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RÖVID INDOKOLÁS 

Az e-kereskedelem napjainkban az Európai Unió nagy jelentőségű ágazatainak egyikévé 

válik. Becslések szerint a 2014. évi forgalom értéke eléri a 369 milliárd eurót. Az e-

kereskedelem forgalmának jelentős része fizikai kézbesítés révén valósul meg. Becslések 

alapján évente összesen 4 milliárd csomagot kézbesítenek az uniós fogyasztóknak.  

A hatékony és megfizethető kézbesítés a fizikai javak határon átnyúló értékesítésének 

előfeltétele. Ám az Unióban a csomagkézbesítés piaca továbbra is széttagolódik az egyes 

országok szerint, és a szolgáltatások terén jelentős különbségek tapasztalhatóak az egyes 

tagállamok között. A magas árak és a határon átnyúló csomagkézbesítés kényelmetlensége a 

legnagyobb akadályok a fogyasztók és kiskereskedők számára az e-kereskedelem terén. A 

Bizottság úgy véli, hogy csak az uniós fogyasztók évente 11,7 milliárd eurót tudnának 

megtakarítani, ha az online vásárláskor az uniós termékek és szolgáltatások teljes köréből 

választhatnának.  

A postai szolgáltatásokról szóló jelenleg hatályos irányelv 1997-ből származik, és főleg a 

levélpostai küldeményekre összpontosít, miközben a csomagkézbesítési szolgáltatások 

többsége nem képezi részét az egyetemes szolgáltatásoknak. Mivel az utóbbi években 

jelentősen megnőtt a küldött csomagok mennyisége, új szabályokat kell megállapítani a 

meglévő jogszabályok kiegészítése érdekében.  

A Bizottság 2016. május 25-én terjesztette elő e-kereskedelmi intézkedéscsomagját, amely 

segíti a fogyasztókat és a vállalatokat a belső piac előnyeinek teljes körű kihasználásában. A 

határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló javaslat célja 

a határokon átnyúló csomagkézbesítés árai átláthatóságának növelése és a szabályozói 

felügyelet javítása.  

Tanulmányok szerint a csomagok külföldre kézbesítése átlagosan háromszor-négyszer többe 

kerül a belföldi kézbesítésnél. A határon átnyúló csomagkézbesítés árainak kb. 40%-a nem 

indokolható gazdasági okokkal, mint a munkaerő költsége, a csomagok mennyisége stb., 

miközben a kézbesítés és a visszaküldés magas költsége a fogyasztók aggodalmainak két 

leggyakoribb oka a termékek internetes, határon átnyúló vásárlása során. A kézbesítés magas 

árai az elektronikus kiskereskedők online értékesítését is akadályozzák. A kis- és 

középvállalkozásokat jobban sújtják a nagy méretűeknél.  

 

Az előadó úgy véli, hogy a rendeletnek tartalmaznia kell a „csomag” kifejezés 

meghatározását, és korlátozást javasol a súlyt illetően, illetve a levél típusú küldeményektől 

való megkülönböztetést.  

Az egyetemes szolgáltatói hálózatokhoz való hozzáférés alapvető fontosságú az új résztvevők, 

különösen a kkv-k számára, akik nem nyújtanak olyan széles körű és kiterjedt szolgáltatást, 

hogy a távoli területeket is magukban foglaló országos kézbesítési hálózatot építsenek ki, 

vagy több szereplővel határon átnyúló kézbesítési megállapodásokat kössenek. Ez az árak 

csökkenését fogja eredményezni, ami hasznos a fogyasztók és a határon átnyúló kereskedelem 

számára, és növeli a versenyt a csomagkézbesítés piacán, hozzájárulva ezzel az új és 

innovatív megoldások kifejlesztéséhez.  

Az egyetemes szolgáltatók jelenleg kötelesek megfizethető csomagkézbesítési szolgáltatást 

nyújtani, aminek a fejében bizonyos kedvezményekben, pl. héamentességben részesülnek. A 

szolgáltatásaik árai gyakran egyénileg megtárgyalt díjak, amelyeket bizalmas kezelnek. A 

jelen javaslat megkísérli megőrizni az üzleti szempontból érzékeny adatok bizalmas jellegét, 

ám egyúttal lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára a díjak 
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megfizethetőségének ellenőrzését, és az indokolatlanul magas díjak esetében indokolás és 

további információk kérését.  

Az előadó különös figyelmet fordít e rendelet azon általános célkitűzésére, hogy a fogyasztók 

számára lehetővé tegye a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat, és ezzel 

kapcsolatban terjesztett elő módosításokat. Az előadó kéri, hogy a csomagkézbesítési 

szolgáltatások leírása tartalmazza a kézbesítési lehetőségeket, illetve részletes tájékoztatást a 

fogyasztók számára. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

-1 preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 169. cikkének 

(1) bekezdése és 169. cikke 

(2) bekezdésének a) pontja előírja, hogy az 

Unió az EUMSZ 114. cikke alapján 

elfogadott intézkedésekkel előmozdítja a 

fogyasztói érdekek érvényesülését, és 

hozzájárul a fogyasztóvédelem magas 

szintjének biztosításához. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A határokon átnyúló csomagok és 

más postai küldemények kisfeladóira – 

különösen a kis- és középvállalkozásokra 

és a magánszemélyekre – vonatkozó tarifák 

viszonylag még mindig magasak. Ez 

közvetlen negatív hatást gyakorol a 

határokon átnyúló csomagkézbesítési 

szolgáltatásokat keresőkre, különösen az 

elektronikus kereskedelem 

vonatkozásában. 

(1) A határokon átnyúló csomagok és 

más postai küldemények kisfeladóira – 

különösen a kis- és középvállalkozásokra 

(kkv-k) és a magánszemélyekre – 

vonatkozó tarifák bizonyos esetekben 

viszonylag még mindig magasak. Ez 

közvetlen negatív hatást gyakorol a 

határokon átnyúló csomagkézbesítési 

szolgáltatásokat keresőkre, különösen az 

elektronikus kereskedelem 

vonatkozásában. Ezen túlmenően gyes 
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felhasználók továbbra is szolgáltatás 

minőségével kapcsolatos problémákról 

számolnak be a határon átnyúló 

csomagok küldése, átvétele vagy 

visszaküldése során. További 

interoperabilitás kialakítására is szükség 

van ezen a területen, többek között 

konkrét intézkedések révén a környezeti 

megfontolásokkal kapcsolatban. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások piaca 

változatos és összetett, hiszen különböző 

szolgáltatók különböző szolgáltatásokat és 

árakat kínálnak a küldemények tömege, 

mérete és formája szerint, valamint a 

rendeltetési helytől, a többletértéket 

képviselő jellemzőktől (pl. a 

nyomonkövethetőségi megoldásoktól) és a 

feladott küldemények számától függően. E 

változatosság miatt nehéz összehasonlítani 

– úgy a minőség, mint az ár terén – a 

csomagkézbesítéssel foglalkozó különböző 

szolgáltatókat. Emellett a kisfeladók – mint 

például a kis- és középvállalkozások és a 

magánszemélyek – gyakran nem is tudnak 

a felkínált különböző csomagkézbesítési 

szolgáltatásokról. 

(3) A határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások piaca 

változatos és összetett, éles versennyel bíró 

piac, hiszen különböző szolgáltatók 

különböző szolgáltatásokat és árakat 

kínálnak a küldemények tömege, mérete és 

formája szerint, valamint a rendeltetési 

helytől, a többletértéket képviselő 

jellemzőktől (pl. a nyomonkövethetőségi 

megoldásoktól) és a feladott küldemények 

számától függően. Az egyetemes 

szolgáltatók egyes tagállamokban nem 

rendelkeznek többségi részesedéssel a 

csomagkézbesítési piacon. E változatosság 

miatt nehéz összehasonlítani – úgy a 

minőség, mint az ár terén – a 

csomagkézbesítéssel foglalkozó különböző 

szolgáltatókat. Emellett a kisfeladók – mint 

például a kkv-k és a magánszemélyek – 

gyakran nem is tudnak a felkínált 

különböző csomagkézbesítési 

szolgáltatásokról. Ráadásul a 

szolgáltatóváltás költségei is elriasztják az 

ügyfeleket. Ezen túlmenően az e-

kiskereskedelemmel foglalkozó kis- és 

középvállalkozások a kézbesítéssel 

kapcsolatos nehézségeket a határon 

átnyúló értékesítés akadályként említik. 
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Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások 

megfizethetőségének javítása érdekében – 

különösen az elszigetelt vagy a ritkán 

lakott területeken lévő felhasználók 

számára – fokozni kell a tarifák nyilvános 

listáinak átláthatóságát az egyetemes 

szolgáltatók által kínált, határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások szűkebb 

csoportját illetően, amelyeket 

leggyakrabban a kis- és 

középvállalkozások és a magánszemélyek 

használnak. A nyilvános listák 

átláthatósága a határokon átnyúló 

kézbesítési szolgáltatások magas tarifáinak 

rendezése, valamint – adott esetben – a 

nemzeti és a határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások közötti 

indokolatlan tarifakülönbségek 

csökkentése miatt is szükséges. 

(4) A határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások 

megfizethetőségének javítása érdekében – 

különösen az elszigetelt vagy a ritkán 

lakott területeken lévő felhasználók, 

valamint a kkv-k és mikrovállalkozások 

számára – fokozni kell a határokon 

átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások 

tarifáinak és a végponti díjainak 

átláthatóságát, amelyeket leggyakrabban a 

kkv-k és a magánszemélyek használnak. Az 

átláthatóság a határokon átnyúló 

kézbesítési szolgáltatások magas tarifáinak 

rendezése, valamint – adott esetben – a 

belföldi és a határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások közötti 

indokolatlan tarifakülönbségek 

csökkentése miatt is szükséges. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Annak fényében, hogy az 

Eurobarométer 413. gyorsfelmérése 

szerint az online értékesítést folytató, a 

múltban ilyen tevékenységet végzett vagy 

azt megkísérlő vállalatok többsége a 

magas kézbesítési költségeket, valamint a 

költséges panasztételi eljárásokat és 

garanciákat problémának tekintette, 

további lépésekre van szükség annak 

biztosítása érdekében, hogy minden 

kiskereskedő és fogyasztó, különösen a 

távoli területeken működő kis- és 

középvállalkozások, illetve az ott élő 
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fogyasztók teljes körűen igénybe 

vehessenek hozzáférhető és megfizethető, 

zökkenőmentes határon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatásokat, nem 

hagyva figyelmen kívül a fogyasztóknak 

azt az elvárását, hogy „ingyenes 

kézbesítéssel” vásároljanak. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A legtöbb tagállamban több 

szolgáltató nyújt belföldi 

csomagkézbesítési szolgáltatásokat, de 

közülük csak néhány foglalkozik 

határokon átnyúló csomagkézbesítési 

szolgáltatásokkal is. E tekintetben nagyon 

fontos – a hatékony verseny garantálása 

és elősegítése, valamint a felhasználók 

védelme érdekében – átlátható és 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 

biztosítani a határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz és a 

nyújtásukhoz szükséges 

infrastruktúrához. 

törölve 

 

Módosítás   7 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az egyetemes szolgáltatók olyan 

postai szolgáltatók, amelyek az egyetemes 

postai szolgáltatásokat vagy azok egy 

részét nyújtják egy meghatározott 

tagállamban. Azok az egyetemes 

szolgáltatók, amelyek egynél több 

tagállamban működnek, csak azokban a 

tagállamokban osztályozhatók egyetemes 

szolgáltatóként, amelyben egyetemes 

postai szolgáltatásokat nyújtanak. 
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Indokolás 

Annak pontosítása, hogy ki minősül egyetemes szolgáltatónak. 

 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Jelenleg a postai szolgáltatásokat a 

97/67/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szabályozza49. Ez az irányelv 

rögzíti a postai szolgáltatások nyújtására és 

az egyetemes postai szolgáltatásra az 

Unióban vonatkozó általános szabályokat. 

A hangsúlyt elsősorban – de nem 

kizárólag – a nemzeti egyetemes 

szolgáltatásokra helyezi, és nem érint 

olyan kérdéseket, mint a 

csomagkézbesítési szolgáltatók 

szabályozói felügyelete, a határokon 

átnyúló egyes csomagkézbesítési 

szolgáltatások tarifáinak és végponti 

díjainak átláthatósága, a határokon 

átnyúló egyes csomagkézbesítési 

szolgáltatási tarifák megfizethetőségének 

értékelése vagy a határokon átnyúló egyes 

csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz 

és/vagy infrastruktúrához való átlátható 

és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés. 
E rendelet tehát a határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások 

vonatkozásában kiegészíti a 97/67/EK 

irányelv szabályait. 

(6) Jelenleg a postai szolgáltatásokat a 

97/67/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szabályozza49. A fenti irányelv 

rögzíti a postai szolgáltatások nyújtására és 

az egyetemes postai szolgáltatásra az 

Unióban vonatkozó általános szabályokat. 

E rendelet a határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások 

vonatkozásában kiegészíti a 97/67/EK 

irányelv szabályait. 

__________________ __________________ 

49 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. 

december 15-i 97/67/EK irányelve a 

közösségi postai szolgáltatások belső 

piacának fejlesztésére és a szolgáltatás 

minőségének javítására vonatkozó közös 

szabályokról (HL L 1., 1998.1.21., 14–25. 

o.).  

49 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. 

december 15-i 97/67/EK irányelve a 

közösségi postai szolgáltatások belső 

piacának fejlesztésére és a szolgáltatás 

minőségének javítására vonatkozó közös 

szabályokról (HL L 1., 1998.1.21., 14–25. 

o.). 
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Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ezért fontos megadni a 

csomagkézbesítési szolgáltatások 
fogalmának pontos meghatározását és 

meghatározni azt, hogy mely postai 

küldemények tartoznak bele ebbe a 

fogalomba. Ez különösen a – levélpostai 

küldeményektől eltérő – postai 

küldeményekre vonatkozik, amelyeket 

tömegük miatt általánosan használnak áruk 

és termékek küldésére. E rendelet hatálya 

alá tehát – a következetes gyakorlatnak 

megfelelően – a legfeljebb 31,5 kg tömegű 

postai küldemények tartoznak, mivel az 

ennél nehezebb küldeményeket egy átlagos 

személy gépi segédeszközök nélkül már 

nem képes kezelni. A jelenlegi 

gyakorlatnak és a 97/67/EK irányelvnek 

megfelelően, a postai lánc minden egyes 

lépése (vagyis a gyűjtés, feldolgozás és 

kézbesítés) csomagkézbesítési 

szolgáltatásnak minősül. A szállítás 

önmagában – ha nem a fenti lépések 

valamelyikével összefüggésben történik – 

nem minősül csomagkézbesítési 

szolgáltatásnak, mivel ebben az esetben az 

feltételezhető, hogy e tevékenység a 

szállítási ágazat részét képezi. 

(8) Ezért fontos megadni a 

„csomagok” és a „csomagkézbesítési 

szolgáltatások” fogalmának pontos 

meghatározását és meghatározni azt, hogy 

mely postai küldeményeket és csomagokat 

fednek le ezek a fogalmak. Ez különösen a 

– levélpostai küldeményektől eltérő – 

küldeményekre vonatkozik, amelyeket az 

egyetemes szolgáltató vagy egyéb 

szolgáltató kezel, és amelyeket tömegük 

miatt általánosan használnak kereskedelmi 

értékkel rendelkező vagy nem rendelkező 

áruk és termékek küldésére. E rendelet 

hatálya alá tehát – a következetes 

gyakorlatnak megfelelően – a legfeljebb 

31,5 kg tömegű, az egyetemes szolgáltató 

vagy egyéb szolgáltató által kezelt 
küldemények tartoznak, mivel az ennél 

nehezebb küldeményeket egy átlagos 

személy gépi segédeszközök nélkül már 

nem képes kezelni. A jelenlegi 

gyakorlatnak megfelelően, a 

csomagkézbesítési lánc minden egyes 

lépése (vagyis a gyűjtés, feldolgozás és 

kézbesítés) csomagkézbesítési 

szolgáltatásnak minősül, beleértve azt is, 

amikor gyorspostai vagy futárszolgálatot 

nyújtó szolgáltatók vagy konszolidátorok 

biztosítják azokat. Az alternatív üzleti 

modelleket használó csomagkézbesítési 

szolgáltatók és e-kereskedelmi platformok 

szintén e rendelet hatálya alá tartoznak, 

ha a postai kézbesítési láncnak legalább 
az egyik ilyen lépését biztosítják. Azonban 

a piacon már hosszabb ideje jelen lévő 

árufuvarozási vagy szállítási logisztikai 

szolgáltatók – szemben a 

csomagkézbesítési szolgáltató egyéni, 

független alvállalkozóival – nem 

tartoznak e rendelet hatálya alá. 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Ezt a rendeletet a harmadik 

feleknek felkínált csomagkézbesítési 

szolgáltatásokra kell alkalmazni, és nem 

olyan vállalkozásokra, amelyeknek csak 

házon belüli kézbesítési rendszere van a 

saját maguk által értékesített áruk 

rendeléseinek teljesítésére. Ha ezek a 

vállalkozások házon belüli kézbesítési 

hálózatokat használnak a harmadik felek 

által értékesített áruk kézbesítésére, 

valamint egy házon belüli kiskereskedelmi 

szolgáltatástól származó áruk 

kézbesítésére, akkor alkalmazandó rájuk 

ez a rendelet. 

Indokolás 

A módosításnak biztosítania kell, hogy például egy szupermarket élelmiszer-kézbesítési 

szolgáltatásaira ne vonatkozzon ez a rendelet. 

 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A végponti díjak az egyetemes 

szolgáltatók közötti többoldalú és kétoldalú 

megállapodásokon alapulnak, és azt 

biztosítják, hogy az átvevő egyetemes 

szolgáltató megkapja a feladó egyetemes 

szolgáltató részére nyújtott 

szolgáltatásainak ellenértékét. A végponti 

díjak fogalmát úgy kell meghatározni, 

hogy abban szerepeljenek mind a 

levélpostai küldeményekre vonatkozó – a 

97/67/EK irányelv 2. cikkének 15. 

pontjában szereplő meghatározás szerinti – 

végdíjak, mind a csomagokra vonatkozó 

(9) A végponti díjak a 

csomagkézbesítési szolgáltatók közötti 

többoldalú és kétoldalú megállapodásokon 

alapulnak, és azt biztosítják, hogy az 

átvevő csomagkézbesítési szolgáltató 

megkapja a feladó csomagkézbesítési 

szolgáltató részére nyújtott 

szolgáltatásainak ellenértékét. A végponti 

díjakat úgy kell megállapítani, hogy 

magukban foglalják mind a levélpostai 

küldeményekre vonatkozó – a 97/67/EK 

irányelv 2. cikkének 15. pontjában szereplő 

meghatározás szerinti – végdíjakat, mind a 
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érkezési szárazföldi díjrész. csomagokra vonatkozó érkezési szárazföldi 

díjrészt, valamint a csomagkézbesítési 

szolgáltatók leányvállalatai közötti 

szállítási költségeket. Ebben az 

összefüggésben a végdíj alatt a feladó 

egyetemes szolgáltató által az átvevő 

egyetemes szolgáltató részére a határokon 

átnyúló postai küldemények átvevő 

tagállamban történő kezelésének költségei 

után fizetett összeg értendő. Az érkezési 

szárazföldi díjrész meghatározása: a 

feladó tagállam egyetemes szolgáltatója 

által az átvevő egyetemes szolgáltatónak 

fizetett összeg a határokon átnyúló 

csomagkézbesítés átvevő tagállamban 

felmerült költségei után. Végül a szállítási 

ár meghatározása: a feladó tagállam 

csomagkézbesítési szolgáltatója által az 

átvevő tagállamban lévő leányvállalatai 

számára fizetett összeg a csomagok átvevő 

tagállamban történő kézbesítésének 

költsége után. A végponti díjak bizalmas 

üzleti adatoknak minősülnek. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Statisztikai célok miatt fontos, hogy 

a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

tudomásuk és információjuk legyen a 

piacon aktív csomagkézbesítési 

szolgáltatókról. A csak egy nemzeti vagy 

regionális piacon aktív, kisebb 

csomagkézbesítési szolgáltatók 

adminisztratív terheinek korlátozása 

érdekében azonban egy küszöb kerül 

bevezetésre a szolgáltatónál alkalmazott és 

a csomagkézbesítési szolgáltatások 

nyújtásában részt vevő létszám alapján. 

(10) Statisztikai célok miatt fontos, hogy 

a nemzeti szabályozó hatóságoknak 

tudomásuk és információjuk legyen a 

piacon aktív csomagkézbesítési 

szolgáltatókról. Az ágazat munkaerő-

intenzív jellege miatt, valamint a kizárólag 

a regionális vagy belföldi piacon aktív, kis 

csomagkézbesítési szolgáltatók vagy 

alvállalkozók adminisztratív terheinek 

csökkentése érdekében – a szolgáltató által 

a korábbi naptári év során alkalmazott és 

a csomagkézbesítési szolgáltatások 

nyújtásában részt vevő átlagos létszám 

alapján – küszöböt kell alkalmazni a 

szolgáltató letelepedésének helye szerinti 

tagállamában, kivéve, ha a szolgáltató 

egynél több tagállamban is letelepedett. A 
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küszöbértéket azonban úgy kell 

megállapítani, hogy azok is megfelelő 

módon beszámításra kerüljenek, akik nem 

teljes munkaidőben és nem állandó 

munkaviszonyban dolgoznak az 

ágazatban. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Amikor információk kerülnek 

benyújtásra a nemzeti szabályozó 

hatóságnak, a csomagkézbesítési 

szolgáltatások jellemzőinek magukban 

kell foglalniuk a postai kézbesítési 

láncban (a csomagok gyűjtése, 

feldolgozása, szállítása és kézbesítése) a 

szolgáltató által tett lépéseket; továbbá azt, 

hogy a szolgáltatás az egyetemes 

szolgáltatási kötelezettség körébe tartozik-

e vagy sem; a szolgáltatás területi hatályát 

(regionális, belföldi, határokon átnyúló); 

valamint a kínált hozzáadott értéket. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A nemzeti szabályozó hatóság 

tájékoztatásakor figyelembe kell venni azt, 

hogy a csomagkézbesítési szolgáltatók 

korábban esetleg már megadtak bizonyos 

információkat ugyanannak a nemzeti 

szabályozó hatóságnak. A 

csomagkézbesítési szolgáltatások fontosak 

a kis- és középvállalkozások és a 

magánszemélyek számára, akiknek 

lehetőséget kell kapniuk a különböző 

szolgáltatók egyszerű összehasonlítására. 

Ezért van szükség azon szolgáltatások 

(12) A nemzeti szabályozó hatóság 

tájékoztatásakor figyelembe kell venni azt, 

hogy a csomagkézbesítési szolgáltatók 

korábban esetleg már megadtak bizonyos 

információkat ugyanannak a nemzeti 

szabályozó hatóságnak. A 

csomagkézbesítési szolgáltatások fontosak 

a kkv-k és a magánszemélyek számára, 

akiknek lehetőséget kell kapniuk a 

különböző szolgáltatók egyszerű 

összehasonlítására. Ezért van szükség azon 

szolgáltatások pontos meghatározására, 
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pontos meghatározására, amelyek tarifáit 

az egyetemes szolgáltatók kötelesek 

megadni. Ezek a tarifák felkerülnek a 

Bizottság egy külön e célra létrehozott 

honlapjára és – a bizalmas jellegű, 

rendszeresen megadott végponti díjakkal 

együtt – alapul szolgálnak a nemzeti 

szabályozó hatóságok számára a határokon 

átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatási 

tarifák megfizethetőségének értékeléséhez. 

Az egyetemes szolgáltatókon kívüli 

csomagkézbesítési szolgáltatók 

megadhatják – összehasonlítható 

formában – saját nemzeti szabályozó 

hatóságuk részére az ugyanezen 

küldeményekért felszámított tarifákat, 

feltéve, ha e küldemények kézbesítése a 

címzett otthonában vagy telephelyén 

történik. 

amelyek tarifáit a csomagkézbesítési 

szolgáltatók kötelesek megadni. Ezek a 

tarifák felkerülnek a Bizottság egy külön e 

célra létrehozott honlapjára és – a bizalmas 

jellegű, rendszeresen megadott végponti 

díjakkal együtt – alapul szolgálnak a 

nemzeti szabályozó hatóságok számára a 

határokon átnyúló csomagkézbesítési 

szolgáltatási tarifák észszerűségének 

értékeléséhez. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Amikor a nemzeti szabályozó 

hatóságok a tarifák megfizethetőségének 

éves értékelését végzik, akkor olyan 

objektív kritériumokat kell alapul venniük, 

mint a feladó és az átvevő egyetemes 

szolgáltató belföldi tarifái, valamint a 

végponti díjak mértéke. Ezeket az általános 

kritériumokat olyan egyéb kritériumok is 

kiegészíthetik, amelyek különös 

fontosságúak az adott tarifák 

magyarázatához, pl. a konkrét szállítási 

vagy kezelési költségek és a kétoldalú 

volumenek a különböző csomagkézbesítési 

szolgáltatók között. 

(14) Amikor a nemzeti szabályozó 

hatóságok az indokolatlanul magas tarifák 

éves értékelését végzik, akkor olyan 

objektív kritériumokat kell alapul venniük, 

mint a feladó és az átvevő 

csomagkézbesítési szolgáltató belföldi 

tarifái, valamint a végponti díjak mértéke. 

Ezeket az általános kritériumokat olyan 

egyéb kritériumok is kiegészíthetik, 

amelyek különös fontosságúak az adott 

tarifák magyarázatához, pl. a konkrét 

szállítási vagy kezelési költségek és a 

kétoldalú volumenek a különböző 

csomagkézbesítési szolgáltatók között. A 

nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe 

veszik különösen az elszigetelt vagy ritkán 

lakott területeken működő kkv-kat, illetve 

az ilyen területeken élő magánszemélyeket 

és kiszolgáltatott felhasználókat. 

Erőfeszítést tesznek annak biztosítására, 

hogy ez az értékelés lehetőség szerint 
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összehasonlítható legyen a 97/67/EK 

irányelv alapján megkövetelt 

értékelésekkel. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A csomagkézbesítési szolgáltatások 

belföldi és határokon átnyúló tarifái közötti 

jelentős különbségeket objektív 

kritériumok – például a szállítási 

többletköltségek és az ésszerű haszonkulcs 

– alapján kell indokolni. A 

csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó 

egyetemes szolgáltatóknak késedelem 

nélkül kell megadniuk ezt az indoklást. 

(16) A csomagkézbesítési szolgáltatások 

belföldi és határokon átnyúló tarifái közötti 

jelentős különbségeket objektív 

kritériumok, mint például a szállítási 

többletköltségek alapján kell indokolni. A 

határokon átnyúló csomagkézbesítési 

szolgáltatásokat nyújtó csomagkézbesítési 

szolgáltatóknak késedelem nélkül kell 

megadniuk ezt az indoklást. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az unióbeli átláthatóság biztosítása 

érdekében az adott nemzeti szabályozó 

hatóság által végzett elemzést a többi 

tagállam nemzeti szabályozó hatóságához 

és a Bizottsághoz is el kell juttatni. A 

nemzeti szabályozó hatóságok és a 

Bizottság feladata a titoktartásról 

gondoskodni. A Bizottság azt is kérheti a 

Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói 

Csoportjától, hogy a benyújtott nemzeti 

anyagok alapján készítsen uniós szintű 

elemzést. 

(17) Az unióbeli átláthatóság biztosítása 

érdekében az adott nemzeti szabályozó 

hatóság által végzett elemzést az érintett 

tagállamok nemzeti szabályozó 

hatóságához és a Bizottsághoz is el kell 

juttatni. A nemzeti szabályozó 

hatóságoknak és a Bizottságnak 

gondoskodniuk kell a titoktartásról. A 

Bizottság azt is kérheti a Postai 

Szolgáltatások Európai Szabályozói 

Csoportjától, hogy a benyújtott nemzeti 

anyagok alapján készítsen uniós szintű 

elemzést, a titoktartás biztosításának 

feltétele mellett. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 
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18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A csomagkézbesítési 

szolgáltatásokat nyújtó egyetemes 

szolgáltatók többoldalú vagy kétoldalú 

megállapodásokat köthetnek a végponti 

díjakról, továbbá egyéb programokat is 

kialakíthatnak saját kézbesítési hálózataik 

összekapcsolhatóságához. A 

megkülönböztetés elkerülése érdekében az 

egymással versenyző csomagkézbesítési 

szolgáltatóknak egyenlő hozzáférést kell 

kapniuk a többoldalú megállapodások 

aláíró feleire érvényes végponti díjakhoz. 

Előfordulhat, hogy indokolt az, amikor a 

harmadik fél csomagkézbesítési 

szolgáltatók által teljesítendő végponti 

díjak – egyes esetekben – meghaladják az 

ilyen megállapodásokat aláíró egyetemes 

szolgáltatók által teljesítendőket. Ez akkor 

fordulhat elő, ha egy végponti díjakról 

szóló többoldalú megállapodás aláíró felei 

képesek azt bizonyítani, hogy a 

megállapodás létrehozásával, 

alkalmazásával és kezelésével kapcsolatos 

költséget, a nem kijelölt csomagkézbesítési 

szolgáltatóktól származó küldemények 

átvételével és kezelésével járó 

többletköltséget és az egyéb költségeket 

nem fedezik a feladó tagállamban lévő 

harmadik fél szolgáltató által teljesített 

végponti díjak. 

(18) A csomagkézbesítési szolgáltatók 

többoldalú vagy kétoldalú 

megállapodásokat köthetnek a végponti 

díjakról, továbbá egyéb programokat is 

kialakíthatnak saját kézbesítési hálózataik 

összekapcsolhatóságához. A 

megkülönböztetés elkerülése érdekében az 

egymással versenyző csomagkézbesítési 

szolgáltatóknak egyenlő hozzáférést kell 

kapniuk a többoldalú megállapodások 

aláíró feleire érvényes végponti díjakhoz. 

Előfordulhat, hogy indokolt az, amikor a 

harmadik fél csomagkézbesítési 

szolgáltatók által teljesítendő végponti 

díjak – egyes esetekben – meghaladják az 

ilyen megállapodásokat aláíró 

csomagkézbesítési szolgáltatók által 

teljesítendőket. Ez akkor fordulhat elő, ha 

egy végponti díjakról szóló többoldalú 

megállapodás aláíró felei képesek azt 

bizonyítani, hogy a megállapodás 

létrehozásával, alkalmazásával és 

kezelésével kapcsolatos költséget, a 

harmadik fél csomagkézbesítési 

szolgáltatóktól származó küldemények 

átvételével és kezelésével járó 

többletköltséget és az egyéb költségeket 

nem fedezik a feladó tagállamban lévő 

harmadik fél szolgáltató által teljesített 

végponti díjak. Amikor a 

csomagkézbesítési szolgáltató többoldalú 

megállapodást köt a végponti díjakról, a 

harmadik felek számára az ilyen 

többoldalú megállapodás alapján bizonyos 

határokon átnyúló csomagkézbesítési 

szolgáltatáshoz biztosított egyenlő és 

megkülönböztetéstől mentes 

hozzáférésnek ösztönöznie kell a versenyt, 

költségorientáltnak kell lennie, a 

fogyasztók javát kell szolgálnia, és a 

meglévő hálózatok hatékonyabb 

felhasználását kell eredményeznie, 

különösen a vidéki és elszigetelt 

térségekben. 
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Módosítás   19 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A gyakorlatban és operatív okok 

miatt a hozzáférési pontot a belépési 

átadóhivatal jelenti, amely alatt az 

egyetemes szolgáltatók által a – levélpostai 

küldeményektől eltérő – postai 

küldemények átadására az átvevő 

tagállamban meghatározott hivatal vagy 

létesítmény értendő. 

törölve 

Módosítás   20 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Az adminisztratív teher 

csökkentése érdekében a 

csomagkézbesítési szolgáltatónak, a 

nemzeti szabályozó hatóságoknak és a 

Bizottságnak elektronikusan kell 

továbbítania az adatokat, és különösen 

lehetővé kell tennie a 910/2014/EU 

rendeletben1a előírt elektronikus aláírás 

alkalmazását. 

 _________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2014. július 23-i 910/2014/EU rendelete a 

belső piacon történő elektronikus 

tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 

azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, 

valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 

73. o.). 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A csomagkézbesítési szolgáltatások 

piaca gyorsan változik, ezért a Bizottság 

feladata újraértékelni e rendelet 

hatékonyságát és eredményességét, és 

rendszeres jelentést benyújtani az Európai 

Parlament és a Tanács számára. E 

jelentéshez adott esetben mellékelni kell az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett 

felülvizsgálati javaslatokat. 

(21) A csomagkézbesítési szolgáltatások 

piaca gyorsan változik, ezért a Bizottság 

feladata az e-kereskedelemben 

bekövetkezett fejlemények 

figyelembevételével újraértékelni e rendelet 

hatékonyságát és eredményességét, és 

rendszeres jelentést benyújtani az Európai 

Parlament és a Tanács számára. E 

jelentéshez adott esetben mellékelni kell az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett 

felülvizsgálati jogalkotási javaslatokat. A 

jelentést a valamennyi megfelelő érdekelt 

féllel, köztük a postai ágazati szociális 

párbeszédért felelős bizottsággal folytatott 

konzultációt követően kell elkészíteni. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A Bizottságnak fel kell használnia 

a Postai Szolgáltatások Európai 

Szabályozói Csoportjának értékes 

közreműködését, amely csoport a nemzeti 

szabályozó hatóságok képviselőiből áll. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A csomagkézbesítési szolgáltatók 

kötelezettségének – miszerint tájékoztatást 

kell nyújtaniuk a nemzeti szabályozó 

hatóságok felé – teljesítésére vonatkozó 

egységes feltételek biztosítása érdekében a 

Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel 

kell felruházni a tájékoztatási forma 

meghatározásához. E hatásköröket a 

törölve 
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182/2011/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek50 megfelelően kell 

gyakorolni. 

__________________  

50 Az Európai Parlament és a Tanács 

2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról 

(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Annak biztosítása érdekében, hogy 

érvényesüljön a csomagkézbesítési 

szolgáltatók tájékoztatási kötelezettsége a 

letelepedésük helye szerinti tagállam 

nemzeti szabályozó hatósága felé, a 

Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 

az EUMSZ 290. cikke alapján jogi 

aktusokat fogadjon el e rendelet 

kiegészítése érdekében ezen információ 

benyújtásának szabványosított módjára 

vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten is, és hogy 

e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. 

április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően kerüljön sor.1a A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai 

Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a 

Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok előkészítésével foglalkozó 
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szakértői csoportjai ülésein. 

 __________________ 

 1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 

 

Módosítás   25 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a)  E rendelet hatásainak 

tanulmányozása érdekében a tagállamok 

beszámolnak a csomagkézbesítési 

ágazatban dolgozó valamennyi személy 

munkakörülményeiben bekövetkezett 

fejleményekről, valamint a megnövekedett 

közúti forgalom és az emiatt 

megnövekedett kibocsátások által okozott 

környezeti hatásokról. 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Mivel e rendelet célkitűzéseit – 

nevezetesen a szabályozói felügyelet 

javításához, az árak átláthatóságának 

javításához és a határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások kapcsán 

a versenyt támogató bizonyos alapelvek 

rögzítéséhez szükséges szabályozói 

alapelvek és szabályok meghatározását – a 

tagállamok nem tudják kielégítően 

megvalósítani, és ezért azok léptékük és 

hatásuk miatt uniós szinten jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően e rendelet 

(25) Mivel e rendelet célkitűzéseit – 

nevezetesen a szabályozói felügyelet 

javításához, az árak átláthatóságának 

javításához és a határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások kapcsán 

a versenyt támogató bizonyos alapelvek 

rögzítéséhez szükséges szabályozói 

alapelvek és szabályok meghatározását, 

valamint a felhasználók jobb 

hozzáférésének elősegítését a hatékony és 

észszerűen árazott határon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz – a 

tagállamok nem tudják kielégítően 

megvalósítani, hanem azok léptékük és 

hatásuk miatt uniós szinten jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
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nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez 

szükséges mértéket. 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a 

rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 

szükséges mértéket. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Tárgy Tárgy és célok 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet – a 97/67/EK irányelvben 

rögzített szabályok mellett – konkrét 

szabályokat állapít meg a következők 

vonatkozásában: 

A határon átnyúló csomagküldési 

szolgáltatások fogyasztók általi 

elérhetősége, valamint a határokon 

átnyúló hatékony csomagkézbesítéshez 

való jobb felhasználói hozzáférés 

előmozdítása érdekében, ideértve a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő, az 

elszigetelt vagy a ritkán lakott területeken 

élő felhasználókat és a fogyatékossággal 

élő személyeket is, e rendelet – a 97/67/EK 

irányelvben rögzített rendelkezések mellett 

– konkrét rendelkezéseket állapít meg a 

következők vonatkozásában: 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a határokon átnyúló egyes 

csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak 

b) a határokon átnyúló egyes 

csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak 
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és végponti díjainak átláthatósága és a 

határokon átnyúló egyes tarifák 

megfizethetőségének értékelése; 

és végponti díjainak átláthatósága és a 

határokon átnyúló egyes, indokolatlanul 

magas tarifák értékelése; 

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a határokon átnyúló egyes 

csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz 

és/vagy infrastruktúrához való átlátható 

és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés. 

törölve 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) az információk és árak 

átláthatósága a határon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások 

felhasználói számára; 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés –  -a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) „csomag”: a levélpostai 

küldeményektől eltérő, kereskedelmi 

értékkel rendelkező vagy nem rendelkező, 

31,5 kg-os súlyt nem meghaladó tömegű 

küldemény, amelyet az egyetemes 

szolgáltató vagy egyéb csomagkézbesítési 

szolgáltató kezel; 
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Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „csomagkézbesítési 

szolgáltatások”: szolgáltatások, beleértve a 

– levélpostai küldeményektől eltérő – 

postai küldemények gyűjtését, 

feldolgozását, szállítását és kézbesítését; a 

szállítás önmagában nem tekinthető 

csomagkézbesítési szolgáltatásnak; a 31,5 

kg-nál nagyobb tömegű ilyen 

küldemények kézbesítése nem tekinthető 

csomagkézbesítési szolgáltatásnak; 

a) „csomagkézbesítési 

szolgáltatások”: a csomagok gyűjtését, 

feldolgozását, szállítását és kézbesítését 

magukban foglaló szolgáltatások, feltéve, 

hogy e szolgáltatások nem merülnek ki a 

szállítás tevékenységében; 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés –  b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) „alvállalkozó”: olyan vállalkozás, 

amely a csomagok gyűjtését, 

feldolgozását, szállítását vagy kézbesítését 

végzi a csomagkézbesítési szolgáltató 

számára, feltéve, hogy e szolgáltatások 

nem merülnek ki a szállítás 

tevékenységében; 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „végponti díjak”: a feladó 

egyetemes szolgáltató által az átvevő 

egyetemes szolgáltatónak fizetett összeg a 

határokon átnyúló csomagkézbesítési 

szolgáltatások átvevő tagállamban 

felmerült költségei után. 

c) „végponti díjak”: a feladó 

csomagkézbesítési szolgáltató által 

végdíjként, érkezési szárazföldi díjrészként 

vagy szállítási árként az átvevő 

csomagkézbesítési szolgáltatójának, adott 

esetben a közvetítőknek, vagy 

mindkettőnek fizetett összeg a határokon 
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átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások 

átvevő tagállamban felmerült kézbesítési 

költségei után. 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) „kereskedő” : bármely természetes 

vagy – akár magán-, akár köztulajdonban 

álló – jogi személy, aki vagy amely az e 

rendelet hatálya alá tartozó 

csomagkézbesítési szolgáltatások 

vonatkozásában kereskedelmi, ipari, 

kézműipari vagy szakmai tevékenységével 

összefüggő célok érdekében jár el, 

ideértve bármely olyan személyt, aki vagy 

amely a kereskedő nevében vagy javára 

jár el; 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Valamennyi csomagkézbesítési 

szolgáltató benyújtja a következő 

tájékoztatást a letelepedés helye szerinti 

tagállam nemzeti szabályozó hatóságához: 

(1) Valamennyi csomagkézbesítési 

szolgáltató – beleértve az alternatív üzleti 

modelleket és e-kereskedelmi 

platformokat használó csomagkézbesítési 

szolgáltatókat is – benyújtja a következő 

standard tájékoztatást a letelepedés helye 

szerinti tagállam nemzeti szabályozó 

hatóságához, kivéve, ha a nemzeti 

szabályozó hatóság már kérte és megkapta 

ezt a tájékoztatást: 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a szolgáltató neve, jogállása és 

formája, cégjegyzékszáma vagy hasonló 

száma, héaazonosító száma, telephelyének 

és kapcsolattartójának címe; 

a) a csomagkézbesítési szolgáltató 

neve, jogállása és formája, 

cégjegyzékszáma vagy hasonló száma, 

héaazonosító száma, telephelyének és 

kapcsolattartójának címe; 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a szolgáltató által kínált 

szolgáltatások jellege; 

b) a csomagkézbesítési szolgáltató 

által kínált csomagkézbesítési 

szolgáltatások részletes üzleti ismertetése, 

beleértve a kézbesítési lehetőségeket és a 

fogyasztó számára nyújtott pontos 

tájékoztatást; 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a szolgáltató általános értékesítési 

feltételei, beleértve a panasztételi eljárás 

részletes leírását. 

c) a csomagkézbesítési szolgáltatónak 

a csomagkézbesítési szolgáltatásokra 

vonatkozó általános  értékesítési feltételei, 

beleértve a felhasználók panasztételi 

eljárásának részletes leírását. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az első albekezdésben foglalt 

információk bármely változása esetén a 

csomagkézbesítési szolgáltató 30 napon 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt 

információk bármely változása esetén a 

csomagkézbesítési szolgáltató 30 napon 
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belül tájékoztatja a nemzeti szabályozó 

hatóságot a változásról. 

belül tájékoztatja a nemzeti szabályozó 

hatóságot a változásról. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Minden naptári év március 31-ig 

valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató 

benyújtja a következő tájékoztatást a 

letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti 

szabályozó hatóságához: 

(3) Minden naptári év március 31-ig 

valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató 

– beleértve az alternatív üzleti modelleket 

használó csomagkézbesítési szolgáltatókat 

is, beleértve azokat, amelyek a közösségi 

gazdaságra és az e-kereskedelmi 

platformokra támaszkodnak – benyújtja a 

következő tájékoztatást a letelepedés helye 

szerinti tagállam nemzeti szabályozó 

hatóságához, kivéve, ha a nemzeti 

szabályozó hatóság már kérte és megkapta 

ezt a tájékoztatást: 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a csomagkézbesítési szolgáltatások 

előző naptári évre vonatkozó éves forgalma 

a szolgáltató letelepedésének helye szerinti 

tagállamban a nemzeti, valamint a 

határokon átnyúló bejövő és kimenő postai 

küldeményekre vonatkozó 

csomagkézbesítési szolgáltatások szerinti 

bontásban; 

a) a csomagkézbesítési szolgáltatások 

előző naptári évre vonatkozó éves forgalma 

a csomagkézbesítési szolgáltató 

letelepedésének helye szerinti tagállamban 

a belföldi, valamint a határokon átnyúló 

bejövő és kimenő csomagokra vonatkozó 

csomagkézbesítési szolgáltatások szerinti 

bontásban; 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a szolgáltató által alkalmazott és a 

csomagkézbesítési szolgáltatások 

nyújtásába bevont személyek előző naptári 

évi létszáma a szolgáltató letelepedésének 

helye szerinti tagállamban 

b) a csomagkézbesítési szolgáltató 

által közvetlenül vagy közvetett módon 

alkalmazott és a csomagkézbesítési 

szolgáltatások nyújtásába bevont 

személyek előző naptári évi átlagos 

létszáma a szolgáltató letelepedésének 

helye szerinti tagállamban, beleértve a 

szolgáltatónak dolgozó valamennyi 

személy munkakörülményeinek 

áttekintését is; a személyek számát azok 

átlagos éves száma alapján kell 

kiszámítani, akik munkavállalóként teljes 

munkaidőben vagy részmunkaidőben, 

ideiglenes alkalmazottként, illetve önálló 

vállalkozóként, valamint a csomagok 

gyűjtését, feldolgozását, szállítását és 

kézbesítését végző alvállalkozóknak 

dolgoznak, és tartalmaznia kell minden 

olyan személyt, aki az előző naptári év 

során a csomagkézbesítési szolgáltató 

vagy annak leányvállalatai számára és 

irányítása alatt az értéklánc bármelyik 

lépcsőjével kapcsolatban díjazásért 

cserébe szolgáltatásokat végzett; 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a szolgáltató letelepedésének helye 

szerinti tagállamban az előző naptári 

évben kezelt, 31,5 kg-nál nem nagyobb 

tömegű – a levélpostai küldeményektől 

eltérő – postai küldemények száma a 

nemzeti, valamint a határokon átnyúló 

bejövő és kimenő postai küldemények 

szerinti bontásban. 

c) az előző naptári évben kezelt 

csomagok száma a csomagkézbesítési 

szolgáltató letelepedésének helye szerinti 

tagállamban, a belföldi, valamint a 

határokon átnyúlóan kézbesített bejövő és 

kimenő csomagok szerinti bontásban; 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 
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3 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a csomagkézbesítési szolgáltatások 

előző naptári évben érvényes, nyilvánosan 

elérhető árai; 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az első albekezdés b) pontjában említett 

számítások részleteit a nemzeti szabályozó 

hatóság rendelkezésére bocsátják. 

 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság végrehajtási aktus 

útján határozza meg az e cikk (1) 

bekezdése szerint nyújtandó tájékoztatás 

formáját. E végrehajtási aktusokat a 9. 

cikkben említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

(4) A Bizottság e rendelet 

kiegészítéseképpen a 9a. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el az e cikk (1) bekezdése 

szerint nyújtandó tájékoztatás 

szabványosított formájának 

meghatározása céljából.  

 Az első ilyen felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat [az e rendelet hatálybalépésétől 

számított 8 hónapnak megfelelő időpont]-

ig kell elfogadni. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti szabályozó hatóságok az 

(1) és (2) bekezdésben említetteken kívüli 

tájékoztatási követelményeket is 

előírhatnak, amennyiben azok az e 

rendeletnek való megfeleléshez 

szükségesek. 

(5) A nemzeti szabályozó hatóságok az 

(1) és (3) bekezdésben említetteken kívüli 

tájékoztatási követelményeket is 

előírhatnak, amennyiben azok az e 

rendeletnek való megfelelés biztosítása 

érdekében szükségesek és arányosak. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az 50 főnél kisebb létszámot 

foglalkoztató csomagkézbesítési 

szolgáltatókra nem vonatkoznak az (1) és 

a (2) bekezdés szerinti kötelezettségek, 

kivéve az egynél több tagállamban 

letelepedett szolgáltatókat. 

(6) Ez a cikk nem alkalmazandó 

azokra a csomagkézbesítési szolgáltatókra, 

amelyek leányvállalataikkal és kapcsolt 

vállalkozásaikkal együtt az előző naptári 

évben átlagosan kevesebb mint 25 főt 

foglalkoztattak, kivéve az egynél több 

tagállamban letelepedett szolgáltatókat. A 

foglalkoztatottak létszámát azok átlagos 

éves száma alapján kell kiszámítani, akik 

munkavállalóként teljes munkaidőben 

vagy részmunkaidőben, ideiglenes 

alkalmazottként, nem garantált 

munkaidős szerződéssel, illetve önálló 

vállalkozóként, valamint alvállalkozóknak 

dolgoznak. A számítások részleteit kérésre 

rendelkezésre kell bocsátani. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Minden alvállalkozó benyújtja az e 

cikkben meghatározott információkat a 

letelepedési helye szerinti tagállam 

nemzeti szabályozó hatóságához. Az 

alvállalkozóknak azonban nem kell 

megfelelniük a (3) bekezdés c) és ca) 
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pontjainak. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) Amennyiben az üzleti titoktartásra 

vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak 

megfelelően a nemzeti szabályozó 

hatóságok titkosnak minősítenek bizonyos 

információkat, az érintett nemzeti 

szabályozó hatóságoknak tiszteletben kell 

tartaniuk azok titkos jellegét. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tarifák és a végponti díjak átláthatósága A határon átnyúló tarifák és a végponti 

díjak átláthatósága 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A csomagkézbesítési 

szolgáltatásokat nyújtó egyetemes 

szolgáltatók benyújtják a letelepedés helye 

szerinti tagállam nemzeti szabályozó 

hatóságához azt a nyilvános listát, amely a 

melléklet szerinti kategóriákba tartozó 

postai küldemények kézbesítésére 

vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén 

érvényes tarifákat tartalmazza. Ezt a 

tájékoztatást legkésőbb az adott naptári év 

január 31-ig kell benyújtani. 

(1) A 3. cikk hatálya alá tartozó 

valamennyi határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltató és 

leányvállalataik – az alvállalkozók 

kivételével – benyújtják a letelepedés helye 

szerinti tagállam nemzeti szabályozó 

hatóságához azt a nyilvános listát, amely a 

melléklet szerinti kategóriákba tartozó 

postai küldemények kézbesítésére 

vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén 

érvényes határon átnyúló tarifákat 

tartalmazza. Ezt a tájékoztatást az adott 

naptári év január 31-ig kell benyújtani 
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elektronikus, gépileg olvasható 

formátumban. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A csomagkézbesítési 

szolgáltatásokat nyújtó egyetemes 

szolgáltatók benyújtják a nemzeti 

szabályozó hatósághoz a más 

tagállamokban feladott postai 

küldeményekre vonatkozó, az adott naptári 

év január 1-jén érvényes végponti díjakat. 

Ezt a tájékoztatást legkésőbb az adott 

naptári év január 31-ig kell benyújtani. 

(3) A 3. cikk hatálya alá tartozó összes 

csomagkézbesítési szolgáltató – az 

alvállalkozók kivételével – benyújtja a 

letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti 

szabályozó hatóságához a más 

tagállamokban feladott csomagokra 

vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén 

érvényes végponti díjakat. Ezt a 

tájékoztatást az adott naptári év január 31-

ig kell benyújtani. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A nemzeti szabályozó hatóságok 

legkésőbb az adott naptári év február 28-ig 

benyújtják a Bizottsághoz és a feladó 

tagállamok nemzeti szabályozó 

hatóságaihoz a (3) bekezdés szerint 

megkapott végponti díjakat. 

(4) A nemzeti szabályozó hatóságok az 

adott naptári év február 28-ig benyújtják a 

Bizottsághoz és a feladó tagállamok 

nemzeti szabályozó hatóságaihoz a (3) 

bekezdés szerint megkapott végponti 

díjakat. A nemzeti szabályozó hatóságok 

és a Bizottság biztosítják, hogy a 

megkapott végponti díjakat a legszigorúbb 

titoktartás mellett kezelik. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A nemzeti szabályozó hatóságok 

csak akkor gyűjtik az (1) és (3) 

bekezdésben említett információt, 

amennyiben az érintett határon átnyúló 

piacon elégtelen a verseny mértéke, 

többek között a távoli vagy külső 

területeken élő, kis mennyiséget feladó 

felhasználók esetében is. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tarifák megfizethetőségének értékelése A határon átnyúló tarifák értékelése 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság az 

adott tájékoztatás kézhezvételétől számított 

3 hónapon belül értékeli 4. cikk (1) 

bekezdése szerint megkapott nyilvános 

listákban szereplő, határokon átnyúló 

tarifák megfizethetőségét. Az értékelés 

során különösen a következő elemeket kell 

figyelembe venni: 

(1) A nemzeti szabályozó hatóság a 

mellékletben felsorolt minden egyes 

küldemény tekintetében azonosítja azokat 

a tagállamából feladott csomagkézbesítési 

szolgáltatásokra vonatkozó határokon 

átnyúló tarifákat, amelyeket a 4. cikkel 

összhangban kapott nyilvános tarifalisták 

alapján indokolatlanul magasnak tart. 

a) az összehasonlítható 

csomagkézbesítési szolgáltatásokért a 

feladó tagállamban és az átvevő 

tagállamban felszámított belföldi 

tarifákat; 

 

b) a 4. cikk (3) bekezdése szerint 

megkapott végponti díjakat; 

 

c) a két vagy több tagállamra 

alkalmazott egységes tarifákat. 

Figyelembe kell venni a két vagy több 

tagállamra alkalmazott egységes tarifákat. 
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Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 

azt állapítja meg, hogy az (1) bekezdés 

szerinti, határokon átnyúló tarifák nem 

megfizethetők, akkor azok mértékére 

vonatkozóan további szükséges 

tájékoztatást és/vagy indoklást kér az 

egyetemes szolgáltatótól. 

(2) Ha a nemzeti szabályozó hatóság 

azt állapítja meg, hogy az (1) bekezdés 

szerinti, határokon átnyúló tarifák 

indokolatlanul magasak, akkor azok 

mértékére vonatkozóan további szükséges 

tájékoztatást és/vagy indoklást kér a 

csomagkézbesítési szolgáltatóktól, 

figyelembe véve a verseny mértékét az 

érintett határon átnyúló piacon. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság a nemzeti szabályozó 

hatóságokkal egyeztetve indikatív 

iránymutatásokat dolgoz ki az (1) 

bekezdéssel összhangban végzett értékelés 

számára. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az egyetemes szolgáltató a kérés 

kézhezvételétől számított 15 munkanapon 

belül benyújtja a nemzeti szabályozó 

hatósághoz a (2) bekezdés szerinti 

tájékoztatást és/vagy indoklást. 

(3) Minden csomagkézbesítési 

szolgáltató a kérés kézhezvételétől 

számított 15 munkanapon belül benyújtja a 

nemzeti szabályozó hatósághoz a (2) 

bekezdés szerinti tájékoztatást és/vagy 

indoklást. 
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Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Értékelését – beleértve a (3) 

bekezdés szerint megadott bármely 

tájékoztatást és/vagy indoklást is – a 

nemzeti szabályozó hatóság benyújtja a 

Bizottsághoz, a többi tagállam nemzeti 

szabályozó hatóságaihoz, valamint a 

benyújtó nemzeti szabályozó hatóság 

szerinti tagállamban a versenyjog 

betartatásával megbízott nemzeti 

hatóságokhoz. A Bizottsághoz be kell 

nyújtani az értékelés nem bizalmas jellegű 

változatát is. Ezt a tájékoztatást legkésőbb 

az adott naptári év március 31-ig kell 

benyújtani. 

(4) Értékelését – beleértve a (3) 

bekezdés szerint megadott bármely 

tájékoztatást és/vagy indoklást is – a 

nemzeti szabályozó hatóság benyújtja a 

Bizottsághoz és az érintett tagállamok 

nemzeti szabályozó hatóságaihoz. Ezt a 

tájékoztatást az adott naptári év március 

31-ig kell benyújtani a Bizottság számára. 

A nemzeti szabályozó hatóság és a 

Bizottság biztosítják, hogy az értékeléseket 

és a benyújtott bármely információt 

és/vagy indokolást a legszigorúbb 

bizalmassággal kezelik. 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A nemzeti szabályozó hatóság a 4. 

cikkben szereplő értékelés nem bizalmas 

jellegű változatát benyújtja a Bizottság 

részére. Ezt a tájékoztatást az adott 

naptári év március 31-ig kell benyújtani. 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az értékelésnek a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a (4) 

bekezdéssel összhangban benyújtott nem 

bizalmas jellegű változatát a Bizottság 

legkésőbb az adott naptári év április 30-ig 

(5) Az értékelésnek a nemzeti 

szabályozó hatóságok által a (4) 

bekezdéssel összhangban benyújtott nem 

bizalmas jellegű változatát a Bizottság az 

adott naptári év április 30-ig közzéteszi a 
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közzéteszi a külön honlapon. külön honlapon. 

 

Módosítás   66 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6 cikk törölve 

Átlátható és megkülönböztetéstől mentes, 

határokon átnyúló hozzáférés 

 

(1) Amennyiben a csomagkézbesítési 

szolgáltatásokat nyújtó egyetemes 

szolgáltatók többoldalú megállapodásokat 

kötnek a végponti díjakról, úgy a 

határokon átnyúló csomagkézbesítési 

szolgáltatások nyújtásához szükséges 

valamennyi hálózati elem és kapcsolódó 

létesítmény, valamint szolgáltatás és 

információs rendszer vonatkozásában 

teljesíteniük kell minden ésszerű 

hozzáférési kérést. 

 

(2) A hozzáférési pontot az átvevő 

tagállamban található belépési 

átadóhivatal jelenti. 

 

(3) Az (1) bekezdésben említett 

egyetemes szolgáltatók referenciaajánlatot 

tesznek közzé. A referenciaajánlat 

magában foglalja valamennyi fontos 

kapcsolódó feltételt, beleértve az árakat is. 

 

(4) A referenciaajánlat felsorolja az 

(1) bekezdés szerinti hozzáféréshez 

szükséges valamennyi elemet, beleértve a 

szolgáltatások hozzáférését és/vagy 

használatát korlátozó esetleges feltételeket 

is, amennyiben ilyen feltételeket 

engedélyeznek a tagállamok az uniós 

joggal összhangban. 

 

(5) Közzététele előtt a 

referenciaajánlatot a nemzeti szabályozó 

hatóság hagyja jóvá. Szükség esetén a 

nemzeti szabályozó hatóság előírhatja a 

referenciaajánlat változtatásait, hogy 

érvényt szerezzen az e rendeletben foglalt 
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kötelezettségeknek. 

(6) Az (1) bekezdésben említett 

egyetemes szolgáltatók kérés esetén – és 

egy referenciaajánlat alapján – legkésőbb 

a kérés kézhezvételétől számított egy 

hónapon belül egyedi ajánlatot adnak a 

bekezdés szerinti hozzáférést kérő 

csomagkézbesítési szolgáltatónak. A 

hozzáférési kérést kapó egyetemes 

szolgáltatók és a hozzáférést kérő 

szolgáltatók jóhiszemű tárgyalásokat 

folytatnak. 

 

(7) Amennyiben a (6) bekezdésben 

említett egyedi ajánlat alapján nem 

sikerül megállapodásra jutni, úgy a 

hozzáférést kérő csomagkézbesítési 

szolgáltató benyújthatja a nemzeti 

szabályozó hatósághoz az egyetemes 

szolgáltató által készített egyedi ajánlatot. 

Szükség esetén a nemzeti szabályozó 

hatóság úgy módosítja az egyedi ajánlatot, 

hogy érvényt szerezzen az e cikkben 

meghatározott kötelezettségeknek. 

 

(8) A hozzáférést ésszerű időn belül, 

de legkésőbb a szerződés megkötésétől 

számított három hónapon belül kell 

biztosítani. 

 

 

Módosítás   67 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. cikk 

 A felhasználók kereskedők általi 

tájékoztatása  

 Minden kereskedő, aki a felhasználókkal 

csomagok határokon átnyúló küldését 

magában foglaló kereskedelmi ügyletet 

köt, a szerződéskötés előtti szakaszban 

online vagy egyéb hozzáférhető módon a 

következő információkat bocsátja a 

felhasználók rendelkezésére: 
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 a) az általuk a határokon átnyúló 

csomagkézbesítésért a felhasználóknak 

felszámított díjak, beleértve minden 

lényeges alternatív vagy kedvezményt 

tartalmazó díjat, illetve a lebontott díjakat 

is; 

 b) a felajánlott határokon átnyúló 

kézbesítési opciók, beleértve a küldemény 

nyomon követését és az olyan 

mechanizmusokat, amelyek lehetővé 

teszik a felhasználók számára, hogy a 

kézbesítési folyamat során 

beavatkozzanak, akár a visszaküldéssel 

kapcsolatban is, valamint hogy adott 

esetben megszervezzék az újrakézbesítést, 

illetve a begyűjtés idejét és helyét; 

 c) a saját panasztételi 

mechanizmusaik vagy az érintett 

csomagkézbesítési szolgáltató panasztételi 

mechanizmusainak részletei, valamint az 

Európai Fogyasztói Központ határokon 

átnyúló panaszkezelési hálózatára 

vonatkozó információk. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság e rendelet alkalmazásáról 

2019. xx. xx. előtt, majd azt követően 

négyévenként értékelő jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak, amelyet szükség esetén 

felülvizsgálati javaslattal egészít ki. 

A Bizottság e rendelet alkalmazásáról 

2019. január 31-ig, majd azt követően 

háromévenként értékelő jelentést nyújt be 

az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és 

az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak, amelyet szükség esetén 

felülvizsgálatra irányuló jogalkotási 
javaslattal egészít ki. A jelentést a 

valamennyi főbb érdekelt féllel, köztük a 

postai ágazati szociális párbeszédért 

felelős bizottsággal folytatott konzultációt 

követően kell elkészíteni. 
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Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) javult-e a határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások 

megfizethetősége, többek között az 

elszigetelt vagy ritkán lakott területek 

felhasználói számára; 

a) javult-e a határokon átnyúló 

csomagkézbesítési szolgáltatások 

hatékonysága, többek között az elszigetelt 

vagy ritkán lakott területek felhasználói 

számára; 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) milyen mértékben biztosítják a 

csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó 

egyetemes szolgáltatók a (6) bekezdés 

szerinti átlátható és megkülönböztetéstől 

mentes, határokon átnyúló 

nagykereskedelmi hozzáférést; 

törölve 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés –  b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a határon átnyúló e-

kereskedelemre kifejtett hatás, beleértve a 

kereskedőknek és felhasználóknak 

felszámított szállítási díjakra vonatkozó 

információt; 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) előrelépés a csomagkézbesítési 

szolgáltatások minősége terén és az 

interoperabilitás fejlesztése a határokon 

átnyúló csomagkézbesítés 

vonatkozásában; 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. cikk törölve 

Bizottsági eljárás  

(1) A Bizottságot a 97/67/EK irányelv 

21. cikkével létrehozott postai irányelv 

bizottság segíti. E bizottság a 

182/2011/EU rendelet értelmében vett 

bizottságnak minősül. 

 

(2) Az e bekezdésre történő 

hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 

cikkét kell alkalmazni. 

 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

feltételeit ez a cikk határozza meg. 

 (2) A 3. cikk (4) bekezdésében említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására a Bizottságnak adott 

felhatalmazás ötéves időtartamra szól [a 
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rendelet hatálybalépésének dátuma]-tól/-

től kezdődő hatállyal. A Bizottság 

legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 

időtartam letelte előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. A felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, 

amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésőbb három hónappal minden egyes 

időtartam letelte előtt. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk 

(4) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

 (4) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek 

megfelelően konzultál az egyes 

tagállamok által kijelölt szakértőkkel. 

 (5) A Bizottság a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 

arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot. 

 (6) A 3. cikk (4) bekezdése értelmében 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

jogi aktusról való értesítését követő négy 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
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kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik. 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – (****) lábjegyzet 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(****) A fenti tarifák a címzettnek az 

átvevő tagállamban található otthonában 

vagy telephelyén kézbesített 

küldeményekre vonatkoznak. 

(A magyar változatot nem érinti.) The 

tariffs above shall correspond to items 

delivered at the home or premises of the 

addressee in the Member State of 

destination. 
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