
AM\660182HU.doc PE 386.538v03-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

26.3.2007 PE 386.538v03-00

MÓDOSÍTÁS: 227-348
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Paul Rübig
a közösségbeli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról, valamint az 
elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 227
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni 
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfelei mindegyikének egy 
másik tagállamba való belépéskor, egyszeri 
rövid szöveges üzenet (SMS), illetve 
látássérült ügyfelek számára más megfelelő 
szolgáltatás formájában, indokolatlan 
késedelem nélkül, díjmentesen és 
automatikusan részletes, személyre szóló 
díjszabási tájékoztatást adni a szóban forgó 
ügyfél úticélja szerinti tagállamban az összes 
hálózaton keresztül történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra, az 
SMS-ek és MMS-ek küldésére és 
fogadására, illetve minden egyéb adatküldő 
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szolgáltatásra vonatkozó percenkénti 
kiskereskedelmi díjtételekről (a HÉA-val 
együtt).

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 228
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek díjmentesen, egy 
másik tagállamba való belépéskor és az 
ügyfél látogatás helye szerinti valamely 
hálózathoz történő csatlakozását követően,
indokolatlan késedelem nélkül, 
automatikusan rövid szöveges üzenetet 
(SMS-t) küldeni, amelyben személyre szóló 
tájékoztatást ad a szóban forgó ügyfél 
úticélja szerinti tagállamban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkozó kiskereskedelmi barangolási 
díjtételekről.

Or. en

Indokolás

Nagy szükség van a kiskereskedelmi díjtételek teljes átláthatóságára. Az ügyfelek számára 
lehetővé kell tenni, hogy a fogadó országban kiválasszák a különböző szolgáltatók közül azt, 
amelynek a barangolási szolgáltatásaira a hazai szolgáltató a legjobb kiskereskedelmi 
díjtételeket biztosítja.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Módosítás: 229
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes,

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek rövid szöveges 
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személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

üzenetben (SMS) automatikusan és 
díjmentesen részletes, személyre szóló
díjszabási tájékoztatást adni a szóban forgó 
ügyfél úticélja szerinti tagállamban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkozó kiskereskedelmi díjtételekről, 
amikor az ügyfél belép egy másik 
tagállamba.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 230
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni 
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek részletes, személyre 
szóló díjszabási tájékoztatást adni a szóban 
forgó ügyfél úticélja szerinti tagállamban 
történő híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkozó kiskereskedelmi díjtételekről.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Daniel Caspary

Módosítás: 231
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni 
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek díjmentesen, SMS-
ben részletes, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást adni a szóban forgó ügyfél 
úticélja szerinti tagállamban történő 
híváskezdeményezésre vonatkozó 
kiskereskedelmi díjtételekről, közvetlenül 
azután, hogy az ügyfél a hazai hálózatától 
eltérő mobilhálózathoz csatlakozott. Az 
ügyfél választhatja azt is, hogy nem kéri ezt 



PE 386.538v03-00 4/73 AM\660182HU.doc

Külső fordítás

HU

a szolgáltatást.

Or. de

Indokolás

Ez szolgáltatás a nagyobb átláthatóságot szolgálja.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 232
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes,
személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni 
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

(1) Hacsak a barangoló ügyfél ennek 
ellenkezőjéről nem értesíti a hazai 
szolgáltatót, minden hazai szolgáltató 
köteles a barangoló ügyfél másik 
tagállamba történő belépésétől számított 
egy órán belül automatikus SMS küldésével
a (4) bekezdés első albekezdésében előírt,
személyre szóló díjszabási tájékoztatást
megadni. Az az ügyfél, aki olyan értesítést 
küldött, hogy nem kéri az automatikus 
SMS-t, bármikor jogosult a hazai 
szolgáltatótól a szolgáltatás újbóli nyújtását 
kérni.
A hazai szolgáltatók nem kötelesek 
automatikus SMS-ben tájékoztatást 
nyújtani, ha az ügyfél által kezdeményezni 
kívánt egyes hívásokra vonatkozó 
percenkénti díjról közvetlenül az adott 
hívás kapcsolása előtt egy üzenetben adnak 
tájékoztatást, amely lehetővé teszi az ügyfél 
számára, hogy díjmentesen elálljon a hívás 
kezdeményezésétől, vagy – függetlenül 
attól, hogy hívás kezdeményezéséről vagy 
fogadásáról van szó – az információkat, 
beleértve a folyamatban lévő hívás költségét
is, a hívás teljes ideje alatt a készülék 
kijelzőjén hozzáférhetővé teszik.
A hazai szolgáltatók a vak vagy látássérült 
ügyfelek számára kérésre szóbeli 
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tájékoztatást nyújtanak.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk módosításai többek között olyan rendszert vezetnek be, amelyben a barangolási 
díjakról szóló rövid információt SMS útján automatikusan kell nyújtani – kivéve, ha az ügyfél 
másképpen döntött –, és amelyben a teljes körű információt kérésre elérhetővé teszik. A 
szolgáltatók alternatív megoldásként az egyes hívásokra vonatkozóan valós idejű tájékoztatást 
is nyújthatnak.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 233
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni 
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

(1) Hacsak a barangoló ügyfél ennek 
ellenkezőjéről nem értesíti a hazai 
szolgáltatót, minden hazai szolgáltató 
köteles saját barangoló ügyfeleinek egy
másik tagállamba való belépésükkor 
indokolatlan késedelem nélkül, díjmentesen 
és automatikusan rövid szöveges üzenetben 
(SMS) részletes, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást adni a szóban forgó ügyfél 
úticélja szerinti tagállamban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkozó percenkénti kiskereskedelmi 
díjtételekről (a HÉA-val együtt).

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 234
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes, 

(1) Hacsak a barangoló ügyfél ennek 
ellenkezőjéről nem értesíti a hazai 
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személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni 
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

szolgáltatót, minden hazai szolgáltató 
köteles saját barangoló ügyfeleinek egy 
másik tagállamba való belépésükkor 
indokolatlan késedelem nélkül, díjmentesen 
és automatikusan rövid szöveges üzenetben 
(SMS) részletes, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást adni a szóban forgó ügyfél 
úticélja szerinti tagállamban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkozó percenkénti kiskereskedelmi 
díjtételekről (a HÉA-val együtt).

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 235
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. Minden hazai szolgáltató köteles saját 
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni 
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekől.

1. Hacsak a barangoló ügyfél ennek 
ellenkezőjéről nem értesíti a hazai 
szolgáltatót, minden hazai szolgáltató 
köteles saját barangoló ügyfeleinek egy 
másik tagállamba való belépésükkor 
indokolatlan késedelem nélkül, díjmentesen 
és automatikusan rövid szöveges üzenetben 
(SMS) részletes, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást adni a szóban forgó ügyfél 
úticélja szerinti tagállamban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkozó percenkénti kiskereskedelmi 
díjtételekről (a HÉA-val együtt).

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak a nemzetközi barangolásos hívások 
díjairól. Kérésre részletesebb információt kell elérhetővé tenni.
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 236
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) Hacsak a barangoló ügyfél ennek 
ellenkezőjéről nem értesíti a hazai 
szolgáltatót, minden hazai szolgáltató 
köteles saját barangoló ügyfeleinek egy 
másik tagállamba való belépésükkor 
indokolatlan késedelem nélkül, díjmentesen 
és automatikusan rövid szöveges üzenetben 
(SMS) részletes, személyre szóló alapvető 
díjszabási tájékoztatást adni a szóban forgó 
ügyfél úticélja szerinti tagállamban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkozó percenkénti kiskereskedelmi 
díjtételekről (a HÉA-val együtt).

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy a barangoló ügyfelek automatikusan és késedelem nélkül tájékoztatást kapjanak 
a fizetendő díjak alapvető adatairól.

Módosítás, előterjesztette: Romano Maria La Russa

Módosítás: 237
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) Hacsak a barangoló ügyfél ennek 
ellenkezőjéről nem értesíti a hazai
szolgáltatót, minden hazai szolgáltató 
köteles saját barangoló ügyfeleinek 
indokolatlan késedelem nélkül és 
automatikusan rövid szöveges üzenet 
(SMS) küldésével tájékoztatást adni a 
szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó barangolási 
díjtételekről.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Renato Brunetta és Pia Elda Locatelli

Módosítás: 238
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) A díjcsomagok optimalizálása 
érdekében minden hazai szolgáltató köteles 
az összes barangoló ügyfélnek részletes, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni 
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és –fogadásra, valamint az SMS-ek és 
MMS-ek küldésére és fogadására, illetve az 
egyéb nemzetközi barangolásos adatközlő 
szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről. Ennek során a szolgáltatók a 
díjcsomagok megváltozása miatt felmerülő 
mindenfajta költséget kizárnak.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 239
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Minden hazai szolgáltató köteles saját
barangoló ügyfeleinek kérésre részletes, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatást adni 
a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

(1) Minden hazai szolgáltató köteles az 
ügyfeleknek automatikusan és díjmentesen 
alapvető díjszabási tájékoztatást adni a 
szóban forgó ügyfelek úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra vonatkozó kiskereskedelmi 
díjtételekről.

Or. es

Indokolás

Az ügyfelek számára az átláthatóság elősegítése és az eljárások egyszerűsítése érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 240
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).

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 241
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) Az ügyfél választhat, hogy SMS 
küldésével vagy beszédhívással kívánja-e 
arra irányuló kérését eljuttatni, hogy 
további tájékoztatást kapjon az egyéb 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
barangolási díjtételekkel kapcsolatban. A 
kért további tájékoztatás nyújtásáért díjat 
lehet felszámítani.

Or. en

Indokolás

Nagy szükség van a kiskereskedelmi díjtételek teljes átláthatóságára. Az ügyfelek számára 
lehetővé kell tenni, hogy a fogadó országban kiválasszák a különböző szolgáltatók közül azt, 
amelynek a barangolási szolgáltatásaira a hazai szolgáltató a legjobb kiskereskedelmi 
díjtételeket biztosítja.
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Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Módosítás: 242
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) Alternatív megoldásként minden hazai 
szolgáltató úgy is teljesítheti az (1) bekezdés 
szerinti kötelezettségét, hogy barangoló 
ügyfeleinek kérésre mobilbeszédhívással, 
vagy SMS küldésével személyre szóló 
díjszabási tájékoztatást ad.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 243
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 hazai szolgáltatók kötelesek továbbá 
automatikusan tájékoztatni az ügyfeleket 
arról a telefonszámról, amelyen keresztül 
további tájékoztatást kaphatnak. A fenti 
tájékoztató szolgáltatást – a kérés 
eljuttatását és a tájékoztatás megszerzését 
egyaránt – ingyen kell biztosítani.

Or. es

Indokolás

Az ügyfelek számára az átláthatóság elősegítése és az eljárások egyszerűsítése érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 244
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) Az ügyfél – amennyiben lehetséges – a 
fogadó tagállamba való belépéstől számított 
egy órán belül üzenetet kap a hazai 
szolgáltatójától, amelyben indokolatlan 
késedelem nélkül értesíti az ügyfelet arról, 
hogyan kaphat kérésre személyre szóló 
díjszabási információt.

Or. en

Indokolás

A nagy mennyiségű információ közlése – ideértve a nem beszédalapú szolgáltatásokat –
bosszantó lenne az ügyfelek számára. Így az ügyfeleknek egyszerűen üzenetet kell küldeni, 
amelyben tájékoztatják őket, hogyan kaphatnak díjmentesen további tájékoztatást, 
amennyiben ezt szeretnék. Ezt az üzenetet az ügyfélnek a fogadó tagállamba történő 
belépésétől számított egy órán belül el kell küldeni, ám ez tovább is tarthat, ha a hálózati 
lefedettséggel problémák vannak.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 245
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) Az ügyfél mobilbeszédhívással, vagy 
SMS (rövid szöveges üzenet) küldésével 
teljes körű, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást kérhet a beszédhívásokra 
vonatkozó érvényes barangolási díjakról –
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).

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 246
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) Az ügyfél mobilbeszédhívással, vagy 
SMS (rövid szöveges üzenet) küldésével 
teljes körű, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást kérhet a beszédhívásokra 
vonatkozó érvényes barangolási díjakról –
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).

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak a nemzetközi barangolásos hívások 
díjairól. Kérésre részletesebb információt kell elérhetővé tenni.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 247
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) Az ügyfél mobilbeszédhívással teljes 
körű díjszabási tájékoztatást kérhet – 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).

Or. en
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Indokolás

Lásd a 7. cikk (1) bekezdésére vonatkozó indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Daniel Caspary

Módosítás: 248
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) Az ügyfél választhatja azt is, hogy 
mobilbeszédhívással, vagy SMS (rövid 
szöveges üzenet) küldésével juttatja el
kérését – 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).

Or. de

Indokolás

Ez szolgáltatás a nagyobb átláthatóságot szolgálja.

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 249
7. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) A barangoló ügyfél jogosult arra, hogy 
a hazai szolgáltatótól a hazai szolgáltató 
tagállamától eltérő tagállamba történő 
belépését követően az ésszerűen lehetséges 
legkorábbi időpontban automatikus SMS-t 
vagy látássérült ügyfelek esetében más 
megfelelő szolgáltatást kapjon, amely 
kizárólag személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást tartalmaz a fogadó tagállam 
összes hálózatában kezdeményezett vagy 
fogadott hívásokra alkalmazott 
kiskereskedelmi díjtételekről. Az ügyfelek 
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bármikor válthatnak az aktív (azaz SMS-
ben automatikusan küldött díjszabási 
tájékoztatást) és a passzív (azaz SMS-ben 
kérésre küldött díjszabási tájékoztatás) mód 
között.

Or. en

Indokolás

Nem valószínű, hogy a gyakorlatban lehetséges az összes szóba jövő adatszolgáltatási 
díjszabás közel valós idejű (azaz SMS-ben történő) ismertetése, ám ezt az információt kérésre 
hozzáférhetővé kell tenni, és esetleg praktikusabb a valós idejű tájékoztatás automatikus 
nyújtását beszédalapú szolgáltatásokra korlátozni. Mivel az SMS „legjobb erőfeszítéseken 
alapuló” szolgáltatás, az érkezéstől számított egy órán belüli kézbesítés a gyakorlatban nem 
garantálható.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 250
7. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) A barangoló ügyfél jogosult arra, hogy 
a hazai szolgáltatótól a hazai szolgáltató 
tagállamától eltérő tagállamba történő 
belépését követően indokolatlan késedelem 
nélkül és az ésszerűen lehetséges 
legkorábbi időpontban automatikus SMS-t 
vagy látássérült ügyfelek esetében más 
megfelelő szolgáltatást kapjon, amely 
kizárólag személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást tartalmaz a fogadó tagállam 
összes hálózatában kezdeményezett vagy 
fogadott hívásokra alkalmazott 
kiskereskedelmi díjtételekről. Az ügyfelek 
bármikor válthatnak az aktív (azaz SMS-
ben automatikusan küldött díjszabási 
tájékoztatást) és a passzív (azaz SMS-ben 
kérésre küldött díjszabási tájékoztatás) mód 
között.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 251
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A fenti tájékoztató szolgáltatást – a 
kérés eljuttatását és a tájékoztatás 
megszerzését egyaránt – ingyen kell 
biztosítani.

törölve

Or. en

Indokolás

Nagy szükség van a kiskereskedelmi díjtételek teljes átláthatóságára. Az ügyfelek számára 
lehetővé kell tenni, hogy a fogadó országban kiválasszák a különböző szolgáltatók közül azt, 
amelynek a barangolási szolgáltatásaira a hazai szolgáltató a legjobb kiskereskedelmi 
díjtételeket biztosítja.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Módosítás: 252
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A fenti tájékoztató szolgáltatást – a 
kérés eljuttatását és a tájékoztatás 
megszerzését egyaránt – ingyen kell 
biztosítani.

törölve

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 253
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

3. A fenti tájékoztató szolgáltatást – a kérés 
eljuttatását és a tájékoztatás megszerzését 
egyaránt – ingyen kell biztosítani.

törölve
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Or. es

Indokolás

Az ügyfelek számára az átláthatóság elősegítése és az eljárások egyszerűsítése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás: 254
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A fenti tájékoztató szolgáltatást – a kérés 
eljuttatását és a tájékoztatás megszerzését 
egyaránt – ingyen kell biztosítani.

(3) A fenti első átlátható és kielégítő 
díjszabási tájékoztató szolgáltatást ingyen 
kell biztosítani, ugyanakkor az ügyfél által 
a költségekkel kapcsolatban kért további 
tájékoztatás költségét a szolgáltató 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

Több tagállamban egyes szolgáltatók már ingyenes ügyfél-tájékoztató hívásszolgáltatásokat 
nyújtanak. Annak szabad megválasztása, hogy a kért tájékoztatásért díjat számítsanak-e fel, 
fokozza a versenyt és alacsonyabb díjakhoz vagy akár az ügyfeleknek ingyenesen nyújtott 
további tájékoztatáshoz vezet, ezáltal jobb eredmények érhetők el, mint amikor erővel szabnak 
ki díjakat.

Módosítás, előterjesztette: Romano Maria La Russa

Módosítás: 255
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A fenti tájékoztató szolgáltatást – a kérés 
eljuttatását és a tájékoztatás megszerzését 
egyaránt – ingyen kell biztosítani.

(3) A fenti tájékoztató szolgáltatást – a kérés 
eljuttatását és a tájékoztatás megszerzését 
egyaránt – ingyen kell biztosítani, legalább 
egy alkalommal.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 256
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A fenti tájékoztató szolgáltatást – a kérés 
eljuttatását és a tájékoztatás megszerzését 
egyaránt – ingyen kell biztosítani.

(3) A fenti tájékoztató szolgáltatásokat – az 
esetleges kérés eljuttatását és a tájékoztatás 
megszerzését egyaránt – ingyen kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 257
7. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az e cikkben előírt személyre szóló 
díjszabási tájékoztatásnak mindazokat a 
díjtételeket tartalmaznia kell, amelyek a 
barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a barangolás helye szerinti 
tagállam összes fogadó hálózatán történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkoznak.

(4) Az e cikkben előírt személyre szóló 
díjszabási tájékoztatásnak mindazokat a 
díjtételeket tartalmaznia kell, amelyek a 
barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a barangolás helye szerinti 
tagállam valamennyi fogadó hálózatán 
történő híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. cikk (1) bekezdésére vonatkozó indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 258
7. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az e cikkben előírt személyre szóló
díjszabási tájékoztatásnak mindazokat a 
díjtételeket tartalmaznia kell, amelyek a 

(4) Az e cikk (1) bekezdésében előírt 
alapvető díjszabási tájékoztatásnak 
mindazokat a díjtételeket tartalmaznia kell, 
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barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a barangolás helye szerinti 
tagállam összes fogadó hálózatán történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkoznak.

amelyek a barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a barangolás helye szerinti 
tagállam összes fogadó hálózatán történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkoznak.

Or. es

Indokolás

Az ügyfelek számára az átláthatóság elősegítése és az eljárások egyszerűsítése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 259
7. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az e cikkben előírt személyre szóló 
díjszabási tájékoztatásnak mindazokat a 
díjtételeket tartalmaznia kell, amelyek a 
barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a barangolás helye szerinti 
tagállam összes fogadó hálózatán történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkoznak.

4. Az e cikk (1) bekezdésében előírt 
személyre szóló díjszabási tájékoztatásnak 
szabványos formátumban mindazokat a 
díjtételeket összegeznie kell, amelyek a 
barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a barangolás helye szerinti 
tagállam összes fogadó hálózatán történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkoznak, valamint minden olyan 
körülményt, amely esetében az érintett 
barangoló ügyfélnek a legvalószínűbb 
díjnál esetleg többet kell fizetnie, és meg 
kell adnia a (2) bekezdésben említett 
telefonszámot.

Or. en

Indokolás

Az automatikus SMS tájékoztatja az ügyfelet a legvalószínűbb díjról, amelyre a barangolás 
során egy hívás esetében számíthatnak. Az automatikus SMS-nek azonban fel kell tüntetnie 
azokat a körülményeket is, amelyek esetében az ügyfélnek esetleg ennél többet kell fizetnie, és 
meg kell adnia a (2) bekezdésnek megfelelően biztosított ügyfélszolgálati vonal adatait is, 
amelyet az ügyfél a vonatkozó körülmények meghatározása érdekében felhívhat.
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Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 260
7. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) Az e cikkben előírt személyre szóló 
díjszabási tájékoztatásnak mindazokat a 
díjtételeket tartalmaznia kell, amelyek a 
barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a barangolás helye szerinti 
tagállam összes fogadó hálózatán történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra 
vonatkoznak.

(4) Az e cikk (1) bekezdésében előírt 
személyre szóló díjszabási tájékoztatásnak 
szabványos formátumban mindazokat a 
díjtételeket összegeznie kell (a HÉA-val 
együtt), amelyek a barangoló ügyfél 
díjcsomagjának megfelelően a barangolás 
helye szerinti tagállam fogadó hálózatán 
történő beszédhívás–kezdeményezésre és -
fogadásra vonatkoznak

A (2) bekezdésben említett, teljes körű 
díjszabási tájékoztatás tartalmazza az 
érintett barangoló ügyfél díjcsomagja 
alapján a beszédhívások kezdeményezésére 
és fogadására, valamint a barangolás helye 
szerinti tagállam fogadó hálózatából a 
Közösségen belül bárhova irányuló 
adatküldésre és -fogadásra alkalmazandó 
díjakat. A tájékoztató kiemeli a csúcsidőben 
és a csúcsidőn kívül érvényes díjak, vagy 
bármely más időbeli variációk közötti 
különbségeket.

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. cikk (1) bekezdésére vonatkozó indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 261
7. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Az e bekezdésben említett alapvető, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatás 
összegzi a barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a fogadó tagállamon belüli és 
a saját országába irányuló 
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híváskezdeményezésre és a hívások 
fogadásra vonatkozó érvényes barangolási 
díjakat. Az alapvető, személyre szóló 
díjszabási tájékoztatás tartalmazza a fogadó 
hálózat díjtételeit. Annak az ügyfélnek, aki 
értesítést küldött, hogy nem kéri az 
automatikus SMS küldését, bármikor 
jogában áll, hogy kérje a szolgáltatás újbóli 
nyújtását. A hazai szolgáltatók a vak vagy 
látássérült ügyfelek számára kérésre szóbeli 
tájékoztatást biztosítanak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 262
7. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Az e bekezdésben említett alapvető, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatás 
összegzi a barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a fogadó tagállamon belüli és 
a saját országába irányuló 
híváskezdeményezésre és a hívások 
fogadásra vonatkozó érvényes barangolási 
díjakat. Az alapvető, személyre szóló 
díjszabási tájékoztatás tartalmazza a fogadó 
hálózat díjtételeit. Annak az ügyfélnek, aki 
értesítést küldött, hogy nem kéri az 
automatikus SMS küldését, bármikor 
jogában áll, hogy kérje a szolgáltatás újbóli 
nyújtását. A hazai szolgáltatók a vak vagy 
látássérült ügyfelek számára kérésre szóbeli 
tájékoztatást biztosítanak.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 263
7. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Az e bekezdésben említett alapvető, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatás 
összegzi a barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a fogadó tagállamon belüli és 
a saját országába irányuló 
híváskezdeményezésre és a hívások 
fogadásra vonatkozó érvényes barangolási 
díjakat. Az alapvető, személyre szóló 
díjszabási tájékoztatás az érintett fogadó 
hálózat által a fogadó tagállamba való 
belépéskor kiszabott díjtételekre vonatkozik. 
Annak az ügyfélnek, aki értesítést küldött, 
hogy nem kéri az automatikus SMS 
küldését, bármikor jogában áll, hogy kérje 
a szolgáltatás újbóli nyújtását. A hazai 
szolgáltatók a vak vagy látássérült ügyfelek 
számára kérésre szóbeli tájékoztatást 
biztosítanak.

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy a barangoló ügyfeleket automatikusan és késedelem nélkül tájékoztassák a 
fizetendő díjak alapvető adatairól.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 264
7. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Az e bekezdésben említett alapvető, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatás 
összegzi a barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a fogadó tagállamon belüli és 
a saját országába irányuló 
híváskezdeményezésre és a hívások 
fogadásra vonatkozó érvényes barangolási 
díjakat. Az alapvető, személyre szóló 
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díjszabási tájékoztatás tartalmazza a fogadó 
hálózat díjtételeit. Annak az ügyfélnek, aki 
értesítést küldött, hogy nem kéri az 
automatikus SMS küldését, bármikor 
jogában áll, hogy kérje a szolgáltatás újbóli 
nyújtását. A hazai szolgáltatók a vak vagy 
látássérült ügyfelek számára kérésre szóbeli 
tájékoztatást biztosítanak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 265
7. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Az e bekezdésben említett alapvető, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatás 
összegzi a barangoló ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően a fogadó tagállamon belüli és 
a saját országába irányuló 
híváskezdeményezésre és a hívások 
fogadásra vonatkozó érvényes barangolási 
díjakat. Az alapvető, személyre szóló 
díjszabási tájékoztatás tartalmazza a fogadó 
hálózat díjtételeit. Annak az ügyfélnek, aki 
értesítést küldött, hogy nem kéri az 
automatikus SMS küldését, bármikor 
jogában áll, hogy kérje a szolgáltatás újbóli 
nyújtását. A hazai szolgáltatók a vak vagy 
látássérült ügyfelek számára kérésre szóbeli 
tájékoztatást biztosítanak.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak a nemzetközi barangolásos hívások 
díjairól. Kérésre részletesebb információt kell elérhetővé tenni.
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Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 266
7. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Minden szolgáltatónak ikonnal vagy 
figyelmeztető üzenettel kell jeleznie a 
mobiltelefon kijelzőjén a barangoló ügyfél 
számára, hogy barangolásos hívást 
készülnek kezdeményezni vagy fogadni.

Or. en

Indokolás

Az ügyfélnek körültekintően kell eljárnia.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 267
7. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) A hazai szolgáltatók szerződéskötésekor 
kötelesek minden új ügyfelüket kimerítően 
tájékoztatni az érvényes barangolási 
díjakról. A hazai szolgáltatóknak ezenkívül 
rendszeres időközönként, valamint a 
díjszabásban bekövetkező minden jelentős 
változás alkalmával naprakész tájékoztatást 
kell adniuk ügyfeleiknek az érvényes 
barangolási díjakról.

(5) A hazai szolgáltatók a 10. cikk (3) 
bekezdésében említett minden egyes 
közzétételt követően, indokolatlan 
késedelem nélkül kötelesek minden 
ügyfelüket kimerítően tájékoztatni az 
érvényes barangolási díjakról. Ez a 
tájékoztatás tartalmazza a barangolásos 
beszédhívásokért az ügyfél által fizetendő 
aktuális percenkénti díjat, illetve megfelelő 
esetben a barangolásos SMS-ek, MMS-ek 
és adategységek díját. Az új ügyfelek 
számára ezt a tájékoztatást a 
szerződéskötéskor írásban adják meg. A 
hazai szolgáltatóknak minden olyan 
alkalommal naprakész tájékoztatást is kell 
adniuk ügyfeleiknek az érvényes barangolási 
díjakról, amikor általános tájékoztatást 
adnak a díjtételekről vagy azok 
változásáról, illetve amikor a barangolási 
díjtételek megváltoznak. Az aktuális 
barangolási díjakat a hazai szolgáltató 
honlapján mindig jól láthatóan fel kell 
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tüntetni.

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. cikk (1) bekezdésére vonatkozó indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 268
7. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) A hazai szolgáltatók szerződéskötésekor 
kötelesek minden új ügyfelüket kimerítően 
tájékoztatni az érvényes barangolási 
díjakról. A hazai szolgáltatóknak ezenkívül
rendszeres időközönként, valamint a
díjszabásban bekövetkező minden jelentős
változás alkalmával naprakész tájékoztatást 
kell adniuk ügyfeleiknek az érvényes 
barangolási díjakról.

(5) A hazai szolgáltatók szerződéskötésekor 
kötelesek minden ügyfelüket kimerítően 
tájékoztatni az érvényes barangolási 
díjakról. Az érvényes barangolási díjakról
szóló tájékoztatást bármilyen megfelelő 
módon is nyújthatják. A díjszabásban 
bekövetkező minden változás alkalmával, 
indokolatlan késedelem nélkül naprakész 
tájékoztatást is kell adniuk barangoló 
ügyfeleiknek az érvényes barangolási 
díjakról. A hazai szolgáltatók különösen 
azonnali teljes körű tájékoztatást nyújtanak 
valamennyi barangoló ügyfelük számára a 
4. cikkben előírt, a fogyasztók védelmét 
célzó díjszabásra vonatkozó feltételekről.

Or. en

Indokolás

Nagy szükség van a kiskereskedelmi díjtételek teljes átláthatóságára. Az ügyfelek számára 
lehetővé kell tenni, hogy a fogadó országban kiválasszák a különböző szolgáltatók közül azt, 
amelynek a barangolási szolgáltatásaira a hazai szolgáltató a legjobb kiskereskedelmi 
díjtételeket biztosítja.
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Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 269
7. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) A hazai szolgáltatók szerződéskötésekor 
kötelesek minden új ügyfelüket kimerítően 
tájékoztatni az érvényes barangolási 
díjakról. A hazai szolgáltatóknak ezenkívül 
rendszeres időközönként, valamint a 
díjszabásban bekövetkező minden jelentős 
változás alkalmával naprakész tájékoztatást 
kell adniuk ügyfeleiknek az érvényes 
barangolási díjakról.

(5) A hazai szolgáltatók szerződéskötésekor 
kötelesek minden új ügyfelüket kimerítően 
tájékoztatni az érvényes barangolási 
díjakról. A hazai szolgáltatóknak ezenkívül 
rendszeres időközönként, valamint a 
barangolási díjszabásban a szolgáltató által 
eszközölt minden változtatás alkalmával 
naprakész tájékoztatást kell adniuk 
ügyfeleiknek az érvényes barangolási 
díjakról.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda

Módosítás: 270
7. CIKK (5A) BEKEZDÉS (új)

(5a) Amennyiben egy vállalat a belföldi 
árait e rendeletre hivatkozva megemeli, be 
kell mutatnia belső elszámolásait.

Or. de

Indokolás

Az elszámolás teljes átláthatóságára van szükség, ha a szolgáltató a belföldi hívások díjainak 
emelését e rendeletre hivatkozva indokolja.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 271
7. CIKK (5A) BEKEZDÉS (új)

(5a) Minden hazai szolgáltató biztosítja, 
hogy az összes ügyfél információhoz 
juthasson a 4. cikkben előírt, a fogyasztók 
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védelmét célzó díjszabásra vonatkozó 
feltételekről. Ezt annak biztosításával teszik 
meg, hogy minden ügyfél hathavonta
legalább egy SMS-t kap arról, hogy a 
szolgáltató további költségekkel nem járó 
eurótarifát biztosít, feltünteti a szabályozott 
barangolásos beszédhívások 
kezdeményezéséért és fogadásáért a fenti 
eurótarifa szerint fizetendő díjakat, és 
megadja a 7. cikk (2) bekezdésében előírt, e 
célt szolgáló számot.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók védelmét célzó díjszabás vagy eurótarifa lehetőségét a szolgáltatóknak 
megfelelően népszerűsíteniük kell annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek tisztában 
legyenek választási lehetőségeikkel. Ez a módosítás ennek elvégzését írja elő a szolgáltatók 
számára, biztosítva, hogy az utazni készülő ügyfelek kezelhető tájékoztatást kapjanak, de 
mégse terheljék őket túl. A 7. cikk (2) bekezdésében már előírt barangolási információs 
vonalat arra is fel lehet használni, hogy kérésre tájékoztatást nyújtson a fogyasztók védelmét 
célzó díjszabásról.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 272
7. CIKK (5B) BEKEZDÉS (új)

(5b) A 7. cikk (2) bekezdése szerint egy e 
célt szolgáló telefonszámon keresztül 
tájékoztatást nyújtó hazai szolgáltató 
kérésre az eurótarifáról is tájékoztatást ad, 
illetve elvégzi az ügyfél eurótarifára való 
átállást kérő utasítását.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók védelmét célzó díjszabás vagy eurótarifa lehetőségét a szolgáltatóknak 
megfelelően népszerűsíteniük kell annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek tisztában 
legyenek választási lehetőségeikkel. Ez a módosítás ennek elvégzését írja elő a szolgáltatók 



AM\660182HU.doc 27/73 PE 386.538v03-00

Külső fordítás

HU

számára, biztosítva, hogy az utazni készülő ügyfelek kezelhető tájékoztatást kapjanak, de 
mégse terheljék őket túl. A 7. cikk (2) bekezdésében már előírt barangolási információs 
vonalat arra is fel lehet használni, hogy kérésre tájékoztatást nyújtson a fogyasztók védelmét 
célzó díjszabásról.

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 273
7. CIKK (5A) BEKEZDÉS (új)

(5a) A hazai szolgáltatók minden ésszerű 
lépést megtesznek annak biztosítása 
érdekében, hogy összes barangoló ügyfelük 
tisztában legyen az eurótarifa 
hozzáférhetőségével. Különösen e rendelet 
közzétételétől számítva 2 hónapon belül 
közleményt küldenek minden ilyen 
ügyfélnek, amelyben világos és pártatlan 
tájékoztatást adnak az eurótarifáról, és ezt 
követően ésszerű időközönként 
emlékeztetőket küldenek.

Or. en

Indokolás

Az eurótarifával kapcsolatos magas szintű tudatosság elengedhetetlen. Ennek keretében igen 
hasznos lehet, ha levélben vagy SMS-ben minden ügyfélnek közleményt küldenek, mind a 
tarifa bevezetése előtt, mind pedig azt követően, rendszeres időközönként.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 274
7. CIKK (5A) BEKEZDÉS (új)

(5a) A nemzeti szolgáltatóknak meg kell 
tenniük a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy minden nemzetközi 
barangoló egyéni ügyfelüket tájékoztassák 
az eurótarifa létezéséről. Különösen e 
rendelet közzétételétől számítva 2 hónapon 
belül és ezt követően rendszeres 
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időközönként mindegyiküknek elküldenek 
egy dokumentumot, amelyben világos és 
pártatlan leírást adnak az eurótarifáról.

Or. fr

Indokolás

Az eurótarifa megfelelő népszerűsítése elengedhetetlen. Ennek érdekében igen hasznos lenne, 
ha postai úton vagy SMS-ben minden egyes ügyfélnek tájékoztatást küldenének, mind a tarifa 
bevezetése előtt, mind pedig azt követően, rendszeres időközönként. A vállalati ügyfeleket ez a 
tájékoztatás esetleg nem érdekli, így ez a kötelezettség kizárólag az egyéni ügyfelek 
tekintetében alkalmazandó.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 275
8. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
illetékességi területükön figyelemmel kísérik 
és felügyelik e rendelet betartását.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
illetékességi területükön figyelemmel kísérik 
és felügyelik e rendelet betartását. 
Különösen figyelemmel kísérik a 
kezdeményezett és fogadott hívások átlagos 
díjaira vonatkozó követelmények betartását, 
a felszámított kiskereskedelmi barangolási 
díjak összessége, illetve a kezdeményezett és 
fogadott hívások barangolásos perceinek 
teljes száma alapján.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy megalapozza a 4. cikkben szereplő átlagáraknak való megfelelés 
figyelemmel kísérést. A megfelelés kiszámítását a kezdeményezett és a fogadott hívások
vonatkozásában külön-külön végzik el, mivel azokra eltérő szabályozás vonatkozik.
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Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 276
8. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
részletes tanulmányokat készítenek az 
érintett nemzeti barangolási piacokról. 
Adatokat gyűjtenek különösen a kimenő és 
bejövő barangolásos hívások perceinek 
számáról, valamint a szolgáltatók ennek 
megfelelő bevételeiről. A tanulmányok 
eredményeit legalább hat hónappal a 
rendelet 12. cikkben előírt 
felülvizsgálatának dátuma előtt 
rendelkezésre kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

Nemzeti szinten jelentős kezdeményezéseket kell indítani a barangolással kapcsolatos díjakra, 
mennyiségekre és bevételekre vonatkozó információk egységesítése érdekében, hogy átfogó 
képet kaphassunk az európai barangolási piacról. Sajnálatos lenne, ha ezeket a 
tanulmányokat nem bocsátanák rendelkezésre e rendelet elfogadása előtt.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 277
8. CIKK (5) BEKEZDÉS

5. A nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelesek az e rendelet alkalmazására 
vonatkozó naprakész információkat oly 
módon nyilvánosságra hozni, hogy az 
érintett felek könnyen hozzájuk férhessenek.

5. A nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelesek az e rendelet alkalmazására 
vonatkozó naprakész információkat oly 
módon nyilvánosságra hozni, hogy az 
érintett felek könnyen hozzájuk férhessenek. 
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 12 
havonta közzéteszik az ennek során nyert 
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eredményeket. A vállalati, előfizetéses és 
feltöltőkártyás ügyfelekről külön-külön kell 
tájékoztatást nyújtani.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 8. cikke (5) és (6) bekezdésének összevonása, valamint a nemzeti 
szabályozó hatóságok azon kötelezettségének megerősítése, hogy figyelemmel kísérjék a 
rendelet alkalmazását és az eredményeket mindenki számára hozzáférhetővé tegyék. A 
rendelet figyelemmel kísérésére vonatkozó kötelezettség leírása igen tág („…alkalmazására 
vonatkozó …”). Ez oda vezethet, hogy Közösség-szerte eltérő információkat tesznek közzé. 
Ezért azonosítani kell az egyes tagállamokban összegyűjtendő és közlendő alapvető 
adatkészletet, és a rendelet véglegesítése előtt be kell illeszteni.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 278
8. CIKK (6) BEKEZDÉS

(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.

törölve

Or. en

Indokolás

Összevonva a 8. cikk (5) bekezdésével.
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Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 279
8. CIKK (6) BEKEZDÉS

(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 
beszédtovábbító barangolásos
szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi 
árának alakulását –, és e rendelet 
hatálybalépését követően hathavonta a 
Bizottság rendelkezésére bocsátják az ennek 
során nyert eredményeket. A vállalati, 
előfizetéses és feltöltőkártyás ügyfelekről 
külön-külön kell tájékoztatást nyújtani.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Miloslav Ransdorf

Módosítás: 280
8. CIKK (6) BEKEZDÉS

(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 
beszédtovábbító barangolásos
szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi 
árának alakulását –, és e rendelet 
hatálybalépését követően hathavonta a 
Bizottság rendelkezésére bocsátják az ennek 
során nyert eredményeket. A vállalati, 
előfizetéses és feltöltőkártyás ügyfelekről 
külön-külön kell tájékoztatást nyújtani.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Gyürk András

Módosítás: 281
8. CIKK (6) BEKEZDÉS

(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 
figyelemmel kísérik a barangoló
ügyfeleknek nyújtott beszéd - és 
adattovábbító szolgáltatások nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását –, és e 
rendelet hatályba lépése után hathavonta
egy jelentés formájában a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják az ennek során 
nyert eredményeket.

Or. hu

Indokolás

A nemzetközi adatszolgáltatások piacának szerepe a technika rohamos fejlődése 
következtében egyre jelentősebb. Az internet alapú hangtovábbítás (VoIP) forradalmasítja a 
vezetékes telefonálást, megnyitva az utat az olcsóbb hangtovábbítás előtt. A 3G hálózatok és 
egyéb rokon technológiák terjedése és megjelenése komoly hatást fejtenek ki a 
mobilszolgáltatások piacán. A fogyasztók és a verseny fenntartása érdekében indokolt a piaci 
folyamatok fokozott figyelemmel kísérése, és elégtelen működés esetére az arányos 
beavatkozás lehetőségének kilátásba helyezése.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 282
8. CIKK (6) BEKEZDÉS

(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 

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok 
különösen a Közösség legkülső régiói, 
valamint a szomszédos tagállamok közötti, 
határokon átnyúló régiókban élő és dolgozó 
polgárok, illetve itt működő cégek véletlen 
barangolási helyzete tekintetében 
figyelemmel kísérik a barangoló 
ügyfeleknek nyújtott beszéd- és 
adattovábbító szolgáltatások – köztük a 
rövid szöveges üzenetek (SMS) és a 
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az ennek során nyert eredményeket. multimédiás üzenetek (MMS) – nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását –, és a 
Bizottság kérésére rendelkezésre bocsátják 
az ennek során nyert eredményeket.

Or. en

Indokolás

A barangolási díjakat nem csak az utazók fizetik, hanem az EU belső határainak régióiban 
tartózkodó, élő vagy dolgozó polgárok és az itt működő cégek – többnyire KKV-k – is. 
Mindennapi tevékenységeik során állandó barangolási díjakkal szembesülnek, és mindez 
utazás nélkül történik, amikor véletlen barangolásról van szó (azaz más, határokon átnyúló 
szolgáltatók lefedettsége alá tartoznak, amikor „saját” országukban tartózkodnak). Az lenne 
a legjobb, ha a szolgáltatók a helyzet orvoslása érdekében megoldást találnának, ennek 
hiányában nemzeti szabályozási koordináción, végső esetben pedig a Bizottságon keresztül 
kerülhet rá sor.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 283
8. CIKK (6) BEKEZDÉS

(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 beszéd- és 
adattovábbító szolgáltatások – köztük a 
rövid szöveges üzenetek (SMS) és a 
multimédiás üzenetek (MMS) – nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását –, és a 
Bizottság rendelkezésére bocsátják az ennek 
során nyert eredményeket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 284
8. CIKK (6A) BEKEZDÉS (új)
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(6a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelemmel kísérik az egyes hazai 
szolgáltatók átlagos kiskereskedelmi díjait, 
azáltal, hogy minden hat hónapos 
időszakra nézve elosztják az egyes 
mobilszolgáltatók barangolásból származó 
bevételét a megfelelő forgalom 
mennyiségével. Mindkét hívástípust –
bejövő és kimenő – figyelembe kell venni. A 
nemzeti szabályozó hatóságok az 
eredményeket indokolatlan késedelem 
nélkül közzéteszik, oly módon, hogy minden 
ügyfél számára biztosítsák ezen 
információk könnyű elérését.

Or. de

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok számára elő kell írni a barangolási díjak alakulásának 
alapos figyelemmel kísérését.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 285
8. CIKK (6A) BEKEZDÉS (új)

(6a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelemmel kísérik az egyes hazai 
szolgáltatók átlagos kiskereskedelmi díjait, 
azáltal, hogy minden hat hónapos 
időszakra nézve elosztják az egyes 
mobilszolgáltatók barangolásból származó 
bevételét a megfelelő forgalom 
mennyiségével. Mindkét hívástípust –
bejövő és kimenő – figyelembe kell venni. A 
nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek az 
eredményeket indokolatlan késedelem 
nélkül közzétenni, oly módon, hogy minden 
ügyfél számára biztosítsák ezen 
információk könnyű elérését.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Miloslav Ransdorf

Módosítás: 286
8. CIKK (6A) BEKEZDÉS (új)

(6a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
jelentései alapján és az Európai 
Szabályozók Csoportjának véleményét 
figyelembe véve a Bizottság e rendelet 
hatálybalépését követően 12 havonta 
elemzést terjeszt a Parlament és a Tanács 
elé a Közösségen belüli nemzetközi 
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
barangolási díjakról. Amennyiben e 
rendelet hatálybalépése után a nemzetközi 
barangolási díjak nem csökkennek 
számottevően, a Bizottság a 13. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően eljárva kiigazítja a mobilhívás-
végződtetési díj I. mellékletben szereplő 
szorzótényezőjét.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 287
8. CIKK (6A) BEKEZDÉS (új)

(6a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
jelentései alapján és az Európai 
Szabályozók Csoportjának véleményét 
figyelembe véve a Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül elemzést terjeszt a Parlament és a 
Tanács elé a Közösségen belüli nemzetközi 
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
barangolási díjakról. Amennyiben e 
rendelet hatálybalépése után a nemzetközi 
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barangolási díjak nem csökkennek 
számottevően, a Bizottság a 13. cikk (2a) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően eljárva naprakésszé teszi a 
mobilhívás-végződtetési díj I. mellékletben 
szereplő szorzótényezőjét.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gyürk András

Módosítás: 288
8. CIKK (6A) BEKEZDÉS (új)

(6a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
jelentései alapján a Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül elemzést terjeszt a Parlament és a 
Tanács elé a Közösségen belüli nemzetközi 
adatátviteli szolgáltatások 
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
barangolási díjairól. Amennyiben e 
rendelet hatálybalépése után a nemzetközi 
adatátviteli szolgáltatások barangolási díjai 
indokolatlanul magasnak nyilvánulnak, a 
Bizottság javaslatot terjeszt elő e díjak 
szabályozására is a beszédtovábbításra 
alkalmazott barangolási díjak 
szabályozásának mintájára.

Or. hu

Indokolás

A nemzetközi adatszolgáltatások piacának szerepe a technika rohamos fejlődése 
következtében egyre jelentősebb. Az internet alapú hangtovábbítás (VoIP) forradalmasítja a 
vezetékes telefonálást, megnyitva az utat az olcsóbb hangtovábbítás előtt. A 3G hálózatok és 
egyéb rokon technológiák terjedése és megjelenése komoly hatást fejtenek ki a 
mobilszolgáltatások piacán. A fogyasztók és a verseny fenntartása érdekében indokolt a piaci 
folyamatok fokozott figyelemmel kísérése, és elégtelen működés esetére az arányos 
beavatkozás lehetőségének kilátásba helyezése.
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Módosítás, előterjesztette: Miloslav Ransdorf

Módosítás: 289
8. CIKK (6B) BEKEZDÉS (új)

(6b) A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelemmel kísérik a barangoló 
ügyfeleknek biztosított SMS és egyéb 
adatátviteli szolgáltatások 
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
díjainak alakulását, és az említett 
figyelemmel kísérés eredményeiről e 
rendelet hatálybalépését követően 
hathavonta tájékoztatják a Bizottságot. A 
vállalati, előfizetéses és feltöltőkártyás 
ügyfelekről külön-külön kell tájékoztatást 
nyújtani.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Miloslav Ransdorf

Módosítás: 290
8. CIKK (6C) BEKEZDÉS (új)

(6c) A nemzeti szabályozó hatóságok 
jelentései alapján a Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül elemzést terjeszt a Parlament és a 
Tanács elé a Közösségen belüli nemzetközi 
adatátviteli szolgáltatások 
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
barangolási díjairól. Amennyiben e 
rendelet hatálybalépése után a nemzetközi 
adatátviteli szolgáltatások barangolási díjai 
nem csökkennek számottevően, a Bizottság 
felméri a nemzetközi barangolási 
adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért 
fizetendő díjak csökkentését szolgáló 
rendelet szükségességét, és 3 hónapon belül 
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új javaslatot nyújt be.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 291
8. CIKK (8) BEKEZDÉS

(8) A 2002/22/EK irányelv 34. cikkével 
összhangban létrehozott peren kívüli 
vitarendezési eljárásokkal olyan rendezetlen 
viták is megoldhatók, amelyek fogyasztókat, 
illetőleg más (adott esetben a nemzeti jogban 
meghatározott) végfelhasználókat érintenek, 
és amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak.

(8) A 2002/22/EK irányelv 34. cikkével 
összhangban létrehozott peren kívüli 
vitarendezési eljárásokkal olyan rendezetlen 
viták is megoldhatók, amelyek fogyasztónak 
minősülő barangoló ügyfeleket, illetőleg 
más (adott esetben a nemzeti jogban 
meghatározott) barangoló ügyfeleket
érintenek, és amelyek e rendelet hatálya alá 
tartoznak.

Or. en

Indokolás

Kisebb technikai kiigazítás annak szemléltetése érdekében, hogy a rendelet a barangoló 
ügyfelekkel foglalkozik.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 292
8. CIKK (8A) BEKEZDÉS (új)

(8a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
tömegkommunikációs eszközökön keresztül 
– például televízióban, rádióban, 
magazinokban, újságokban és mozikban –
Közösség-szerte népszerűsítő kampányt 
indítanak és folytatnak, hogy felhívják a 
figyelmet az e rendelet 4. cikkében 
meghatározott eurótarifa feltételeire. A 
kampányt közvetlenül e rendelet 
hatálybalépése után kell elindítani.
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Or. de

Indokolás

Fontos, hogy a barangoló ügyfeleket tájékoztatni kell az eurótarifa által nyújtott 
lehetőségekről.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 293
8. CIKK (8A) BEKEZDÉS (új)

(8a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
tömegkommunikációs eszközökön keresztül 
– mint a televízió, rádió, magazinok, 
újságok és mozik – Közösség-szerte 
népszerűsítő kampányt indítanak és 
folytatnak, hogy fokozzák a tudatosságot az 
e rendelet 4. cikkében meghatározott EU-s 
fogyasztóvédő díjszabás feltételeivel 
kapcsolatban. A kampányt közvetlenül e 
rendelet hatálybalépése után kell elindítani.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 294
8. CIKK (8A) BEKEZDÉS (új)

(8a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
tömegkommunikációs eszközökön keresztül 
– mint a televízió, rádió, magazinok, 
újságok és mozik – Közösség-szerte 
népszerűsítő kampányt indítanak és 
folytatnak, hogy fokozzák a tudatosságot az 
e rendelet 4. cikkében meghatározott 
fogyasztóvédő díjszabás feltételeivel 
kapcsolatban. A kampányt közvetlenül e
rendelet hatálybalépése után kell elindítani.

Or. en



PE 386.538v03-00 40/73 AM\660182HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás: 295
9. CIKK

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megtesznek minden 
intézkedést, amely ezek végrehajtásához 
szükséges. Olyan szankciókat kell előírni, 
amelyek hatásosak, arányosak és visszatartó 
erejűek. A tagállamok az említett 
előírásokról e rendelet hatálybalépésétől 
számítva hat hónapon belül, későbbi 
módosításaikról pedig haladéktalanul 
kötelesek értesíteni a Bizottságot.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megtesznek minden 
intézkedést, amely ezek végrehajtásához 
szükséges. Olyan szankciókat kell előírni, 
amelyek hatásosak, arányosak és visszatartó 
erejűek. A tagállamok az említett 
előírásokról e rendelet hatálybalépésétől 
számítva kilenc hónapon belül, későbbi 
módosításaikról pedig haladéktalanul 
kötelesek értesíteni a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállam (pl. Szlovákia, Cseh Köztársaság) jogrendje nem teszi lehetővé, hogy a 
kötelezettségeket, ebben az esetben szankciókat másodlagos jogszabályok állapítsák meg. Ezt 
csak hagyományos jogszabályok útján lehet előírni, így több hónapra van szükség ahhoz, 
hogy a javaslattervezettől a parlament általi elfogadásig a teljes jogalkotási folyamaton 
keresztülmenjenek. Az ilyen intézkedések elfogadását lehetővé téevő legrövidebb ésszerű 
időkorlát kilenc hónap.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 296
9. CIKK

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megtesznek minden 
intézkedést, amely ezek végrehajtásához 
szükséges. Olyan szankciókat kell előírni, 
amelyek hatásosak, arányosak és visszatartó 

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és megtesznek minden 
intézkedést, amely ezek végrehajtásához 
szükséges. Olyan szankciókat kell előírni, 
amelyek hatásosak, arányosak és visszatartó 



AM\660182HU.doc 41/73 PE 386.538v03-00

Külső fordítás

HU

erejűek. A tagállamok az említett 
előírásokról e rendelet hatálybalépésétől 
számítva hat hónapon belül, későbbi 
módosításaikról pedig haladéktalanul 
kötelesek értesíteni a Bizottságot.

erejűek. A tagállamok az említett 
előírásokról e rendelet hatálybalépésétől 
számítva kilenc hónapon belül, későbbi 
módosításaikról pedig haladéktalanul 
kötelesek értesíteni a Bizottságot.

Or. xm

Indokolás

Néhány tagállamban nem elegendő a hat hónapos értesítési időszak.

Módosítás, előterjesztette: Gunnar Hökmark

Módosítás: 297
10. CIKK

Átlagos mobilhívás-végződtetési díj törölve
1. Az átlagos mobilhívás-végződtetési díjat a 
II. mellékletben szereplő kritériumokkal és 
az ott leírt módszerrel összhangban, a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a (2) és 
a (4) bekezdésnek megfelelően közölt 
információk alapján kell meghatározni.
2. A Bizottság kérésére minden nemzeti 
szabályozó hatóság köteles a Bizottság 
kérésében megszabott határidőn belül 
rendelkezésre bocsátani a II. mellékletben 
meghatározott információkat.
3. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában rendszeresen közzéteszi az (1), (2) 
és (4) bekezdéssel összhangban 
megállapított átlagos mobilhívás-
végződtetési díjat.
4. Az átlagos mobilhívás-végződtetési 
díjnak e rendelet hatálybalépése utáni első 
közzétételéhez a Bizottság kiindulhat 
azokból, a II. melléklettel összhangban lévő 
legfrissebb információkból, amelyeket a
2002/21/EK irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó 2002. évi 
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keretszabályozás végrehajtásának 
felügyelete során gyűjtött össze.
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.
6. A II. mellékletnek a műszaki és piaci 
fejleményekhez való hozzáigazításához 
szükséges módosításokat a Bizottság 
fogadja el, a 13. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A fokozott versenyhez, a fogyasztók választásához, illetve a távközlési ágazat új és innovatív 
szolgáltatásainak kifejlesztéséhez hozzájáruló sok kis szolgáltató esetében fennáll annak a 
kockázata, hogy a Bizottság által javasolt szabályozás hatására kedvezőtlen helyzetbe 
kerülnek. A maximális árszintek megállapítása bizonyos fokú védelmet jelent a kisebb 
szolgáltatók számára.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 298
10. CIKK

Átlagos mobilhívás-végződtetési díj törölve
1. Az átlagos mobilhívás-végződtetési díjat a 
II. mellékletben szereplő kritériumokkal és 
az ott leírt módszerrel összhangban, a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a (2) és 
a (4) bekezdésnek megfelelően közölt 
információk alapján kell meghatározni.
2. A Bizottság kérésére minden nemzeti 
szabályozó hatóság köteles a Bizottság 
kérésében megszabott határidőn belül 
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rendelkezésre bocsátani a II. mellékletben 
meghatározott információkat.
3. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában rendszeresen közzéteszi az (1), (2) 
és (4) bekezdéssel összhangban 
megállapított átlagos mobilhívás-
végződtetési díjat.
4. Az átlagos mobilhívás-végződtetési 
díjnak e rendelet hatálybalépése utáni első 
közzétételéhez a Bizottság kiindulhat 
azokból, a II. melléklettel összhangban lévő 
legfrissebb információkból, amelyeket a 
2002/21/EK irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó 2002. évi 
keretszabályozás végrehajtásának 
felügyelete során gyűjtött össze.
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.
6. A II. mellékletnek a műszaki és piaci 
fejleményekhez való hozzáigazításához 
szükséges módosításokat a Bizottság 
fogadja el, a 13. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően.

Or. de

Indokolás

A 3. cikkben a nagykereskedelmi díjak rögzített felső határának megállapítására vonatkozóan 
szereplő javaslat a 10. cikk rendelkezéseit feleslegessé teszi.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 299
10. CIKK
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Átlagos mobilhívás-végződtetési díj törölve
1. Az átlagos mobilhívás-végződtetési díjat a 
II. mellékletben szereplő kritériumokkal és 
az ott leírt módszerrel összhangban, a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a (2) és 
a (4) bekezdésnek megfelelően közölt 
információk alapján kell meghatározni.
2. A Bizottság kérésére minden nemzeti 
szabályozó hatóság köteles a Bizottság 
kérésében megszabott határidőn belül 
rendelkezésre bocsátani a II. mellékletben 
meghatározott információkat.
3. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában rendszeresen közzéteszi az (1), (2) 
és (4) bekezdéssel összhangban 
megállapított átlagos mobilhívás-
végződtetési díjat.
4. Az átlagos mobilhívás-végződtetési 
díjnak e rendelet hatálybalépése utáni első 
közzétételéhez a Bizottság kiindulhat 
azokból, a II. melléklettel összhangban lévő 
legfrissebb információkból, amelyeket a 
2002/21/EK irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó 2002. évi 
keretszabályozás végrehajtásának 
felügyelete során gyűjtött össze.
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.
6. A II. mellékletnek a műszaki és piaci 
fejleményekhez való hozzáigazításához 
szükséges módosításokat a Bizottság 
fogadja el, a 13. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően.
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Or. en

Indokolás

Mivel a díjak korlátait számértékekkel állapítják meg, nincs szükség az átlagos mobilhívás-
végződtetési díj kiszámításának említésére. Ez a rendszer a fogyasztók számára kevésbé 
átlátható, és a nemzeti szabályozó hatóságokra szükségtelen igazgatási terhet ró.

Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Módosítás: 300
10. CIKK

Átlagos mobilhívás-végződtetési díj törölve
1. Az átlagos mobilhívás-végződtetési díjat a 
II. mellékletben szereplő kritériumokkal és 
az ott leírt módszerrel összhangban, a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a (2) és 
a (4) bekezdésnek megfelelően közölt 
információk alapján kell meghatározni.
2. A Bizottság kérésére minden nemzeti 
szabályozó hatóság köteles a Bizottság 
kérésében megszabott határidőn belül 
rendelkezésre bocsátani a II. mellékletben 
meghatározott információkat.
3. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában rendszeresen közzéteszi az (1), (2) 
és (4) bekezdéssel összhangban 
megállapított átlagos mobilhívás-
végződtetési díjat.
4. Az átlagos mobilhívás-végződtetési 
díjnak e rendelet hatálybalépése utáni első 
közzétételéhez a Bizottság kiindulhat 
azokból, a II. melléklettel összhangban lévő 
legfrissebb információkból, amelyeket a 
2002/21/EK irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó 2002. évi 
keretszabályozás végrehajtásának 
felügyelete során gyűjtött össze.
5. Az e rendeletben előírt kötelezettségek 
alá tartozó vállalkozásoknak 
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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.
6. A II. mellékletnek a műszaki és piaci 
fejleményekhez való hozzáigazításához 
szükséges módosításokat a Bizottság 
fogadja el, a 13. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően.

Or. de

Indokolás

Ha a nagykereskedelmi díjat rögzített összegben állapítják meg (pl. percenként 36 eurócent), 
a 10. cikk rendelkezései feleslegesek.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 301
10. CIKK

Átlagos mobilhívás-végződtetési díj törölve
1. Az átlagos mobilhívás-végződtetési díjat a 
II. mellékletben szereplő kritériumokkal és 
az ott leírt módszerrel összhangban, a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a (2) és 
a (4) bekezdésnek megfelelően közölt 
információk alapján kell meghatározni.
2. A Bizottság kérésére minden nemzeti 
szabályozó hatóság köteles a Bizottság 
kérésében megszabott határidőn belül 
rendelkezésre bocsátani a II. mellékletben 
meghatározott információkat.
3. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában rendszeresen közzéteszi az (1), (2) 
és (4) bekezdéssel összhangban 
megállapított átlagos mobilhívás-
végződtetési díjat.
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4. Az átlagos mobilhívás-végződtetési 
díjnak e rendelet hatálybalépése utáni első 
közzétételéhez a Bizottság kiindulhat 
azokból, a II. melléklettel összhangban lévő 
legfrissebb információkból, amelyeket a 
2002/21/EK irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban, az elektronikus 
hírközlésre vonatkozó 2002. évi 
keretszabályozás végrehajtásának 
felügyelete során gyűjtött össze.
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.
6. A II. mellékletnek a műszaki és piaci 
fejleményekhez való hozzáigazításához 
szükséges módosításokat a Bizottság 
fogadja el, a 13. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 302
10. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) Az átlagos mobilhívás-végződtetési díjat 
a II. mellékletben szereplő kritériumokkal és 
az ott leírt módszerrel összhangban, a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a (2) és a 
(4) bekezdésnek megfelelően közölt 
információk alapján kell meghatározni.

(1) A 3. cikk (2) bekezdése értelmében az
átlagos mobilhívás-végződtetési díjat a II. 
mellékletben szereplő kritériumokkal és az 
ott leírt módszerrel összhangban, a nemzeti 
szabályozó hatóságok által a (2) és a (4) 
bekezdésnek megfelelően közölt 
információk alapján kell meghatározni.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 303
10. CIKK (5) BEKEZDÉS

(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. 
cikk betartásához szükségesek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 304
10. CIKK (6) BEKEZDÉS

(6) A II. mellékletnek a műszaki és piaci 
fejleményekhez való hozzáigazításához 
szükséges módosításokat a Bizottság 
fogadja el, a 13. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően.

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 305
10. CIKK (6) BEKEZDÉS
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(6) A II. mellékletnek a műszaki és piaci 
fejleményekhez való hozzáigazításához 
szükséges módosításokat a Bizottság fogadja 
el, a 13. cikk (3) bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően.

(6) A II. mellékletnek a műszaki és piaci 
fejleményekhez való hozzáigazításához 
szükséges módosításokat a Bizottság fogadja 
el, a 13. cikk (2a) bekezdése szerinti 
eljárásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gunnar Hökmark

Módosítás: 306
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 
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. Ez a 
rendelet két év elteltével megszűnik.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 307
12A. CIKK (új)

12a. cikk
A rendelet időbeli hatálya.

Ez a rendelet három év elteltével 
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megszűnik.

Or. en

Indokolás

Ez rövid távú intézkedés, amelynek befejeződésére meghatározott dátumot kell megállapítani.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 308
12A. CIKK (új)

12a. cikk
Ez a rendelet három év elteltével 
megszűnik.

Or. de

Indokolás

Szem előtt kell tartani, hogy az árszabályozó eszköz jelentős beavatkozás a piac fejlődésébe, 
így e rendelet érvényességére határidőt kell megállapítani. Az is valószínű, hogy az árak 
három éven belül lényegesen alacsonyabb szinten fognak megállapodni.

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 309
12A. CIKK (új)

12a. cikk
Ez a rendelet a hatálybalépését követően 
három év elteltével megszűnik.

Or. es

Indokolás

A piac működésében kialakult zavar valószínűleg hamarosan megszűnik. Amennyiben erre 
nem kerül sor, az EU mindig képes lesz arra, hogy a piacon ismét beavatkozzon.
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Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 310
12. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Ez a rendelet három év elteltével 
megszűnik.

Or. xm

Indokolás

Figyelembe véve a lakosság barangolási díjakkal kapcsolatos, eleve nagyfokú tudatosságát, 
az egyes szolgáltatók által az olcsóbb barangolási díjtételek érdekében tett kezdeti 
erőfeszítéseket, valamint az itt javasolt intézkedéseket, nagy az esélye, hogy ez a rendelet 
gyors sikereket fog elérni. Nem valószínű, hogy a szolgáltatók később visszavonják a 
fogyasztóknak nyújtott előnyöket.

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 311
12A. CIKK (új)

12a. cikk
Megszüntetési záradék

Ezt a rendeletet legkésőbb három évvel a
hatálybalépését követően a Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárással 
összhangban meg kell erősíteni vagy eltérő 
esetben megszűnik.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 312
12. CIKK (1A) BEKETZDÉS (új)
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1a. Ez a rendelet három év elteltével 
megszűnik, feltéve, ha a Bizottság 
értékelése pozitív.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a piac három év elteltével teljes mértékben versenyképes, nem lesz tovább 
szükség a rendeletre.

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 313
12. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A rendeletet csak öt évig kell 
alkalmazni, ezt követően pedig megszűnik.

Or. de

Indokolás

Ésszerű az érvényességi időt korlátozni, hogy öt év elteltével biztosítható legyen a szabad 
verseny és az egységes európai belső piac.

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 314
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 

A Bizottság a rendelet hatálybalépésétől 
számítva tizenkét hónapon belül 
felülvizsgálja annak működését, és jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Jelentésében a Bizottság arra is 
kitér, hogy figyelembe véve a piac 
alakulását és tekintettel mind a versenyre, 
mind a fogyasztóvédelemre, szükség van-e a 
rendelet időbeli hatályának a 12a. cikkben 
megállapított időtartamon túli 
meghosszabbítására, ezáltal nemzeti szinten 
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nélkül rendelkezésére kell bocsátani. figyelembe véve a mobil távközlési 
szolgáltatások díjszabásának alakulását. A 
Bizottság e jelentés részeként szerepelteti a 
barangoló ügyfeleknek nyújtott beszéd- és 
adattovábbító szolgáltatások – köztük a 
rövid szöveges üzenetek (SMS) és a 
multimédiás üzenetek (MMS) – nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását, adott 
esetben beleértve az e szolgáltatások 
szabályozásának szükségességére 
vonatkozó ajánlásokat. A Bizottság erre a 
célra felhasználhatja a 8. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásával biztosított 
információkat. A Bizottság különösen azt 
értékeli, hogy teljesültek-e az ebben a 
rendeletben meghatározott célkitűzések, és 
szükség esetén megfelelő javaslatokat tesz.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 315
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 tizennyolc hónapon belül 
felülvizsgálja annak működését, és jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Jelentésében a Bizottság arra is 
kitér, hogy figyelembe véve a piac 
alakulását és tekintettel mind a versenyre, 
mind a fogyasztóvédelemre, szükség van-e a 
rendelet időbeli hatályának a 12a. cikkben 
megállapított időtartamon túli 
meghosszabbítására, ezáltal nemzeti szinten 
figyelembe véve a mobil távközlési 
szolgáltatások díjszabásának alakulását. A 
Bizottság e jelentés részeként szerepelteti a 
beszéd- és adattovábbító szolgáltatások –
köztük a rövid szöveges üzenetek (SMS) és 
a multimédiás üzenetek (MMS) – nagy- és 
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kiskereskedelmi árának alakulását, adott 
esetben beleértve az e szolgáltatások 
szabályozásának szükségességére 
vonatkozó ajánlásokat. A Bizottság erre a 
célra felhasználhatja a 8. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásával biztosított 
információkat. A Bizottság különösen azt 
értékeli, hogy teljesültek-e az ebben a 
rendeletben meghatározott célkitűzések, és 
szükség esetén megfelelő javaslatokat tesz.

Or. de

Indokolás

A felülvizsgálati eljárás elvégzésének feltételeit pontosabban kell megfogalmazni. Az is fontos, 
hogy a felülvizsgálat kiterjedjen az SMS-ek és MMS-ek árának alakulására.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 316
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 tizennyolc hónapon belül 
felülvizsgálja annak működését, és jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Jelentésében a Bizottság arra is 
kitér, hogy figyelembe véve a piac 
alakulását és tekintettel mind a versenyre, 
mind a fogyasztóvédelemre, szükség van-e a 
rendelet időbeli hatályának a 12a. cikkben 
megállapított időtartamon túli 
meghosszabbítására, ezáltal nemzeti szinten 
figyelembe véve a mobil távközlési 
szolgáltatások díjszabásának alakulását. A 
Bizottság e jelentés részeként szerepelteti a 
barangoló ügyfeleknek nyújtott beszéd- és 
adattovábbító szolgáltatások – köztük a 
rövid szöveges üzenetek (SMS) és a 
multimédiás üzenetek (MMS) – nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását, adott 
esetben beleértve az e szolgáltatások 
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szabályozásának szükségességére 
vonatkozó ajánlásokat. A Bizottság erre a 
célra felhasználhatja a 8. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásával biztosított 
információkat. A Bizottság különösen azt 
értékeli, hogy teljesültek-e az ebben a 
rendeletben meghatározott célkitűzések, és 
szükség esetén megfelelő javaslatokat tesz.

Or. en

Indokolás

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 317
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 
megszüntetni, figyelembe véve a piac 
alakulását és tekintettel mind a versenyre, 
mind a fogyasztóvédelemre, szükség van-e a 
rendelet időbeli hatályának a 12a. cikkben 
megállapított időtartamon túli 
meghosszabbítására, ezáltal nemzeti szinten 
figyelembe véve a mobil távközlési 
szolgáltatások díjszabásának alakulását. A 
Bizottság e jelentés részeként szerepelteti a 
barangoló ügyfeleknek nyújtott beszéd- és 
adattovábbító szolgáltatások – köztük a 
rövid szöveges üzenetek (SMS) és a 
multimédiás üzenetek (MMS) – nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását, adott 
esetben beleértve az e szolgáltatások 
szabályozásának szükségességére 
vonatkozó ajánlásokat. A Bizottság erre a 
célra felhasználhatja a 8. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásával biztosított 
információkat. A Bizottság különösen azt 
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értékeli, hogy teljesültek-e az ebben a 
rendeletben meghatározott célkitűzések, és 
szükség esetén megfelelő javaslatokat tesz.

Or. en

Indokolás

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 318
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 tizennyolc hónapon belül 
felülvizsgálja annak működését, és jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Jelentésében a Bizottság arra is 
kitér, hogy továbbra is szükséges-e
bármilyen szabályozás, 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.

Or. es

Indokolás

A piac működésében kialakult zavar valószínűleg hamarosan megszűnik. Amennyiben erre 
nem kerül sor, az EU mindig képes lesz arra, hogy a piacon ismét beavatkozzon.

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 319
12. CIKK

A Bizottság a rendelet hatálybalépésétől A Bizottság a rendelet hatálybalépésétől 
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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.

számítva 18 hónapon belül felülvizsgálja 
annak működését, és jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ez a 
jelentés részletes elemzést tartalmaz arról, 
hogy a szabályozás továbbra is szükséges-e,
és szükség szerint megfelelő jogalkotási 
javaslatok kísérik. A Bizottság erre a célra a 
tagállamoktól és a nemzeti szabályozó 
hatóságoktól információkat kérhet, 
amelyeket késedelem nélkül rendelkezésére 
kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

A módosítás néhány további részlettel egészíti ki a felülvizsgálati jelentést, és a nyelvezetet a 
szabványos formulákhoz igazítja.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 320
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. Ez a jelentés 
részletes elemzést tartalmaz arról, hogy a 
szabályozás továbbra is szükséges-e, és 
szükség szerint megfelelő jogalkotási 
javaslatok kísérik. A Bizottság erre a célra a 
tagállamoktól és a nemzeti szabályozó 
hatóságoktól információkat kérhet, 
amelyeket késedelem nélkül rendelkezésére 
kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

A módosítás néhány további részlettel egészíti ki a felülvizsgálati jelentést, és a nyelvezetet a 
szabványos formulákhoz igazítja.
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Módosítás, előterjesztette: Renato Brunetta és Pia Elda Locatelli

Módosítás: 321
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 – figyelembe véve a piac 
alakulását és tekintettel a versenyre, 
valamint az e rendelet által elért 
eredményekre – arra is kitér, hogy szükség 
van-e új bizottsági javaslatra a valóban 
hatékony verseny által irányított belső 
távközlési piac létrehozásához, amelynek 
célja, hogy a következő öt évben 
megszüntesse a határokon átnyúló 
költségeket. A Bizottság erre a célra a 
tagállamoktól és a nemzeti szabályozó 
hatóságoktól információkat kérhet, 
amelyeket késedelem nélkül rendelkezésére
kell bocsátani.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Gyürk András

Módosítás: 322
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 

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 
gazdasági környezet, a piac alakulását, 
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Bizottság erre a célra a tagállamoktól és a 
nemzeti szabályozó hatóságoktól 
információkat kérhet, amelyeket késedelem 
nélkül rendelkezésére kell bocsátani

valamint a kialakult versenyt és pénzügyi 
alkumechanizmusokat. A Bizottság erre a 
célra a tagállamoktól és a nemzeti 
szabályozó hatóságoktól információkat 
kérhet, amelyeket késedelem nélkül 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. hu

Indokolás

A torzításoktól mentes, hatékonyan működő piac alapvető fontossággal bír mind az Európai 
Unió polgárainak jóléte, mind az Európai Unió versenyképessége szempontjából. A 
versenypiac csökkenti a polgárok költségeit, ösztönzi a beruházást és az innovációt. 
Amennyiben a verseny folyamatai torzulnak, és a piac nem képes ezek korrekciójára, 
beavatkozásra van szükség. Ez a beavatkozás csak olyan mértékben és annyi ideig indokolt, 
amíg a piac nem képes ismét az önszabályozásra. Amint ez az állapot létrejön, indokolatlan a 
szabályozás további fenntartása.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 323
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 
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 
hatályon kívül helyezésre vonatkozó 
valamennyi javaslatnak egyértelműen alá 
kell támasztania, hogy a hatályon kívül 
helyezést felvető piaci fejlemények a 
hatályon kívül helyezés után fenntarthatók 
és visszafordíthatatlanok lesznek.

Or. en
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Indokolás

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 324
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 
hatályon kívül helyezni, figyelembe véve a 
piac alakulását és tekintettel a versenyre. A 
Bizottság erre a célra figyelembe veszi a 
nemzeti barangolási piacokról szóló 
tanulmányokat, amelyeket a tagállamoktól 
és a nemzeti szabályozó hatóságoktól 
legalább hat hónappal a rendelet 
felülvizsgálata előtt megkapott. Ezenfelül 
külön figyelmet kell fordítani a regionális 
egyenlőtlenségek és a szolgáltatók közötti 
egyenlőtlenségek hatásaira.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy tiszta képet kapjunk az európai barangolási piacról, nemzeti szinten el 
kell végezni a barangolással kapcsolatos árakra, mennyiségekre és bevételekre vonatkozó 
statisztikai adatok összegyűjtését.

A felülvizsgálati folyamat során külön figyelmet kell fordítani arra, hogy egyes szolgáltatók 
rajtuk kívül álló különleges körülmények miatt az átlagnál kétségtelenül magasabb 
nagykereskedelmi költségeket viselnek (pl. alacsony népsűrűség, hegyvidéki területek vagy
szigetek, rövid idő alatt nagyszámú turista látogatása stb.).
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Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 325
12. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A Bizottság folyamatosan nyomon 
követi az árak alakulását az adattovábbítás 
piacán, beleértve a SMS-t és az MMS-t. Az 
említett piac alakulásáról ...1-ig jelentést 
nyújt be. Ez a jelentés beavatkozásra 
irányuló javaslatot tartalmaz, amennyiben 
szükségesnek ítélik, és valamennyi javasolt 
intézkedést részletesen megindokolja. Ilyen 
javaslatokat külön is be lehet terjeszteni, ha 
a piaci fejlemények vagy azok hiánya ezt 
bármikor indokolja.
__________
1 Az e rendelet hatálybalépésétől számított 
12 hónap.

Or. en

Indokolás

Szükség szerint az adattovábbítás azonnali szabályozásának lehetővé tétele érdekében, ami az 
adatok jelenlegi hiánya miatt nem lehetséges.

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 326
12. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A Bizottság folyamatosan nyomon 
követi az árak alakulását az adattovábbítás 
piacán, beleértve a SMS-t és az MMS-t. Az 
említett piac alakulásáról e rendelet 
hatálybalépése után 12 hónapon belül
jelentést nyújt be. Ez a jelentés 
beavatkozásra irányuló javaslatot 
tartalmaz, amennyiben szükségesnek ítélik, 
és valamennyi javasolt intézkedést 
részletesen megindokolja. Ilyen 
javaslatokat külön is be lehet terjeszteni, ha 
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a piaci fejlemények vagy azok hiánya ezt 
bármikor indokolja.

Or. en

Indokolás

Szükség szerint az adattovábbítás azonnali szabályozásának lehetővé tétele érdekében, ami az 
adatok jelenlegi hiánya miatt nem lehetséges.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 327
12. CIKK (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b) A Bizottság elemzi az e rendelet által a 
kisebb, független vagy új szolgáltatókra 
gyakorolt hatást. A Bizottság ... 1-ig 
jelentést nyújt be. Ez a jelentés 
beavatkozásra irányuló javaslatot 
tartalmaz, amennyiben szükségesnek ítélik. 
Ilyen javaslatokat külön is be lehet 
terjeszteni, ha a piaci fejlemények vagy 
azok hiánya ezt bármikor indokolja.
__________
1 Az e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónap.

Or. en

Indokolás

Szükség szerint az azonnali szabályozás lehetővé tétele érdekében, hogy ellensúlyozzák a 
versenyt érő esetleges negatív hatásokat.

Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 328
12. CIKK (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b) A Bizottság elemzi az e rendelet által a 
kisebb, független vagy új szolgáltatókra 
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gyakorolt hatást. A Bizottságnak különösen 
azt kell elemeznie, hogy a kis, független 
vagy új szolgáltatókra megkülönböztető 
árképzést alkalmaznak-e. A Bizottságnak 
azt is jelentenie kell, hogy a kisebb, 
független vagy új szolgáltatók tekintetében 
szabályozni kell-e a megkülönböztetéstől 
mentes hozzáférést. Ez a jelentés 
beavatkozásra irányuló javaslatot 
tartalmaz, amennyiben szükségesnek ítélik. 
A Bizottság … (e rendelet hatálybalépése 
után 12 hónapon belül) jelentést nyújt be. 
Ilyen javaslatokat külön is be lehet 
terjeszteni, ha a piaci fejlemények vagy 
azok hiánya ezt bármikor indokolja.

Or. en

Indokolás

Ez világosabbá tenné a Bizottság elemzését, felmérve, milyen hatást gyakorol ez a rendelet a 
kisebb, független vagy új szolgáltatókra.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 329
12. CIKK (1C) BEKEZDÉS (új)

(1c) A Bizottság éves jelentést tesz közzé a 
Közösségben az e rendelet hatálya alá 
tartozó területen kialakult fejleményekről.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy szélesebb körű éves felülvizsgálatot írjon elő.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 330
13. CIKK
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Bizottság törölve
1. A Bizottságot a 2002/21/EK irányelv 
22. cikkével létrehozott hírközlési bizottság 
segíti.
2. Ha erre a bekezdésre történik 
hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 
7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel 
ugyanazon határozat 8. cikkére.

Az 1999/468/EK határozat 5. 
cikkének (6) bekezdése szerinti határidő 
három hónap.
3. A bizottság saját eljárási 
szabályzatot fogad el.

Or. de

Indokolás

Figyelembe véve a rendelet érvényességének időtartamára vonatkozóan javasolt határidőket, 
a 13. cikk rendelkezései feleslegesek.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 331
13. CIKK

Bizottság törölve
1. A Bizottságot a 2002/21/EK irányelv 
22. cikkével létrehozott hírközlési bizottság 
segíti.
2. Ha erre a bekezdésre történik 
hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 
7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel 
ugyanazon határozat 8. cikkére.

Az 1999/468/EK határozat 5. 
cikkének (6) bekezdése szerinti határidő 
három hónap.
3. A bizottság saját eljárási 
szabályzatot fogad el.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 332
13. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell 
alkalmazni, tekintettel 8. cikkének 
rendelkezéseire is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 333
15. CIKK

Végrehajtás törölve

Az e rendelet végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket a 13. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Figyelembe véve a 13. cikk javasolt törlését, ez a rendelkezés felesleges.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 334
15. CIKK
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Végrehajtás törölve
Az e rendelet végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket a 13. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 335
I. MELLÉKLET

törölve

Or. de

Indokolás

A 3. cikk javasolt módosítása feleslegessé teszi az I. melléklet megtartását.

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 336
I. MELLÉKLET

A melléklet törölve

Or. es

 

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda

Módosítás: 337
I. MELLÉKLET
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törölve

Or. de

Indokolás

Az I. melléklet törlése a 3. cikk módosításaiból következik (lásd a 146. módosítást).

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 338
I. MELLÉKLET

Ez a melléklet törölve

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet törlése a 3. cikk módosításaiból következik (lásd a 139. módosítást).

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli és Patrizia Toia

Módosítás: 339
I. MELLÉKLET, 1. BEKEZDÉS, A) és B) PONT

a) kétszerese, ha a szabályozott barangolásos 
hívás olyan szám felé irányul, amely a 
fogadó hálózat szerinti tagállam valamelyik 
nyilvános telefonhálózatához tartozik; 
illetőleg

a) másfélszerese, 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.

b) kétszerese, ha a szabályozott barangolásos 
hívás olyan szám felé irányul, amely a 
fogadó hálózat szerinti tagállamon kívüli 
nyilvános telefonhálózathoz tartozik.

Or. it

Indokolás

A közelmúltban végzett tanulmányok azt mutatják, hogy két számítási tényezőre van szükség, 
mivel a hívások költsége attól függően különbözik, hogy azok a fogadó hálózat helye szerinti 



PE 386.538v03-00 68/73 AM\660182HU.doc

Külső fordítás

HU

tagállamon belül vagy azon kívül található számra irányulnak. A tanulmányok azt is 
megállapítják, hogy a bizottsági javaslatban meghatározott tényezők használatával 
kiszámított maximális nagykereskedelmi díj nem biztosít tisztességes barangolási árakat a 
fogyasztók számára. Ezért a fogyasztók védelme érdekében alacsonyabb tényezőket kell 
bevezetni, meghagyva ugyanakkor a haszonkulcsot a cégek számára.

Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 340
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 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 
kétszerese, ha a szabályozott barangolásos 
hívás olyan szám felé irányul, amely a 
fogadó hálózat szerinti tagállam valamelyik 
nyilvános telefonhálózatához tartozik,
illetőleg, ha a szabályozott barangolásos 
hívás olyan szám felé irányul, amely a 
fogadó hálózat szerinti tagállamon kívüli 
nyilvános telefonhálózathoz tartozik.

a) kétszerese, ha a szabályozott 
barangolásos hívás olyan szám felé irányul, 
amely a fogadó hálózat szerinti tagállam 
valamelyik nyilvános telefonhálózatához 
tartozik; illetőleg

Az e melléklet szerinti díjkorlátozás minden 
állandó díjtétellel együtt értendő, beleértve a 
kapcsolási díjat is.

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.

Or. pl
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Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 341
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 legmagasabb percenkénti díj, amelyet a 
fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől a 
fogadó hálózaton kezdeményezett 
beszédhívásért összesen szedhet, a 10. cikk 
(3) bekezdése szerint közzétett mobilhívás-
végződtetési díj kétszerese.

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.

Az e melléklet szerinti díj a kapcsolási díjjal 
együtt értendő.

Or. en

Indokolás

Egységes nagykereskedelmi ársapka. Erre a felső korlátra nem vonatkozik átlagolás, és a 
hívás végződtetésének helyétől független alkalmazandó. A képlet – amely az e 
véleménytervezethez csatolt és itt vitaalapként szereplő koppenhágai gazdasági jelentésen 
alapul – jelenleg 25 eurócentes maximális árat eredményezne.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 342
I. MELLÉKLET

A szabályozott barangolásos hívások 
kezdeményezésének 3. cikk szerinti 
nagykereskedelmi díja

A szabályozott barangolásos hívások 
kezdeményezésének 3. és 4. cikk szerinti 
nagykereskedelmi díja
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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 legmagasabb percenkénti díj, amelyet a 
fogadó hálózat valamely üzemeltetője a 
barangoló ügyfél hazai hálózatának bármely 
üzemeltetőjétől a fogadó hálózaton 
kezdeményezett szabályozott barangolásos 
hívásért összesen szedhet, a 10. cikk (3) 
bekezdése szerint közzétett átlagos 
mobilhívás-végződtetési díj kétszerese, 
minden hívás esetében, függetlenül attól, 
hogy az a fogadó hálózat szerinti 
tagállamban vagy a fogadó hálózat szerinti 
tagállamon kívül található nyilvános 
telefonhálózatba irányul.

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.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda

Módosítás: 343
I. MELLÉKLET, 1A. BEKEZDÉS (új)

1a. A mobilszolgáltató az a) és b) pontban 
említett legmagasabb díjon felül egyéb 
díjszabásokat is kínálhat, amelyek közül az 
ügyfél választhat.

Or. de
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Indokolás

Lehetővé kell tenni a mobilszolgáltatók számára, hogy a tervezett szabványos díjszabáson 
felül további díjszabásokat kínáljanak.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto és Margie Sudre

Módosítás: 344
I. MELLÉKLET, 1A. BEKEZDÉS (új)

1a. A legkülső régiók távoliságához, illetve 
a hívások kontinentális Európa és e régiók 
közötti továbbításához kapcsolódó járulékos 
költségeket a kizárólag a Közösség legkülső 
régióira vonatkozó engedéllyel rendelkező 
mobilszolgáltatók hálózatából indított vagy 
oda irányuló hívások esetén hozzá kell adni 
ezekhez a díjkorlátokhoz.

Or. fr

Indokolás

A legkülső régiókban a földrajzi folytonosság hiánya miatt a hívások továbbítása a más 
európai szolgáltatók által viselteknél jóval magasabb költségekkel jár. Az előirányzott 
díjkorlátozás arra kényszerítené az európai szolgáltatókat, hogy anélkül fogadják a legkülső 
régiókban működő szolgáltatók ügyfeleit, hogy a költségeiket fedezni tudnák, és ezért arról 
győzhetné meg őket, hogy a legkülső régiók szolgáltatóinak ügyfelei számára a célpontjaikat 
ne tegyék elérhetővé.

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda

Módosítás: 345
II. MELLÉKLET

törölve

Or. de

Indokolás

A II. melléklet törlése a 4. cikk módosításaiból következik.
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Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 346
II. MELLÉKLET; (1) PONT, B) PONT

b) „jelentős mobilszolgáltató mobilhívás-
végződtetési díja”: az adott jelentős 
mobilszolgáltató által fenntartott 
mobilhálózatba irányuló beszédhívások 
végződtetésének – a nemzeti szabályozó 
hatóság által jóváhagyott módszerrel 
összhangban megállapított – átlagos 
percenkénti díja (kapcsolási díjjal együtt), 
háromperces csúcsidei hívást alapul véve, 
HÉA nélkül, az érintett tagállam 
pénznemében kifejezve;

b) „jelentős mobilszolgáltató mobilhívás-
végződtetési díja”: az adott jelentős 
mobilszolgáltató által fenntartott 
mobilhálózatba irányuló beszédhívások 
végződtetésének – a nemzeti szabályozó 
hatóság által jóváhagyott módszerrel 
összhangban megállapított – átlagos 
percenkénti díja (kapcsolási díjjal együtt), 
háromperces hívás átlagdíját alapul véve, 
HÉA nélkül, az érintett tagállam 
pénznemében kifejezve;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 347
II. MELLÉKLET; (2) PONT

(2) A 10. cikk (3) bekezdése értelmében 
közzéteendő átlagos mobilhívás-
végződtetési díjat az országos súlyozott 
mobilhívás-végződtetési átlagdíjak 
átlagaként kell kiszámítani, ez utóbbi 
átlagot az egyes tagállamokban lévő aktív 
ügyfelek összlétszámával súlyozva. A 
számításhoz az alábbi (3) pontban 
meghatározott, a 10. cikk (2) vagy (4) 
bekezdése szerinti kérés értelmében a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a 
Bizottságnak bejelentett adatokat kell 
felhasználni.

(2) A 10. cikk (3) bekezdése értelmében 
közzéteendő átlagos mobilhívás-
végződtetési díjat az országos súlyozott 
mobilhívás-végződtetési átlagdíjak 75 
percentiliseként kell kiszámítani. A 
számításhoz az alábbi (3) pontban 
meghatározott, a 10. cikk (2) vagy (4) 
bekezdése szerinti kérés értelmében a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a 
Bizottságnak bejelentett adatokat kell 
felhasználni. A nemzeti súlyozott 
mobilhívás-végződtetési átlagdíjak 75 
percentilisének kiszámításához minden 
tagállam esetében ugyanazt a súlyozást 
alkalmazzák. Ha a nemzeti súlyozott 
mobilhívás-végződtetési átlagdíjak 75 
percentilise két tagállam közé esik, e két 
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tagállam mobilhívás-végződtetési díjainak 
egyszerű átlagát kell használni.

Or. en

Indokolás

A koppenhágai gazdasági jelentésből következik.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna, a PSE Csoport nevében

Módosítás: 348
II. MELLÉKLET; (3) PONT, B) PONT

b) a tagállambeli jelentős mobilszolgáltatók 
aktív ügyfeleinek összlétszáma,

(b) a tagállambeli jelentős mobilszolgáltatók 
beszédhívás-végződtetési perceinek összege,

Or. en

Indokolás

A koppenhágai gazdasági jelentésből következik.


