4a. A 16. cikk (1) és (2) bekezdése 

helyébe a következő szöveg lép: 

„(1)  A nemzeti szabályozó hatóságok 

illetékességi területükön figyelemmel 

kísérik és felügyelik e rendelet betartását. 

„(1)  A nemzeti szabályozó hatóságok, a 

BEREC-kel együtt az adott illetékességi 

területükön figyelemmel kísérik és 

felügyelik e rendelet betartását. 

A nemzeti szabályozó hatóságok szigorúan 

nyomon követik és felügyelik a 6b., 6c. 

cikket és a 6e. cikk (3) bekezdését igénybe 

vevő barangolásszolgáltatókat. 

A nemzeti szabályozó hatóságok szigorúan 

nyomon követik és felügyelik a 6b., 6c. 

cikket és a 6e. cikk (3) bekezdését igénybe 

vevő barangolásszolgáltatókat. 

(2)  A nemzeti szabályozó hatóságok 

kötelesek az e rendelet és különösen a 6a., 

6b., 6c., 6e., 7., 9. és 12. cikk 

alkalmazására vonatkozó naprakész 

információkat az érintett felek számára 

könnyen hozzáférhető módon 

nyilvánosságra hozni.” 

(2)  A nemzeti szabályozó hatóságok és a 

BEREC kötelesek az e rendelet és 

különösen a 6a., 6b., 6c., 6e., 7., 9. és 12. 

cikk alkalmazására vonatkozó naprakész 

információkat az érintett felek számára 

könnyen hozzáférhető módon 

nyilvánosságra hozni.” 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

531/2012/EU rendelet 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. A 17. cikk (1) bekezdése a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

5. A 17. cikk (1) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

„(1)  A valamely tagállamban elektronikus 

hírközlő hálózatot biztosító vagy 

elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó 

vállalkozások között az e rendeletben 

megállapított kötelezettségekkel 

kapcsolatban kialakuló vita esetén a 

keretirányelv 20. és 21. cikkében 

meghatározott vitarendezési eljárásokat 

kell alkalmazni. 

„(1)  A valamely tagállamban elektronikus 

hírközlő hálózatot biztosító vagy 

elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó 

vállalkozások között az e rendeletben 

megállapított kötelezettségekkel 

kapcsolatban kialakuló vita esetén a 

keretirányelv 20. és 21. cikkében 

meghatározott vitarendezési eljárásokat 

kell alkalmazni. 

A valamely tagállamban elektronikus 

hírközlő hálózatot biztosító vagy 

elektronikus hírközlési szolgáltatást 

nyújtó vállalkozások között az e 

rendeletben megállapított 

A látogatott hálózatok üzemeltetői és más 

szolgáltatók közötti viták ügyében 
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kötelezettségekkel kapcsolatban kialakuló 

vita esetén a keretirányelv 20. és 21. 

cikkében meghatározott vitarendezési 

eljárásokat kell alkalmazni. Ilyen 

esetekben az illetékes nemzeti szabályozó 

hatóság vagy hatóságok konzultálnak a 

BEREC-kel a keretirányelv, a különös 

irányelvek vagy e rendelet 

rendelkezéseivel összhangban a vita 

megoldása érdekében teendő lépésekről, 
és megvárják a BEREC véleményét, 

mielőtt lépéseket tennének a vita 

megoldása érdekében.” 

 a)  a nagykereskedelmi barangolási 

szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szolgáltatáselemek díjával kapcsolatosan, 

illetve 

 b)  tisztességtelen versennyel 

kapcsolatosan – amely lényegében egy 

nem belföldi szolgáltatótól származó 

állandó roamingon alapuló ajánlat – 

 a keretirányelv 20. és 21. cikkének 

megfelelően az illetékes nemzeti 

szabályozó hatósághoz vagy hatóságokhoz 

lehet fordulni. Ilyen esetekben az illetékes 

nemzeti szabályozó hatóság vagy 

hatóságok konzultálnak a BEREC-kel a 

keretirányelv, a különös irányelvek vagy e 

rendelet rendelkezéseivel összhangban a 

vita megoldása érdekében teendő 

lépésekről, és megvárják a BEREC 

véleményét, mielőtt lépéseket tennének a 

vita megoldása érdekében. 

 A b) pont alá tartozó vitás esetekben a 

BEREC a maga nevében egy jelentős 

időszak alatt átfogó értékelést végez a 

szóban forgó nem belföldi szolgáltató által 

a letelepedési helye szerinti tagállamban, 

valamint ezzel arányosan és 

összehasonlításképpen a látogatott 

tagállamban folytatott tevékenységre 

jellemző valamennyi elemről. Ilyen 

elemek lehetnek a következők: 

 a)  az a hely, ahol a szolgáltató létesítő 

okirat szerinti székhelye vagy központi 

ügyvezetése, illetve ahol a szolgáltató 

irodái találhatók, ahol adót és 
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társadalombiztosítási járulékot fizet; 

 b)  a szolgáltató által egyrészről a 

munkavállalóival, másrészről az 

ügyfeleivel kötött szerződésekre 

alkalmazandó jog; 

 c)  az a hely, ahol az üzemeltető érdemi 

üzleti tevékenységét végzi, és ahol 

adminisztratív személyzetet alkalmaz; 

 d)  a megvalósult beruházások, a 

teljesített szerződések száma, és/vagy az 

árbevételnek a letelepedés szerinti 

tagállamban és a látogatott tagállamban 

megtermelt része.” 

 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 6 pont – a pont 

531/2012/EU rendelet 

19 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  a (3) bekezdésben az első mondat 

helyébe a következő szöveg lép: 

a)  a (3) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„(3) A Bizottság továbbá 2017. június 15. 

után kétévente jelentést nyújt be az Európai 

Parlament és a Tanács részére. Minden 

jelentésben elemezni kell többek között az 

alábbiakat: 

„(3) A Bizottság továbbá 2018. december 

15-ig ideiglenes jelentést terjeszt az 

Európai Parlament és a Tanács elé a 

kiskereskedelmi barangolási többletdíjak 

eltörlésének végrehajtásáról. A Bizottság 

továbbá a BEREC-kel való konzultációt 

követően 2019. december 15-ig és azt 

követően kétévente jelentést nyújt be az 

Európai Parlament és a Tanács részére, 

amelyet adott esetben a szabályozott 

barangolási szolgáltatások e rendeletben 

meghatározott nagykereskedelmi díjainak 

módosítására irányuló jogalkotási javaslat 

kísér. Ezekben a kétéves jelentésekben 

elemezni kell többek között az alábbiakat: 

a)  a szolgáltatások – ezen belül a 

szabályozott kiskereskedelmi barangolásos 

hangátviteli, SMS- és adatátviteli 

szolgáltatások alternatíváját jelentő 

szolgáltatások – elérhetősége és minősége, 

a)  a szolgáltatások – ezen belül a 

szabályozott kiskereskedelmi barangolásos 

hangátviteli, SMS- és adatátviteli 

szolgáltatások alternatíváját jelentő 

szolgáltatások – elérhetősége és minősége, 
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különösen a technológiai fejlődés 

fényében, 

különösen a technológiai fejlődés 

fényében, 

b)  a verseny mértéke a kis- és 

nagykereskedelmi barangolási piacon, 

különösen a kisebb, független vagy új 

üzemeltetők versenyhelyzete, ideértve az 

üzemeltetők közötti kereskedelmi 

megállapodások és az üzemeltetők közötti 

összekapcsolódottság mértékének a 

versenyre gyakorolt hatását is; 

b)  a verseny mértéke a kis- és 

nagykereskedelmi barangolási piacon, 

különösen a kisebb, független vagy új 

üzemeltetők és MVNO-k versenyhelyzete, 

ideértve az üzemeltetők közötti 

kereskedelmi megállapodások és az 

üzemeltetők közötti összekapcsolódottság 

mértékének a versenyre gyakorolt hatását 

is; 

c)  a 3. és 4. cikkben előírt strukturális 

intézkedések megvalósítása milyen 

mértékben eredményezte a versenyhelyzet 

fejlődését a szabályozott barangolási 

szolgáltatások belső piacán.” 

c)  a 3. és 4. cikkben előírt strukturális 

intézkedések megvalósítása milyen 

mértékben eredményezte a versenyhelyzet 

fejlődését a szabályozott barangolási 

szolgáltatások belső piacán. 

 ca)  a kiskereskedelmi árak alakulása, az 

ügyfelek számára elérhető díjcsomagok 

köre, beleértve a kizárólag belföldi 

szolgáltatásokra korlátozott díjcsomagok 

esetleges terjedését, valamint az 

átalánydíjas díjcsomagok elérhetőségének 

bármilyen csökkenése; 

 cb)  a fogyasztók adathasználati 

mintázataiban bekövetkezett változások; 

 cc)  a belföldi díjszabási modell 

fenntarthatósága és a szabályozott 

barangolási szolgáltatások nyújtása teljes 

költségének megtérülése a belföldi 

mobilhálózat-üzemeltetők számára az 

ilyen szolgáltatások nyújtásából származó 

bevételeikből, továbbá a 6c. cikk szerinti 

kivételes kiskereskedelmi barangolási 

többletdíjak nemzeti szabályozó hatóságok 

által engedélyezett mértéke; 

 cd)  a szabályozott nagykereskedelmi 

barangolási szolgáltatások nyújtása 

ténylegesen felmerült költségeinek 

megtérülése a látogatott hálózatok 

üzemeltetői számára; 

 ce)  az RLAH hatása a tervezett, az 

üzemeltetők általi, hálózati 

infrastrukturális beruházásokra; 

 cf)  az (EU) .../...1a bizottsági 

végrehajtási rendelet hatása a fogyasztók 

védelmére, különösen a méltányos 
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használatra vonatkozó szabályozást 

alkalmazó üzemeltetők és ügyfeleik közötti 

viták rendezésével kapcsolatban, mint 

például az, hogy a barangolást végző 

ügyfelek elegendő időt kapnak-e arra, 

hogy panaszt nyújtsanak be és elkerülik-e 

azt, hogy a folyamat során büntessék őket; 

 cg)  objektív mutatók használata, és 

különösen az (EU) .../... végrehajtási 

rendeletben használt terminológia 

üzemeltetők és nemzeti szabályozó 

hatóságok általi értelmezése, mint például 

a „nem rendeltetésszerű használat“ és az 

„időszakos utazás“, a tagállamok közötti, 

az alkalmazásban lévő inkonzisztenciák 

elkerülése érdekében. 

 _____________________ 

 A Bizottság (EU) .../... végrehajtási 

rendelete (...) a méltányos használatra 

vonatkozó feltételek alkalmazására és a 

kiskereskedelmi barangolási többletdíjak 

eltörlése fenntarthatóságának értékelési 

módszertanára, valamint a 

barangolásszolgáltatók által az értékelés 

céljából benyújtandó kérelemre vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról (HL 

L ..., ...., ... o.).”  

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 6 pont – b pont 

531/2012/EU rendelet 

19 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b)  A (4) bekezdés első albekezdésének 

első mondata helyébe a következő szöveg 

lép: 

b)  A (4) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

„(4)  A BEREC köteles az uniós 

barangolási piacokon folyó verseny 

alakulásának értékeléséhez rendszeresen 

adatokat gyűjteni a nemzeti szabályozó 

hatóságoktól a szabályozott barangolásos 

hangátviteli, SMS- és adatátviteli 

szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi 

„(4)  A BEREC köteles az uniós 

barangolási piacokon folyó verseny 

alakulásának értékeléséhez rendszeresen 

adatokat gyűjteni a nemzeti szabályozó 

hatóságoktól a szabályozott barangolásos 

hangátviteli, SMS- és adatátviteli 

szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi 
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díjainak alakulásáról, ideértve a 

kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan 

barangolási forgalomra vonatkozó 

nagykereskedelmi díjakat is. A BEREC 

továbbá köteles adatokat gyűjteni a 7., 9. és 

12. cikkben megszabott maximális 

nagykereskedelmi barangolási díjaktól való 

eltéréssel megkötött nagykereskedelmi 

megállapodásokról, valamint a tartós 

barangolás, illetve a nagykereskedelmi 

barangolási hozzáférés nem 

rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, a 

barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az 

Unión belüli időszakos utazásuk során 

nyújtott szabályozott barangolási 

szolgáltatástól eltérő célokra való 

használata ellen hozott nagykereskedelmi 

szintű szerződéses intézkedések 

végrehajtásáról. 

díjainak alakulásáról, ideértve a 

kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan 

barangolási forgalomra vonatkozó 

nagykereskedelmi díjakat is, és köteles a 

gyűjtött adatokat nyilvánosságra hozni. A 

BEREC továbbá köteles adatokat gyűjteni 

a 7., 9. és 12. cikkben megszabott 

maximális nagykereskedelmi barangolási 

díjaktól való eltéréssel megkötött 

nagykereskedelmi megállapodásokról, 

valamint a tartós barangolás, illetve a 

nagykereskedelmi barangolási hozzáférés 

nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, 

a barangolásszolgáltatók ügyfeleinek az 

Unión belüli időszakos utazásuk során 

nyújtott szabályozott barangolási 

szolgáltatástól eltérő célokra való 

használata ellen hozott nagykereskedelmi 

szintű szerződéses intézkedések 

végrehajtásáról. 

Ezekről az adatokról évente legalább 

kétszer értesíti a Bizottságot. A Bizottság a 

szóban forgó adatokat nyilvánosan 

közzéteszi.” 

Ezekről az adatokról legalább 

háromhavonta értesíti a Bizottságot. A 

Bizottság a szóban forgó adatokat 

nyilvánosan közzéteszi. 

A BEREC az összegyűjtött adatok alapján 

továbbá rendszeresen jelentést tesz a 

belföldi és barangolásos szolgáltatások 

árképzési és fogyasztási mintájának az 

egyes tagállamokban tapasztalható 

alakulásáról, valamint a 

barangolásszolgáltatók közötti egyenetlen 

forgalomra vonatkozó tényleges 

nagykereskedelmi barangolási díjak 

alakulásáról. 

A BEREC az összegyűjtött adatok alapján 

továbbá rendszeresen jelentést tesz a 

belföldi és barangolásos szolgáltatások 

árképzési és fogyasztási mintájának az 

egyes tagállamokban tapasztalható 

alakulásáról, valamint a 

barangolásszolgáltatók közötti egyenetlen 

forgalomra vonatkozó tényleges 

nagykereskedelmi barangolási díjak 

alakulásáról és a belföldi és barangolásos 

szolgáltatásokra jellemző kiskereskedelmi 

árak, nagykereskedelmi díjszabások és 

nagykereskedelmi költségek közötti 

összefüggésről. A BEREC felméri, hogy 

ezek a tényezők mennyire állnak közel 

egymáshoz, figyelembe véve, hogy a 

kiskereskedelmi árnak meg kell egyeznie a 

nagykereskedelmi díjszabással, vagy meg 

kell haladnia azt, ez utóbbinak pedig a 

maga során meg kell egyeznie a 

nagykereskedelmi költséggel, vagy 

többnek kell lennie annál. A BEREC 

nyilvánosan elérhetővé teszi jelentését. 

A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel A BEREC ezenkívül évi rendszerességgel 
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információt gyűjt be a nemzeti szabályozó 

hatóságoktól az üzemeltetők által az 

ügyfeleiknek kínált különböző tarifák 

átláthatóságáról és 

összehasonlíthatóságáról. A Bizottság 

ezeket az adatokat és eredményeket 

közzéteszi.” 

információt gyűjt be a nemzeti szabályozó 

hatóságoktól az üzemeltetők által az 

ügyfeleiknek kínált különböző tarifák 

átláthatóságáról és 

összehasonlíthatóságáról. A Bizottság 

ezeket az adatokat és eredményeket 

közzéteszi.” 

 

 


