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RÖVID INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Az Európai Unió legalább 147 millió polgára (37 millió turista és 110 millió üzleti ügyfél)1

érdekelt a mobiltelefonos nemzetközi barangolás rendkívül magas árainak csökkentésében, és 
a külföldi híváskezdeményezés illetve fogadás lehetőségében.

Erre a szolgáltató, az ügyféllel kapcsolatban lévő viszonteladó és az ügyfelet hálózatán 
vendégül látó külföldi szolgáltató közötti megállapodás alapján nyílik lehetőség.  

Amint azt a fogyasztóvédelmi szervezetek, a nemzeti szabályozó hatóságok és a témával 
foglalkozó politikusok többsége egyhangúlag megállapította, a határokon belüli árakkal 
ellentétben a barangolási szolgáltatás ára nem csökkent a szolgáltatók közötti verseny 
hatására. A nemzetközi barangolási díjak indokolatlanul magasak, kevéssé átláthatóak, és az 
egyazon tagállamban működő különböző szolgáltatók között meglepően egyformák maradtak.

Mivel a mobiltelefon-szolgáltatók az évek óta nemzeti és európai szinten, majd legutóbb az 
Európai Parlament 2005. decemberi állásfoglalásában megfogalmazott figyelmeztetések 
ellenére nyilvánvalóan nem hajlandóak a barangolási díjakat csökkenteni, a Bizottság az 
elmúlt év júliusában rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be.   

2. A bizottsági javaslat főbb pontjai

A nagykereskedelmi árak szabályozása

Bevezetésre kerül a nagykereskedelmi díjak felső árkorlátja. A meglátogatott ország határain 
belül kezdeményezett helyi hívás nagykereskedelmi árkorlátja megegyezik a helyi hívás 
mobilhívás-végződtetés Közösségen belüli átlagos díjának kétszeresével. A nemzetközi, azaz 
az ügyfél saját országa illetve a Közösség egy másik országa felé irányuló hívás 
nagykereskedelmi árkorlátja megegyezik a mobilhívás-végződtetés Közösségen belüli átlagos 
díjának háromszorosával.

B) A kiskereskedelmi díjak szabályozása

A barangolási díjak kiskereskedelmi árkorlátja a nagykereskedelmi árkorlát 130%-ában kerül 
meghatározásra. A fogadott hívások esetében ez a maximált ár az új rendelet életbe lépéséig 
marad érvényben. A kezdeményezett hívások esetében a maximált kiskereskedelmi árak 6 
hónap után automatikusan érvénybe lépnek.

C) A kiskereskedelmi árak átláthatósága

A javaslat a kiskereskedelmi árak átláthatóságát azzal kívánja javítani, hogy kötelezi a 
mobiltelefon-szolgáltatókat arra, hogy előfizetőik számára SMS-ben vagy szóban, kérésre és 
díjmentesen egyénre szabott tájékoztatást nyújtsanak a barangolási díjakról.

  
1 A Bizottság hatástanulmánya, SEC (2006) 925, 19. o.
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3. Javaslatok

A vélemény előadója nem titkolja fenntartásait e rendhagyó bizottsági javaslatot illetően. 
Teljes mértékben meg van győződve arról, hogy egy termék árának csökkentésére irányuló 
nagyon is elfogadható szándékot a piaci erők egészséges versenyén, és nem pedig az árak 
közvetlen, rendeleti úton történő szabályozásán keresztül kell érvényre juttatni. 

Ezen elvi természetű kikötésen túlmenően azonban el kell ismerni, hogy a mobiltelefon-
szolgáltatás e bizonyos szegmensében a normális versenypiaci szabályok nem működnek. 

A nemzetközi barangolási piac egyedi jellegének és a szolgáltatások határon átnyúló  
természetének tükrében, valamint amiatt, mert a jelenlegi szabályozási keret nem megfelelő, a 
nemzeti szabályozó szervek képtelenek érdemben változtatni a helyzeten, és mivel ebben az 
esetben a nagykereskedelmi szolgáltatók más tagállamban helyezkednek el, mint a 
szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók, egyetért a Bizottsággal abban, hogy sürgős szükség 
van kivételes intézkedések foganatosítására.

A Bizottság által kijelölt pályán haladva a vélemény előadója csak néhány, a részleteket érintő 
módosítást javasol, a következők tekintetében:

A) A kiskereskedelmi díjak 
A vélemény előadója úgy véli, hogy a Bizottság által javasolt 130% túl kevés. Ez az árkorlát, 
amelynek fedeznie kell a kiskereskedelmi árat és a hasznot is, a piaci verseny és a 
termékválaszték bővülését ösztönző tényezők túlzott gyengüléséhez vezethet. 
Feltételezhetően az árak egységesen a javasolt árkorlát felső értékéhez igazodnának, ami 
negatív hatással lehet a kisebb, a nagy európai csoportokhoz vagy szövetségekhez nem tartozó 
szolgáltatókra, amelyek így veszthetnek versenyképességükből. A negatív hatás 
általánosságban, a díjak rugalmasságának elvesztésében is jelentkezhet. Ezért azt javasoljuk, 
hogy a kiskereskedelmi árkorlát a javasolt nagykereskedelmi ár 150%-ában kerüljön 
meghatározásra.

B) Átláthatóság 
Fontosnak tartjuk, hogy a kiskereskedelmi árak átláthatóságát biztosítsuk, ezért arra 
köteleznénk a mobiltelefon-szolgáltatókat, hogy előfizetőik számára a határ átlépést követően 
automatikusan nyújtsanak tájékoztatást a barangolási díjakról.

C) Az SMS és MMS jövőbeni szabályozási kerete
Végezetül azt javasoljuk, hogy az elektronikus hírközlés szabályozási keretének 
felülvizsgálatakor az SMS és MMS kérdését is rendezzük. Ezekkel a jelenlegi rendeletre 
irányuló javaslat nem foglalkozik, pedig itt vannak csak igazán nagy visszaélések a díjak 
tekintetében. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
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mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1

(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Egy, „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven bevezetendő közös 
mechanizmus révén indokolt elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen túlzott árat 
fizetniük a hívások kezdeményezéséért és 
fogadásáért, ezáltal a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A szóban forgó 
szolgáltatások határokon átívelő jellege 
miatt közös mechanizmusra van szükség 
ahhoz, hogy a mobilszolgáltatóknak 
egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, 
koherens keretszabályozáshoz kelljen 
igazodniuk.

(14) Egy, „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven bevezetendő közös 
mechanizmus révén indokolt elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen túlzott árat 
fizetniük a nemzetközi hang és adat 
barangolási szolgáltatásokért, amikor 
hívást kezdeményeznek vagy fogadnak, 
vagy adatátviteli szolgáltatást vesznek 
igénybe, ezáltal a fogyasztók magas szintű 
védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A szóban forgó 
szolgáltatások határokon átívelő jellege 
miatt közös mechanizmusra van szükség 
ahhoz, hogy a mobilszolgáltatóknak 
egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, 
koherens keretszabályozáshoz kelljen 
igazodniuk. A hatékony kiskereskedelmi 
verseny érdekében és annak biztosítására, 
hogy valamennyi közösségi 
mobilszolgáltató hatékonyan 
versenyezhessen, a mobilszolgáltatóknak 
kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a 
többi közösségi székhelyű szolgáltató 
kérésére nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatást nyújtanak.

Indokolás

A hatékony verseny érdekében a mobilszolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy a többi 
szolgáltató számára nagykereskedelmi nemzetközi barangolási szolgáltatást nyújtsanak. Ez 
valamennyi szolgáltató hozzáférését biztosítja a nagykereskedelmi nemzetközi barangolási 
szolgáltatásokhoz. 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 2
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) A leghatékonyabb és legarányosabb 
mechanizmus, amelynek révén a fenti 
megfontolásokkal összhangban 
szabályozható a nemzetközi barangolásos 
hívások díja, a percenkénti díj közösségi 
szintű felső korlátozásának bevezetése kis-
és nagykereskedelmi szinten egyaránt.

(15) A leghatékonyabb és legarányosabb 
mechanizmus, amelynek révén a fenti 
megfontolásokkal összhangban 
szabályozható a nemzetközi barangolásos 
beszédhívások díja, a percenkénti díj 
közösségi szintű felső korlátozásának 
bevezetése kis- és nagykereskedelmi szinten 
egyaránt. Az adatátviteli szolgáltatások 
esetében a gyors technológiai fejlődés, 
valamint a rövid szöveges üzenetek (SMS-
sek) és a multimédiás üzenetszolgáltatások
(MMS-sek) egyre növekvő szerepe miatt a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak és a 
Bizottságnak kell felügyelniük a kis- és 
nagykereskedelmi árakat, ideértve az SMS-
és MMS-díjakat, illetve a jogi keret 
elkövetkezendő felülvizsgálata során 
javaslatot kell tenniük a szabályozásra 
abban az esetben, ha az árak nem 
csökkennek.

Módosítás: 3
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(26) Annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli barangolásos híváskezdeményezés és -
fogadás kiskereskedelmi ára átláthatóbbá 
váljék, a barangoló ügyfelek pedig 
könnyebben dönthessenek mobiltelefonjuk 
külföldi használatáról, a 
mobilszolgáltatóknak helyénvaló 
biztosítaniuk, hogy barangoló ügyfeleik 
könnyen hozzáférhessenek a fogadó 
tagállamban rájuk érvényes barangolási 
díjtételekről, mindezt az ügyfél kérésére és 
ingyenesen. Az átláthatósághoz arra is 
szükség van, hogy a szolgáltatók 
szerződéskötéskor tájékoztatást adjanak a 
barangolási díjakról, továbbá hogy 
rendszeres időközönként és jelentős 
változások esetén tájékoztassák ügyfeleiket 

(26) Annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli barangolásos híváskezdeményezés és -
fogadás kiskereskedelmi ára átláthatóbbá 
váljék, a barangoló ügyfelek pedig 
könnyebben dönthessenek mobiltelefonjuk 
külföldi használatáról, a 
mobilszolgáltatóknak helyénvaló 
biztosítaniuk, hogy barangoló ügyfeleik 
könnyen és díjmentesen tájékoztatást 
kapjanak a fogadó tagállamban rájuk 
érvényes barangolási díjtételekről, valamint 
arról, hogy létezik-e a hazai és a fogadó 
hálózat üzemeltetője között irányítási 
megállapodás. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a híváskezdeményezés és -
fogadás díját az adott tagállamban. Az 
átláthatósághoz arra is szükség van, hogy a 
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az aktuális barangolási díjakról.
.

szolgáltatók szerződéskötéskor tájékoztatást 
adjanak a barangolási díjakról, továbbá hogy 
rendszeres időközönként és jelentős 
változások esetén tájékoztassák ügyfeleiket 
az aktuális barangolási díjakról

Módosítás: 4
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(27) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
2002. évi keretszabályozás szerinti feladatok 
elvégzésével megbízott nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
saját illetékességi területükön felügyeljék az 
e rendeletben foglalt kötelezettségek 
teljesülését, és betartassák őket. Indokolt 
továbbá figyelemmel kísérniük a 
Közösségen belül barangoló mobiltelefonos 
ügyfeleknek nyújtott beszéd- és adatátviteli
szolgáltatások árának alakulását, különösen 
a Közösség legkülső térségeiben 
lebonyolított barangolásos hívások 
költségbeli sajátosságait illetően, tekintettel 
arra, hogy e költségeknek meg kell tudni 
térülniük a nagykereskedelmi piacon. 
Indokolt biztosítaniuk, hogy a 
mobiltelefonálók naprakész tájékoztatást 
kapjanak e rendelet alkalmazásáról.

(27) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
2002. évi keretszabályozás szerinti feladatok 
elvégzésével megbízott nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
saját illetékességi területükön felügyeljék az 
e rendeletben foglalt kötelezettségek 
teljesülését, és betartassák őket. Indokolt 
továbbá figyelemmel kísérniük a 
Közösségen belül barangoló mobiltelefonos 
ügyfeleknek nyújtott beszéd- és adatátviteli 
szolgáltatások árának alakulását, különösen 
a Közösség legkülső térségeiben 
lebonyolított barangolásos hívások 
költségbeli sajátosságait illetően, tekintettel 
arra, hogy e költségeknek meg kell tudni 
térülniük a nagykereskedelmi piacon. A 
nemzeti szabályozó hatóságok e rendelet 
hatálybalépést követően hathavonta 
tájékoztatják a Bizottságot az ilyen 
figyelemmel kísérés eredményeiről. 
Indokolt azt is biztosítaniuk, hogy a 
mobiltelefonálók naprakész tájékoztatást 
kapjanak e rendelet alkalmazásáról.

Módosítás: 5
(31) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(31) Ezt a rendeletet legkésőbb
hatálybalépése után két évvel helyénvaló 
felülvizsgálni, és meggyőződni arról, hogy 
rendelkezései az elektronikus hírközlési piac 
akkori helyzete alapján továbbra is 
szükségesek és megfelelők.

(31) A rendelet célja az, hogy a fogyasztók 
számára előnyös valós versenyhelyzet 
azonnali visszaállítására irányuló 
intézkedések bevezetése révén korrigálja a 
rosszul működő piaci mechanizmusokat. 
Rendeletetése nem állandó, ezért a rendelet
hatálybalépése után két évvel helyénvaló 
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felülvizsgálni, és meggyőződni arról, hogy a 
kis- és nagykereskedelmi árazás 
jogalkotáson keresztüli szabályozása az 
elektronikus hírközlési piac akkori helyzete 
alapján továbbra is szükséges és megfelelő. 
A rendelet hatályon kívül helyezését, illetve 
kevésbé korlátozó jellegű intézkedéssel 
történő ideiglenes helyettesítését is 
fontolóra kell venni.

Módosítás: 6
(31 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(31a) A Bizottság Bulgáriát és Romániát 
érintő hatásvizsgálatának eredményétől 
függően a rendelet alkalmazását e két 
tagállam esetében elhalasztják. A kis- és 
nagykereskedelemi barangolási díjak 
korlátozását mindenesetre Bulgáriában és 
Romániában fokozatosan végre kell hajtani 
a díjak egyenletes csökkentése révén.

Indokolás

A bolgár és román piac egyelőre még meglehetősen fejletlen és a hálózatfejlesztés terén 
alapvető beruházások szükségesek. Ezért a barangolási rendelet végrehajtása előtt e két 
tagállamban hatásvizsgálatot kell végezni.

Módosítás: 7
1. CIKK (-1) BEKEZDÉS (új)

(-1) Ennek a rendeletnek az a célja, hogy 
rendelkezésein keresztül az árak 
átláthatóságát növelje, és az ügyfeleknek a 
nemzetközi barangolási szolgáltatások 
díjtételeiről történő tájékoztatását 
megfelelőbbé tegye.   

Indokolás

A rendelet céljai között annak is szerepelnie kell, hogy a megállapított rendelkezéseken 
keresztül az árak átláthatóságát növelje, és az ügyfeleknek a nemzetközi barangolási 
szolgáltatások díjtételeiről történő tájékoztatását megfelelőbbé tegye.
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Módosítás: 8
2. CIKK (2) BEKEZDÉS EA) ÉS EB) PONT (új)

ea) „új barangoló ügyfél”: olyan, az e) 
pontban említett barangoló ügyfél, aki
hazai szolgáltatóval a 4. cikk szerinti 
előírások hatályba lépését követően
i. első ízben szerződött,
ii. hazai szolgáltatót váltott, vagy 
iii. új SIM (előfizető- azonosító modul) 
feltöltőkártyát vásárolt; 
eb) „meglévő barangoló ügyfél”: olyan, az 
e) pontban említett barangoló ügyfél, aki az 
ea) pont szerinti meghatározásba nem esik 
bele, vagy olyan új barangoló ügyfél, aki a 
4. cikkben foglalt fogyasztóvédelmi 
díjszabás alóli kimaradás lehetőségével élt.

Indokolás

A módosítás a benyújtott módosításokkal összhangban bevezeti az „új barangoló ügyfél” és a 
„meglévő barangoló ügyfél” meghatározását.

Módosítás: 9
3. CIKK, CÍM

Szabályozott barangolásos hívások 
nagykereskedelmi díja

A magyar változatot nem érintő módosítás

Indokolás

A helyi és egyéb hívások közötti különbségtétel zavaros helyzetet idézhet elő. Ezért 
alkalmasabb lenne egyetlen legmagasabb percenkénti díjat meghatározni, amely egyenlő a 
10. cikk (3) bekezdése szerint közzétett átlagos mobilhívás-végződtetési díj háromszorosával.

Módosítás: 10

4. CIKK

Szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díja

Szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díja
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Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 130 %-ának megfelelő 
HÉA nélküli díjat szedhet egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. Az e cikk 
szerinti díjkorlátozás a szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásához kapcsolódó 
minden állandó díjtétellel, így a kapcsolási 
díjjal és a regisztrációs díjjal együtt értendő.

Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
átlagosan legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 150%-ának megfelelő 
HÉA nélküli díjat szedhet egy szabályozott 
barangolásos hívás kezdeményezéséért vagy 
fogadásáért. Az e cikk szerinti díjkorlátozás 
a szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így a kapcsolási díjjal és a 
regisztrációs díjjal együtt értendő.

Indokolás

A hívásdíjak kiskereskedelmi árát túl alacsonyan maximalizálták, ami korlátozza a különböző 
üzemeltetők és szolgáltatások közötti versenyt. Ezért egységes és magasabb kiskereskedelmi 
ármaximumot kell megállapítani és egyben az egyéni hívások maximális díját is meg kell 
határozni az üzemeltetők számára biztosítandó nagyobb rugalmasság és a fogyasztóknak 
nyújtott jobb szolgáltatás érdekében. 

Módosítás: 11
4A. CIKK (új)

4a. cikk
Fogyasztóvédelmi díjszabás

(1) A hazai szolgáltatók kötelesek arra, 
hogy valamennyi barangoló ügyfél számára 
egyértelmű és átlátható módon elérhetővé 
tegyék a (2) bekezdésnek megfelelő 
fogyasztóvédelmi díjat.
(2) A HÉA nélküli percenkénti 
kiskereskedelmi ár, amelyet a hazai 
szolgáltató barangoló ügyfeleitől a 
barangoló hívásokért szedhet, hívás 
kezdeményezésekor nem haladhatja meg a 
0,50 eurót és hívás fogadásakor a 0,25 
eurót.  
(3) A meglévő barangoló ügyfelek részére 
lehetővé kell tenni a fogyasztóvédelmi 
díjszabásra való áttérést. A váltás díjmentes 
és nem vonatkozik rá az előfizetés létező 
elemeiből fakadó semmilyen feltétel vagy 
korlátozás.
(4) Az előfizető új barangoló ügyfeleknek, 
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hacsak nem tudatosan más díjszabás 
mellett döntenek, automatikusan a 
fogyasztóvédelmi díjszabást ajánlják fel.  
Amennyiben az előbbit választják, az 
előfizetés más elemeinek megtartása mellett 
legfeljebb hat hónapon belül 
visszatérhetnek a fogyasztóvédelmi 
díjszabáshoz.
(5) Az e cikk szerinti díjkorlátozás a 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így a kapcsolási díjjal és a 
regisztrációs díjjal együtt értendő. 

Módosítás: 12
6. CIKK

6. cikk

A hívásfogadás kiskereskedelmi díja 
Közösségen belüli barangolás esetén

A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől percenként összesen legfeljebb a 
10. cikk (3) bekezdésével összhangban 
közzétett mobilhívás-végződtetési díj 130%-
ának megfelelő HÉA nélküli díjat szedhet 
azért, ha az ügyfél valamely fogadó 
hálózaton barangolva beszédhívást fogad. 
Az e cikk szerinti díjkorlátozás a 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így a kapcsolási és a regisztrációs 
díjjal együtt értendő.

törölve

Módosítás: 13
7. CIKK (1) BEKEDZÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
ügyfeleinek kérésre részletes, személyre 
szóló díjszabási tájékoztatást adni a szóban 
forgó ügyfél úticélja szerinti tagállamban 

(1) Minden hazai szolgáltató magától 
értetődően köteles saját ügyfeleinek 
részletes, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást adni a szóban forgó ügyfél 
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történő híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkozó kiskereskedelmi díjtételekől.

úticélja szerinti tagállamban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkozó kiskereskedelmi díjtételekről,
illetve más mobilszolgáltatókkal kötött 
irányítási megállapodásokról.

Indokolás

Az átláthatóság és a verseny javítása, valamint a teljeskörű tájékoztatáson alapuló választás
érdekében az ügyfelet tájékoztatni kell a kiskereskedelmi díjakról és a hazai és a fogadó 
hálózat üzemeletetője közötti irányítási megállapodásokról.

Módosítás: 14
7. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Az ügyfél választhat, hogy
mobilbeszédhívással, vagy SMS (rövid 
szöveges üzenet) küldésével kívánja-e 
kérését eljuttatni – mindkét esetben a hazai 
szolgáltató által erre a célra kijelölt számot 
tárcsázva –, és eldöntheti, hogy a 
tájékoztatást az adott hívás folyamán vagy 
SMS-ben kéri-e (ez utóbbi esetben 
indokolatlan késedelem nélkül).

(2) A barangoló ügyfél 
mobilbeszédhíváson, vagy SMS-en
keresztül kapja meg az (1) bekezdés 
szerinti tájékoztatást. Az információt 
minden, a fogadó országban működő és a 
hazai szolgáltatóval irányítási 
megállapodással rendelkező mobiltelefon-
szolgáltatótól legkésőbb egy órával azt 
követően meg kell kapnia, hogy belépett a 
fogadó tagállam területére.

Módosítás: 15
7. CIKK (3A) BEKEDZÉS (új)

(3a) A fogyasztó bármikor kérheti az 
említett ingyenes tájékoztatási szolgáltatás 
felfüggesztését.

Indokolás

A nem kívánt üzenetek küldését elkerülendő, különösen a határokon túli felhasználók 
esetében, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a fogyasztó bármikor áttérhessen az önkéntes 
információkérésen alapuló rendszerre („pull system”).



AD\658570HU.doc 13/18 PE 382.555v03-00

HU

Módosítás: 16
8. CIKK (1A) BEKEDZÉS

(1a) A nemzeti szabályozó hatóságoknak az 
e rendelet, és különösen a 3., 4. és 4a.  
cikkek alkalmazására vonatkozó 
információkat oly módon kell közzétenniük, 
hogy valamennyi érintett fél könnyen 
megismerhesse azokat.

Indokolás

Az e cikk (1) bekezdésében említett nyomon követési és ellenőrzési eljárások eredményeit a 
nyilvánosság számára megismerhetővé kell tenni, hogy az érintett felek és fogyasztók 
megfelelően tájékozódhassanak.

Módosítás: 17
8. CIKK (6) BEKEDZÉS

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 
különösen a Közösség legkülső régiói 
tekintetében figyelemmel kísérik a 
barangoló ügyfeleknek nyújtott beszéd- és 
adattovábbító szolgáltatások – köztük a 
rövid szöveges üzenetek (SMS) és a 
multimédiás üzenetek (MMS) – nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását –, és a 
Bizottság kérésére rendelkezésre bocsátják 
az ennek során nyert eredményeket.

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 
különösen a Közösség legkülső régiói 
tekintetében figyelemmel kísérik a 
barangoló ügyfeleknek nyújtott 
beszédszolgáltatások nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását, és e 
rendelet hatályba lépését követően 
hathavonta a Bizottság rendelkezésre 
bocsátják az ennek során nyert 
eredményeket.

Indokolás

A rendelet gyors elfogadása érdekében e rendeletnek nem kellene közvetlenül kiterjednie az 
adatátviteli barangolásra. Ennek ellenére fontos, hogy a nemzeti szabályozók és a Bizottság e 
területen is ellenőrizze a barangolási díjakat, értékelje az eredményeket és szükség esetén 
megfelelő szabályozást javasoljon. Erre a legmegfelelőbb hely az ellenőrzésről szóló 12. cikk 
- lásd egyéb módosítások.

Módosítás: 18
10. CIKK (5) BEKEZDÉS
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(5) Az e rendeletben előírt kötelezettségek 
alá tartozó vállalkozásoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy az e cikk előző bekezdései 
szerinti minden egyes közzétételtől számítva 
két hónapon belül érvénybe lépjenek 
díjtételeik azon módosításai, amelyek a 3., a 
4. és a 6. cikk betartásához szükségesek. 

(5) Az e rendeletben előírt kötelezettségek 
alá tartozó vállalkozásoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy az e cikk előző bekezdései 
szerinti minden egyes közzétételtől számítva 
két hónapon belül érvénybe lépjenek 
díjtételeik azon módosításai, amelyek a 3. és
a 4. cikk betartásához szükségesek. 

Indokolás

A hívásdíjak kiskereskedelmi árát túl alacsonyan maximalizálták, ami korlátozza a különböző 
szolgáltatók és szolgáltatások közötti versenyt. Ezért egységes és magasabb kiskereskedelmi 
ármaximumot kell megállapítani, és egyben az egyéni hívások maximális díját is meg kell 
határozni a szolgáltatók számára biztosítandó nagyobb rugalmasság és a fogyasztóknak 
nyújtott jobb szolgáltatás érdekében. 

Módosítás: 19
11A. CIKK (új)

11a. cikk
Adatátviteli szolgáltatások

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelemmel kísérik a kis- és 
nagykereskedelmi árak alakulását a 
barangoló ügyfelek számára nyújtott 
adatátviteli szolgáltatások, valamint SMS és 
MMS szolgáltatások esetében, ideértve az 
adatgyűjtést a Közösségen belüli 
mobiltelefon-szolgáltatók által nemzetközi 
barangolás esetén alkalmazott átlagos 
nagykereskedelmi díjszabásról. A rendelet 
hatálybalépése után 12 hónappal, később 
pedig a Bizottság kérésére ismertetniük kell 
a Bizottsággal az így kapott eredményeket.
(2) A (2) bekezdésben említett adatok 
alapján a Bizottság a rendelet 
hatálybalépése után 18 hónappal elemzést 
készít az Európai Parlament és a Tanács 
számára a Közösségen belüli barangolás 
esetén alkalmazott nemzetközi 
nagykereskedelmi díjszabásról. 
Amennyiben a barangolás esetén 
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alkalmazott nemzetközi díjszabás a rendelet 
hatálybalépését követően nem csökken a 
barangolásos beszédszolgáltatáséhoz 
hasonló szintre, a Bizottság megvizsgálja, 
hogy szükség van-e további rendeletre a 
fogyasztóknak kínált adatátviteli 
szolgáltatások nagykereskedelmi árának 
csökkentése érdekében, továbbá szükség 
esetén javaslatot tesz a megfelelő 
rendeletre.

Indokolás

A rendelet gyors elfogadása érdekében e rendeletnek nem kellene közvetlenül kiterjednie az 
adatátviteli barangolásra. Ennek ellenére fontos, hogy a nemzeti szabályozók és a Bizottság e 
területen is ellenőrizze a barangolási díjakat, értékelje az eredményeket és szükség esetén 
megfelelő szabályozást javasoljon.

Módosítás: 20
12. CIKK

A Bizottság a rendelet hatálybalépésétől 
számítva két éven belül felülvizsgálja annak 
működését, és jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Jelentésében a 
Bizottság arra is kitér, hogy a szabályozás
továbbra is szükséges-e, vagy indokolt-e
hatályon kívül helyezni, figyelembe véve a 
piac alakulását és tekintettel a versenyre. A 
Bizottság erre a célra a tagállamoktól és a 
nemzeti szabályozó hatóságoktól 
információkat kérhet, amelyeket késedelem 
nélkül rendelkezésére kell bocsátani.

A Bizottság a rendelet hatálybalépésétől 
számítva két éven belül felülvizsgálja annak 
működését, és jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Jelentésében a 
Bizottság arra is kitér, hogy a szabályozás 
továbbra is szükséges-e, vagy indokolt-e
kevésbé korlátozó jellegű intézkedéssel 
ideiglenesen helyettesíteni, figyelembe véve 
a piac alakulását, tekintettel a versenyre, és
különösen a kis és független szolgáltatókra 
– valamint versenyképességükre –
gyakorolt gazdasági hatásra, és az 
adatátviteli szolgáltatások barangolási 
díjairól szóló, 11a. cikkben említett 
bizottsági jelentésre.

Módosítás: 21
16A. CIKK (új)

16a. cikk
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Eltérések
E rendelet rendelkezései nem vonatkoznak 
Romániára és Bulgáriára.
A bizottság figyelemmel kíséri a bulgáriai 
és romániai hazai mobiltelefon-szolgáltatók 
által barangolás esetén alkalmazott kis- és 
nagykereskedelmi díjszabás alakulását, és a 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül hatásvizsgálatot készít.

Indokolás

A bolgár és román piac egyelőre még meglehetősen fejletlen és a hálózatfejlesztés terén 
alapvető beruházások szükségesek. Ezért a barangolási rendelet végrehajtása előtt e két 
tagállamban hatásvizsgálatot kell végezni.

Módosítás: 22
I. MELLÉKLET

A legmagasabb percenkénti díj, amelyet a 
fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől a 
fogadó hálózaton kezdeményezett 
szabályozott barangolásos hívásért összesen 
szedhet, a 10. cikk (3) bekezdése szerint 
közzétett átlagos mobilhívás-végződtetési 
díj: 
a) kétszerese, ha a szabályozott 
barangolásos hívás olyan szám felé irányul, 
amely a fogadó hálózat szerinti tagállam 
valamelyik nyilvános telefonhálózatához 
tartozik; illetőleg
b) háromszorosa, ha a szabályozott 
barangolásos hívás olyan szám felé irányul, 
amely a fogadó hálózat szerinti tagállamon 
kívüli nyilvános telefonhálózathoz tartozik.
Az e melléklet szerinti díjkorlátozás minden 
állandó díjtétellel együtt értendő, beleértve 
a kapcsolási díjat is.

A legmagasabb percenkénti díj, amelyet a 
fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől a 
fogadó hálózaton kezdeményezett 
szabályozott barangolásos hívásért összesen 
szedhet, a 10. cikk (3) bekezdése szerint 
közzétett átlagos mobilhívás-végződtetési díj 
két és félszerese.

Indokolás

A hívásdíjak nagykereskedelmi árát túl alacsony összegben határozták meg, ami jelentős 
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károkat okozhat a szolgáltatóknak, különösen a jelentős idegenforgalmat bonyolító 
országokban. Ezen túlmenően a helyi és egyéb hívások közötti különbségtétel zavaros 
helyzetet idézhet elő. Ezért alkalmasabb lenne egyetlen legmagasabb percenkénti díjat 
meghatározni, amely egyenlő a 10. cikk (3) bekezdése szerint közzétett átlagos mobilhívás-
végződtetési díj háromszorosával.
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