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A közösségbeli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról, valamint az 
elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 
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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 39
(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
aggasztónak találják a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatot igénybe vevők által a 
mobiltelefon Közösségen belüli külföldi 
használatáért fizetendő ár magas szintjét. Az 
európai szabályozók csoportjának 2005 
májusában tartott plenáris ülése (egyebek 
mellett) megállapította, hogy a fogyasztói 

(1) A piac e területének hibájaként 
mutatkozik meg az, hogy magas a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatot igénybe vevők által a 
mobiltelefon Közösségen belüli külföldi 
használatáért fizetendő árszintje. Az európai 
szabályozók csoportjának 2005 májusában 
tartott plenáris ülése (egyebek mellett) 
megállapította, hogy a fogyasztói árak 
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árak belátható indok nélkül igen magasak; 
hogy ennek okát egyszerre kell keresni 
abban, hogy a fogadó hálózat működtetője 
magas nagykereskedelmi árakat szab, és 
gyakran abban, hogy a fogyasztó saját 
hálózatának üzemeltetője magas fogyasztói 
felárat kér; hogy a nagykereskedelmi ár 
csökkenése nem mindig ér el a 
végfelhasználóig; és végül, hogy a 
különböző tagállamok piacai erősen össze 
vannak fonódva.

belátható indok nélkül igen magasak; hogy 
ennek okát egyszerre kell keresni abban, 
hogy a fogadó hálózat működtetője magas 
nagykereskedelmi árakat szab, és gyakran 
abban, hogy a fogyasztó saját hálózatának 
üzemeltetője magas fogyasztói felárat kér; 
hogy a nagykereskedelmi ár csökkenése nem 
mindig ér el a végfelhasználóig; és végül, 
hogy a különböző tagállamok piacai erősen 
össze vannak fonódva.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Miloslav Ransdorf 

Módosítás: 40
(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
aggasztónak találják a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatot igénybe vevők által a 
mobiltelefon Közösségen belüli külföldi 
használatáért fizetendő ár magas szintjét. Az 
európai szabályozók csoportjának 2005 
májusában tartott plenáris ülése (egyebek 
mellett) megállapította, hogy a fogyasztói 
árak belátható indok nélkül igen magasak; 
hogy ennek okát egyszerre kell keresni 
abban, hogy a fogadó hálózat működtetője 
magas nagykereskedelmi árakat szab, és 
gyakran abban, hogy a fogyasztó saját 
hálózatának üzemeltetője magas fogyasztói 
felárat kér; hogy a nagykereskedelmi ár 
csökkenése nem mindig ér el a 
végfelhasználóig; és végül, hogy a 
különböző tagállamok piacai erősen össze 
vannak fonódva.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
aggasztónak találják a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatot igénybe vevők által a 
mobiltelefon Közösségen belüli külföldi 
használatáért fizetendő ár magas szintjét. Az 
európai szabályozók csoportjának 2005 
májusában tartott plenáris ülése (egyebek 
mellett) megállapította, hogy a fogyasztói 
árak belátható indok nélkül igen magasak; 
hogy ennek okát egyszerre kell keresni 
abban, hogy a fogadó hálózat működtetője 
magas nagykereskedelmi árakat szab, és 
gyakran abban, hogy a fogyasztó saját 
hálózatának üzemeltetője magas fogyasztói 
felárat kér; hogy a nagykereskedelmi ár 
csökkenése nem mindig ér el a 
végfelhasználóig; és végül, hogy a 
különböző tagállamok piacai erősen össze 
vannak fonódva. Bár a közelmúltban 
néhány szolgáltató a fogyasztók számára 
kedvezőbb feltételeket kínáló barangolási 
díjakat vezetett be, változatlan az a tény, 
hogy az árak még mindig jelentősen 
túllépik a mobilszolgáltatóknál jelentkező 
költségeket, és nem tükrözik pontosan a 
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fogyasztók elvárásait, beleértve ebbe az 
információkon alapuló választás 
lehetőségét is.

Or. en

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

Módosítás: 41
(1A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1a) A kiskereskedelmi árak csak 2006-ban 
25%-al csökkentek. Megerősítésre került 
így az ERG azon előrejelzése, amely szerint 
a hálózati szolgáltatók a nagykereskedelmi 
árcsökkenéseket a kiskereskedelmi 
fogyasztók részére is továbbítják.

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 42
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) Az ajánlás szerint a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatok közötti nemzetközi 
barangolás nagykereskedelmi piaca olyan 
érintett piac, amely előzetes szabályozás alá 
vehető. A nemzeti szabályozó hatóságok 
azonban (külön-külön és az európai 
szabályozók csoportja keretében) azt 
mutatták ki a nemzetközi barangolás 
nemzeti nagykereskedelmi piacainak 
elemzése során, hogy egyelőre nincs olyan 
nemzeti szabályozó hatóság, amelynek 
sikerült volna hatásosan fellépnie a 
nemzetközi barangolás magas 
nagykereskedelmi ára ellen, mivel nehéz 
megállapítani, hogy mely vállalkozások 
rendelkeznek jelentős piaci erővel, 
tekintettel a nemzetközi barangolás egyedi 
körülményeire, így arra, hogy határokon 

(4) Az ajánlás szerint a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatok közötti nemzetközi 
barangolás nagykereskedelmi piaca olyan 
érintett piac, amely előzetes szabályozás alá 
vehető. A nemzeti szabályozó hatóságok 
azonban (külön-külön és az európai 
szabályozók csoportja keretében) azt 
mutatták ki a nemzetközi barangolás 
nemzeti nagykereskedelmi piacainak 
elemzése során, hogy egyelőre nincs olyan 
nemzeti szabályozó hatóság, amelynek 
sikerült volna hatásosan fellépnie a 
nemzetközi barangolás magas 
nagykereskedelmi ára ellen, mivel nehéz 
megállapítani, hogy mely vállalkozások 
rendelkeznek jelentős piaci erővel, 
tekintettel a nemzetközi barangolás egyedi 
körülményeire, így arra, hogy határokon 
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átnyúló szolgáltatásról van szó. átnyúló szolgáltatásról van szó. Ennek 
eredményeképpen meg kell vizsgálni a 
közösségi szintű szabályozó szükségességét.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Werner Langen 

Módosítás: 43
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A kis- és a nagykereskedelmi piac 
olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek 
a 2002. évi keretszabályozás értelmében 
rendelkezésre álló mechanizmusokon 
túlmenő, rendkívüli intézkedéseket tesznek 
indokolttá.

törölve

Or. de

Indokolás

Szükségtelenül részletes, ezért törölni kell.

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

Módosítás: 44
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) A barangoló ügyfelek érdekének 
védelmében kis- és nagykereskedelmi 
szinten egyaránt indokolt jogszabályi 
kötelezettségeket bevezetni, mivel a 
tapasztalat szerint a nemzetközi barangolási 
szolgáltatások nagykereskedelmi árának 
csökkenésével – kellő ösztönzés híján – nem 
feltétlenül csökken a barangolás 
kiskereskedelmi ára. Másrészt pedig, ha a 
kiskereskedelmi ár csökkentése közben nem 
foglalkozunk a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
nagykereskedelmi költségek szintjével, 
felborulhat a nemzetközi barangolás 

törölve
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piacának rendes működése.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a piac torzítása elkerülhető legyen és a mobilszolgáltatók 
versenyképessége megmaradjon, a nemzetközi barangolási díjakat kizárólag 
nagykereskedelmi, és nem kiskereskedelmi szinten kell szabályozni.

Módosítás, előterjesztette:Gunnar Hökmark

Módosítás: 45
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) A barangoló ügyfelek érdekének 
védelmében kis- és nagykereskedelmi 
szinten egyaránt indokolt jogszabályi 
kötelezettségeket bevezetni, mivel a 
tapasztalat szerint a nemzetközi barangolási 
szolgáltatások nagykereskedelmi árának 
csökkenésével – kellő ösztönzés híján – nem 
feltétlenül csökken a barangolás 
kiskereskedelmi ára. Másrészt pedig, ha a 
kiskereskedelmi ár csökkentése közben nem 
foglalkozunk a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
nagykereskedelmi költségek szintjével, 
felborulhat a nemzetközi barangolás 
piacának rendes működése.

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Módosítás: 46
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) A barangoló ügyfelek érdekének 
védelmében kis- és nagykereskedelmi 
szinten egyaránt indokolt jogszabályi 

(12) A barangoló ügyfelek érdekének 
védelmében ezért nagykereskedelmi szinten 
indokolt jogszabályi kötelezettségeket 
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kötelezettségeket bevezetni, mivel a 
tapasztalat szerint a nemzetközi barangolási 
szolgáltatások nagykereskedelmi árának 
csökkenésével – kellő ösztönzés híján – nem 
feltétlenül csökken a barangolás 
kiskereskedelmi ára. Másrészt pedig, ha a 
kiskereskedelmi ár csökkentése közben nem 
foglalkozunk a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
nagykereskedelmi költségek szintjével, 
felborulhat a nemzetközi barangolás 
piacának rendes működése.

bevezetni.

Or. en

Indokolás

A kis- és nagykereskedelmi szintű szabályozás olyan nagymértékű beavatkozás a piaci 
folyamatokba, amely az európai telekommunikációs ágazatra nézve nagy horderejű 
következményekkel jár, és a versenyt akadályozná. A javaslat azon célkitűzése, amely szerint 
csökkenteni kell az Európán belüli barangolási díjakat, üdvözölendő, azonban a 
kiskereskedelmi szinten történő szabályozásnak az utolsó megoldásnak kell maradnia. 

Módosítás, előterjesztette:Reino Paasilinna a PSE csoport képviseletében

Módosítás: 47
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) A barangoló ügyfelek érdekének 
védelmében kis- és nagykereskedelmi 
szinten egyaránt indokolt jogszabályi 
kötelezettségeket bevezetni, mivel a 
tapasztalat szerint a nemzetközi barangolási 
szolgáltatások nagykereskedelmi árának 
csökkenésével – kellő ösztönzés híján – nem 
feltétlenül csökken a barangolás 
kiskereskedelmi ára. Másrészt pedig, ha a 
kiskereskedelmi ár csökkentése közben nem 
foglalkozunk a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
nagykereskedelmi költségek szintjével, 
felborulhat a nemzetközi barangolás 
piacának rendes működése. 

(12) A barangoló ügyfelek érdekének 
védelmében kis- és nagykereskedelmi 
szinten egyaránt indokolt jogszabályi 
kötelezettségeket bevezetni, mivel a 
tapasztalat szerint a nemzetközi barangolási 
szolgáltatások nagykereskedelmi árának 
csökkenésével – kellő ösztönzés híján – nem 
feltétlenül csökken a barangolás 
kiskereskedelmi ára. Másrészt pedig, ha a 
kiskereskedelmi ár csökkentése közben nem 
foglalkozunk a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
nagykereskedelmi költségek szintjével, 
felborulhat a nemzetközi barangolás 
piacának rendes működése. Különös 



AM\660783HU.doc 7/114 PE 384.658v03-00

Külső fordítás

HU

figyelmet kell szentelni annak kockázatára, 
ha a barangolási szolgáltatásokról szóló 
rendelkezés feltételeit kisebb, független, és 
újonnan indult szolgáltatók részére 
ajánlják fel, ez olyan mértékben képes 
versenyképességüket korlátozni, hogy 
bárminemű visszaélésről való 
tudomásszerzés esetén azonnali és 
megfelelő intézkedések foganatosíthatók. A 
Bizottságnak elemeznie kell e rendelet 
hatását a kisebb, független, és újonnan 
indult szolgáltatók versenyképességi 
helyzetére nézve.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Šarūnas Birutis 

Módosítás: 48
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) A barangoló ügyfelek érdekének 
védelmében kis- és nagykereskedelmi 
szinten egyaránt indokolt jogszabályi 
kötelezettségeket bevezetni, mivel a 
tapasztalat szerint a nemzetközi barangolási 
szolgáltatások nagykereskedelmi árának 
csökkenésével – kellő ösztönzés híján – nem 
feltétlenül csökken a barangolás 
kiskereskedelmi ára. Másrészt pedig, ha a 
kiskereskedelmi ár csökkentése közben nem 
foglalkozunk a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
nagykereskedelmi költségek szintjével, 
felborulhat a nemzetközi barangolás 
piacának rendes működése.

(12) A barangoló ügyfelek érdekének 
védelmében kis- és nagykereskedelmi 
szinten egyaránt indokolt jogszabályi 
kötelezettségeket bevezetni, mivel a 
tapasztalat szerint a nemzetközi barangolási 
szolgáltatások nagykereskedelmi árának 
csökkenésével – kellő ösztönzés híján – nem 
feltétlenül csökken a barangolás 
kiskereskedelmi ára. Másrészt pedig, ha a 
kiskereskedelmi ár csökkentése közben nem 
foglalkozunk a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
nagykereskedelmi költségek szintjével, 
felborulhat a nemzetközi barangolás 
piacának rendes működése. A Bizottságnak 
különös figyelmet kell fordítania e rendelet 
piacra gyakorolt hatásaira, és biztosítania 
kell azt, hogy a verseny nem torzul, különös 
figyelemmel a kisebb, független 
szolgáltatókra, és az új piaci belépőkre.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kihangsúlyozza, hogy ez a rendelet nem járhat negatív hatással a versenyre az 
ide kapcsolódó piacon.

Módosítás, előterjesztette:Werner Langen 

Módosítás: 49
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni –
ésszerű időt hagyva arra, hogy a 
szolgáltatók áraikat és kínált 
szolgáltatásaikat összhangba hozhassák 
velük –, és előírni, hogy minden 
tagállamban közvetlenül alkalmazandók 
legyenek.

törölve

Or. de

Indokolás

Szükségtelenül részletező, ezért törölni szükséges.

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis  

Módosítás: 50
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni –
ésszerű időt hagyva arra, hogy a 
szolgáltatók áraikat és kínált 
szolgáltatásaikat összhangba hozhassák 
velük –, és előírni, hogy minden 
tagállamban közvetlenül alkalmazandók 
legyenek.

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt azonnal, minden tagállamban 
közvetlenül alkalmazandóan hatályba 
léptetni.

Or. en
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Indokolás

A díjak kis- és nagykereskedelmi szinten történő korlátozásának azonnali alkalmazása 
okvetlenül fontos annak érdekében, hogy az árak csökkenjenek. Ez a rendelet elsődleges 
célkitűzése. Annak ellenére, hogy a szolgáltatók az elmúlt évben jelentős nagykereskedelmi 
díjcsökkentéseket jelentettek be, a kiskereskedelmi díjak még mindig magasak. Ezért nincs 
szükség átmeneti záradékra. 

Módosítás, előterjesztette:Reino Paasilinna a PSE csoport képviseletében

Módosítás: 51
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni –
ésszerű időt hagyva arra, hogy a 
szolgáltatók áraikat és kínált 
szolgáltatásaikat összhangba hozhassák 
velük –, és előírni, hogy minden tagállamban 
közvetlenül alkalmazandók legyenek.

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni, és 
előírni, hogy minden tagállamban 
közvetlenül alkalmazandók legyenek.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata 6. cikkének törlésére reagálva, amely a hívásokért fizetett 
kiskereskedelmi árakra vonatkozó szabályozás hatálybalépését megelőzően hat hónapos 
felkészülési időszakot tartalmazott.

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Módosítás: 52
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni –
ésszerű időt hagyva arra, hogy a szolgáltatók
áraikat és kínált szolgáltatásaikat 
összhangba hozhassák velük –, és előírni, 
hogy minden tagállamban közvetlenül 
alkalmazandók legyenek.

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni – 12 
hónap időt hagyva arra, hogy a szolgáltatók
felkészülhessenek alkalmazásukra –, és 
előírni, hogy minden tagállamban 
közvetlenül alkalmazandók legyenek.

Or. en
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Indokolás

Módosítás, előterjesztette:Pilar del Castillo Vera  

Módosítás: 53
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni –
ésszerű időt hagyva arra, hogy a szolgáltatók
áraikat és kínált szolgáltatásaikat összhangba 
hozhassák velük –, és előírni, hogy minden 
tagállamban közvetlenül alkalmazandók 
legyenek.

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni – hat 
hónap időt hagyva arra, hogy a szolgáltatók 
áraikat és kínált szolgáltatásaikat összhangba 
hozhassák velük –, és előírni, hogy minden 
tagállamban közvetlenül alkalmazandók 
legyenek.

Or. en

Indokolás

Mihelyst a rendeletet véglegesítjük, a szolgáltatóknak ésszerű, fix időtartamot kell biztosítani 
arra, hogy a szükséges változtatásokat végrehajtsák.

Módosítás, előterjesztette:Ivo Belet

Módosítás: 54
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni –
ésszerű időt hagyva arra, hogy a szolgáltatók 
áraikat és kínált szolgáltatásaikat összhangba 
hozhassák velük –, és előírni, hogy minden 
tagállamban közvetlenül alkalmazandók 
legyenek.

(13) A bevezetendő kötelezettségeket 
indokolt mihamarabb hatályba léptetni – hat 
hónap időt hagyva arra, hogy a szolgáltatók 
kiskereskedelmi áraikat és kínált 
szolgáltatásaikat összhangba hozhassák 
velük –, és előírni, hogy minden tagállamban 
közvetlenül alkalmazandók legyenek.

Or. nl

Módosítás, előterjesztette:Miloslav Ransdorf

Módosítás: 55
(13A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(13a) Gondoskodni szükséges arról, hogy a 
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mobilszolgáltatók e rendelet 
következményeként ne rontsanak az ágazat 
munkakörülményein.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás: 56
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

törölve

Or. fr

Indokolás

Az „európai hazai piac szemléletmód”cím alkalmazásából nem származik haszon. 
Helyénvalóbb lenne ezt a preambulumbekezdést a nagykereskedelmi piac szabályozására 
vonatkozó elvek leírására használni. 

Módosítás, előterjesztette:Werner Langen

Módosítás: 57
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(14) Egy, „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven bevezetendő közös 
mechanizmus révén indokolt elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen túlzott árat 
fizetniük a hívások kezdeményezéséért és 
fogadásáért, ezáltal a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A szóban forgó 
szolgáltatások határokon átívelő jellege 
miatt közös mechanizmusra van szükség 
ahhoz, hogy a mobilszolgáltatóknak 
egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, 
koherens keretszabályozáshoz kelljen 
igazodniuk.

(14) Egy, „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven bevezetendő közös 
mechanizmus révén indokolt elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen túlzott árat 
fizetniük a hívások kezdeményezéséért és 
fogadásáért, ezáltal a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon.

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Daniel Caspary

Módosítás: 58
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Indokolás

A 4. cikk módosításához kapcsolódik. A hívásfogadásnak elvileg ingyenesnek kell lennie az 
EU-n belül.

Módosítás, előterjesztette:Reino Paasilinna a PSE csoport képviseletében

Módosítás: 59
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(14) Egy, „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven bevezetendő közös 
mechanizmus révén indokolt elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen túlzott árat 
fizetniük a hívások kezdeményezéséért és 
fogadásáért olyan, a legmagasabb díjakkal 
kombinált alapértelmezett átlagos árak 
biztosításával, amelyek jobban tükrözik a 
szolgáltatásnyújtás költségeit, és 
mindeközben meghagyják a felhasználók 
számára annak jogát, hogy a magasabb 
barangolási árakat fogadja el, ezáltal a 
fogyasztók magas szintű védelemben 
részesüljenek, de a mobilszolgáltatók közötti 
verseny is megmaradjon. A szóban forgó 
szolgáltatások határokon átívelő jellege 
miatt közös mechanizmusra van szükség 
ahhoz, hogy a mobilszolgáltatóknak 
egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, 
koherens keretszabályozáshoz kelljen 
igazodniuk.

Or. en

Indokolás

A javasolt ársapkás szerkezetre reagálva.
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Módosítás, előterjesztette:Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 60
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(14) Egy, „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven bevezetendő közös 
mechanizmus révén indokolt elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik
vagy tartózkodásuk során használják, ne 
kelljen túlzott árat fizetniük a hívások vagy 
szöveges üzenetek kezdeményezéséért és 
fogadásáért, ezáltal a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A szóban forgó 
szolgáltatások határokon átívelő jellege 
miatt közös mechanizmusra van szükség 
ahhoz, hogy a mobilszolgáltatóknak 
egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, 
koherens keretszabályozáshoz kelljen 
igazodniuk. A közös mechanizmus 
megalkotásakor a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak és a szolgáltatóknak különös 
figyelmet kell fordítaniuk azon 
állampolgárok sajátos helyzetére, akik 
határokon átnyúló régiókban, vagy 
szomszédos tagállamokban élnek és 
dolgoznak, valamint ott folytatnak üzleti 
tevékenységet. Jelen rendelettől függetlenül 
speciális rendelkezéseket kell elfogadni 
annak érdekében, hogy a felhasználók el 
tudják kerülni a véletlen barangolás
következtében elszenvedett költségeket. 
Közösségi szabályozási hatáskör hiányában 
a Bizottság 2008-ban e tárgyban 
helyzetjelentést mutat be. 

Or. en

Indokolás

A barangolási díjakat nem csak az utazók fizetik meg, hanem a vállalkozások is, legfőképp a 
KKV-k, illetve azok a polgárok, akik az EU belső határ-régióiban tartózkodnak, élnek, 
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dolgoznak, vagy működnek. Mindennapi tevékenységük során folyamatosan kénytelenek 
szembenézni a barangolási díjakkal, mindezt utazás nélkül, amikor a véletlen barangolásnak 
vannak kitéve. (pl. más, határon túli szolgáltató alá kerülnek, miközben saját „hazájukban” 
tartózkodnak).

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás: 61
(14A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(14a) A fenti megfontolásokra figyelemmel 
a kimenő nemzetközi barangolási hívások 
nagykereskedelmi árszintjének 
leghatékonyabb és leginkább arányos 
szabályozási mechanizmusát közösségi 
szinten, szolgáltatónként és percenként 
kiszámított átlagárban kell meghatározni. 

Or. fr

Indokolás

Az „európai hazai piac szemléletmód”cím alkalmazásából nem származik haszon. 
Helyénvalóbb lenne ezt a preambulumbekezdést a nagykereskedelmi piac szabályozására 
vonatkozó elvek leírására használni.

Módosítás, előterjesztette:Gunnar Hökmark

Módosítás: 62
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

törölve

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

Módosítás: 63
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(15) Egy hatékony és arányos
mechanizmus, amelynek révén a fenti 
megfontolásokkal összhangban 
szabályozható a nemzetközi barangolásos 
hívások díja, a percenkénti díj közösségi 
szintű felső korlátozásának bevezetése 
nagykereskedelmi szinten.

Or. en

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

Módosítás: 64
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a piac torzítása elkerülhető legyen és a mobilszolgáltatók 
versenyképessége megmaradjon, a nemzetközi barangolási díjakat kizárólag 
nagykereskedelmi, és nem kiskereskedelmi szinten kell szabályozni.

Módosítás, előterjesztette:Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 65
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) A leghatékonyabb és legarányosabb 
mechanizmus, amelynek révén a fenti 
megfontolásokkal összhangban 
szabályozható a nemzetközi barangolásos 

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

hívások és üzenetek kezdeményezésének és 
fogadásának a díja, a percenkénti díj 
közösségi szintű felső korlátozásának 
bevezetése kis- és nagykereskedelmi szinten, 
vagy egy barangoló fogyasztókat védő 
díjszabás-számítási rendszer létrehozása 
kiskereskedelmi szinten.

Or. en

Indokolás

A barangolási szolgáltatásoknak minden szolgáltatást magukban kell foglalniuk: hanghívás, 
üzenetek, híváskezdeményezés vagy fogadás külföldön, vagy fogadó országban. Ki kell 
számítani a fogyasztókat védő díjszabást, így be lehet majd vezetni a kiskereskedelmi árak 
maximumának automatikus megállapítását.

Módosítás, előterjesztette:Ivo Belet

Módosítás: 66
(15A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(15a) Annak érdekében, hogy a hazai 
szolgáltatók innovatív díjcsomagokat is fel 
tudjanak ajánlani, engedélyezni kell 
részükre, hogy kiskereskedelmi szinten 
eltérhessenek a legfelső díjszabástól, ha a 
fogyasztó ezt kifejezetten igényli. 

Or. nl

Módosítás, előterjesztette:Romano Maria La Russa

Módosítás: 67
(15A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(15a) Nagykereskedelmi szinten egyik 
fogadó hálózati szolgáltató se hajthasson be 
más szolgáltatón a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díjon felüli díjat. 
Kiskereskedelmi szinten az új és meglévő
fogyasztók számára szintén be kell vezetni 
egy legmagasabb percdíjú, fogyasztókat 
védő díjszabást, kivéve, ha a fogyasztók
szándékosan más díjszabás mellett 
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döntenek.

Or. en

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

Módosítás: 68
(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) E mechanizmus révén elérhető, hogy a 
nemzetközi barangolási díjak az eddiginél 
jobban tükrözzék a szolgáltatásnyújtás 
hátterében lévő költségeket, de a 
szolgáltatók is szabadon versenyezhessenek, 
azáltal hogy más-más kínálatot mutatnak 
fel, és díjstruktúrájukat hozzáigazítják a 
piac körülményeihez és a fogyasztók 
igényeihez.

törölve

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a piac torzítása elkerülhető legyen és a mobilszolgáltatók 
versenyképessége megmaradjon, a nemzetközi barangolási díjakat kizárólag 
nagykereskedelmi, és nem kiskereskedelmi szinten kell szabályozni.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás: 69
(16A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16a) Mindemellett annak érdekében, hogy 
a sebezhető barangoló ügyfelek védelme 
biztosított legyen, a szolgáltatóknak is 
olyan, fogyasztókra nézve 
többletköltségekkel nem járó 
kiskereskedelmi ajánlatokat kell 
javasolniuk, amelyekben a kimenő 
nemzetközi barangolási hívások díja nem 
lépi túl a díj percenkénti legmagasabb 
mértékét, és a bejövő nemzetközi 
barangolási hívások díja nem lépi túl a díj 
percenkénti legmagasabb mértékét.
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Or. fr

Indokolás

A preambulumbekezdés eredeti változatában hivatkozott problémákat fentebb már kezelték. 
Ezt a preambulumbekezdést arra kell használni, hogy a sebezhető fogyasztók védelmének 
módja részletesebben legyen körülírva.

Módosítás, előterjesztette:Werner Langen

Módosítás: 70
(17) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) Célszerű, hogy a közös mechanizmus 
könnyen megvalósítható és figyelemmel 
kísérhető legyen, ezáltal minél kevesebb 
adminisztratív terhet rójon mind a 
követelmények által érintett szolgáltatókra, 
mind a felügyeletet és a jogalkalmazást 
végző nemzeti szabályozó hatóságokra.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez anélkül is működik, hogy le lenne írva, ezért a jobb jogalkotás érdekében törölni kell.

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 71
(17) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) Célszerű, hogy a közös mechanizmus 
könnyen megvalósítható és figyelemmel 
kísérhető legyen, ezáltal minél kevesebb 
adminisztratív terhet rójon mind a 
követelmények által érintett szolgáltatókra, 
mind a felügyeletet és a jogalkalmazást 
végző nemzeti szabályozó hatóságokra.

(17) Célszerű, hogy a közös mechanizmus 
könnyen megvalósítható és figyelemmel 
kísérhető legyen, ezáltal minél kevesebb 
adminisztratív terhet rójon mind a 
követelmények által érintett szolgáltatókra, 
mind a felügyeletet és a jogalkalmazást 
végző nemzeti szabályozó hatóságokra.
Annak érdekében, hogy a nagy- és 
kiskereskedelmi árak maximumának 
kiszámítása egyszerűbb legyen, e rendelet 
euróban kifejezett pontos értékeket határoz 
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meg. Ez a fogyasztók számára az 
átláthatóságot javítja, valamint a növeli 
szabályozás biztonságát és 
kiszámíthatóságát. 

Or. en

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

Módosítás: 72
(17A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(17a) Annak érdekében, hogy a jövőben 
elkerülhető legyen az, hogy egyes 
mobilszolgáltatók ne továbbítsák 
nagykereskedelmi megtakarításaikat 
kiskereskedelmi fogyasztóik részére, a 
szolgáltatók részére elő kell írni, hogy 
szabályozó hatóságaik felé 
dokumentumokkal igazolják 
kiskereskedelmi áraik csökkentését. 

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 73
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(18) A felső árkorlát megállapításánál 
indokolt tekintetbe venni, hogy mely 
különböző elemek vesznek részt egy 
nemzetközi barangolásos hívás 
lebonyolításában (beleértve az általános 
költségeket, valamint a hívás jelzését, 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését), és mennyiben mások a 
nemzetközi barangolási szolgáltatás 
hátterében álló költségek, ha a hívás a 
fogadó országon belülre irányul, mint ha az 
ügyfél honos országában vagy egy 

(18) Az átlagos nagykereskedelmi díjak 
megállapításánál indokolt tekintetbe venni, 
hogy mely különböző elemek vesznek részt 
egy nemzetközi barangolásos hívás 
lebonyolításában (beleértve az általános 
költségeket, valamint a hívás jelzését, 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését).
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közösségbeli harmadik országban végződik.

Or. de

Indokolás

Annak tisztázása érdekében, hogy a nagykereskedelmi díjakat átlagszámítási alapon kell 
meghatározni.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás: 74
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(18) A felső árkorlát megállapításánál 
indokolt tekintetbe venni, hogy mely 
különböző elemek vesznek részt egy 
nemzetközi barangolásos hívás 
lebonyolításában (beleértve az általános 
költségeket, valamint a hívás jelzését, 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését), és mennyiben mások a 
nemzetközi barangolási szolgáltatás 
hátterében álló költségek, ha a hívás a 
fogadó országon belülre irányul, mint ha az 
ügyfél honos országában vagy egy 
közösségbeli harmadik országban végződik.

(18) Az átlagos és felső árkorlát 
megállapításánál indokolt tekintetbe venni, 
hogy mely különböző nagy- és 
kiskereskedelmi elemek vesznek részt egy 
nemzetközi barangolásos hívás 
lebonyolításában (beleértve az általános 
költségeket, valamint a hívás jelzését, 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését).

Or. fr

Indokolás

A felülvizsgált preambulumbekezdés szükségessé teszi mind az átlag árkorlátra (a 
nagykereskedelmi piac részére javasolt ársapkára és a kiskereskedelmi piac részére javasolt 
cél árra) és a felső árkorlátra (a fogyasztókat védő díjszabásra) való utalást. Szükségessé 
teszi a kiskereskedelmi értékesítési költségekre való kifejezett utalást is, amelyet a Bizottság 
nem vett figyelembe a hatástanulmányában.

Módosítás, előterjesztette:Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 75
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS



PE 384.658v03-00 22/114 AM\660783HU.doc

Külső fordítás

HU

(18) A felső árkorlát megállapításánál 
indokolt tekintetbe venni, hogy mely 
különböző elemek vesznek részt egy 
nemzetközi barangolásos hívás 
lebonyolításában (beleértve az általános 
költségeket, valamint a hívás jelzését, 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését), és mennyiben mások a 
nemzetközi barangolási szolgáltatás 
hátterében álló költségek, ha a hívás a 
fogadó országon belülre irányul, mint ha az 
ügyfél honos országában vagy egy 
közösségbeli harmadik országban végződik.

(18) A felső árkorlát megállapításánál 
indokolt tekintetbe venni, hogy mely 
különböző lényeges elemek vesznek részt 
egy nemzetközi barangolásos hívás 
kezdeményezésében és fogadásában
(beleértve az általános költségeket, valamint 
a hívás jelzését, kezdeményezését, 
továbbítását és végződtetését).

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslatával való összhang érdekében a híváskezdeményezés mellett a 
hívásfogadásra is utalni kell. A javasolt 10. módosítással (I. melléklet) összhangban, és azt 
kiegészítve szükséges annak a hivatkozásnak az eltávolítása is, amely azon nemzetközi 
barangolási szolgáltatás költség-különbségeire utal, amelyek a látogatott országon belülre, a 
barangoló ügyfél honos országába vagy közösségen belüli harmadik országba irányuló 
hívásokkal összefüggésben merülnek fel. 

Módosítás, előterjesztette:Reino Paasilinna a PSE csoport képviseletében

Módosítás: 76
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(18) A felső árkorlát megállapításánál 
indokolt tekintetbe venni, hogy mely 
különböző elemek vesznek részt egy
nemzetközi barangolásos hívás
lebonyolításában (beleértve az általános 
költségeket, valamint a hívás jelzését, 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését), és mennyiben mások a 
nemzetközi barangolási szolgáltatás 
hátterében álló költségek, ha a hívás a 
fogadó országon belülre irányul, mint ha az 
ügyfél honos országában vagy egy 

(18) Az árkorlát megállapításánál indokolt 
figyelembe venni a nemzetközi barangolásos 
hívások lebonyolításában résztvevő összes 
elemet (beleértve az általános költségeket, 
valamint a hívás jelzését, kezdeményezését, 
továbbítását és végződtetését), és hogy 
mennyiben mások a nemzetközi barangolási 
szolgáltatás hátterében álló költségek, ha a 
hívás a fogadó országon belülre irányul, 
mint ha az ügyfél honos országában vagy 
egy közösségbeli harmadik országban 
végződik. Az egyszerűség kedvéért a 
nagykereskedelmi árkorlátot egyoldalú 
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közösségbeli harmadik országban végződik. maximumként kell kifejezni.

Or. en

Indokolás

A javasolt ársapkás szerkezetre reagálva.

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 77
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(18) A felső árkorlát megállapításánál 
indokolt tekintetbe venni, hogy mely 
különböző elemek vesznek részt egy 
nemzetközi barangolásos hívás 
lebonyolításában (beleértve az általános 
költségeket, valamint a hívás jelzését, 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését), és mennyiben mások a 
nemzetközi barangolási szolgáltatás 
hátterében álló költségek, ha a hívás a 
fogadó országon belülre irányul, mint ha az 
ügyfél honos országában vagy egy 
közösségbeli harmadik országban végződik.

(18) A felső árkorlát megállapításánál 
indokolt figyelembe venni, hogy mely 
különböző elemek vesznek részt egy 
nemzetközi barangolásos hívás 
lebonyolításában (beleértve az általános 
költségeket, valamint a hívás jelzését, 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését), és mennyiben mások a 
nemzetközi barangolási szolgáltatás 
hátterében álló költségek, ha a hívás a 
fogadó országon belülre irányul, mint ha az 
ügyfél honos országában vagy egy 
közösségbeli harmadik országban végződik 
Ezen felül a felső árkorlátnak kellőképpen 
figyelembe kell vennie a szolgáltatók közötti 
regionális kiegyensúlyozatlanságot és 
különbségeket, különösen azon szolgáltatók 
esetében, amelyek sajátos körülményeknek 
vannak kitéve, például a domborzati 
viszonyoknak, vagy rövid időn belül nagy 
turistaforgalomnak.

Or. en

Indokolás

Kétségtelen, hogy egyes szolgáltatók rajtuk kívül álló sajátos okokból kifolyólag az átlagosnál 
nagyobb nagykereskedelmi költségekkel nézek szembe. Ezt a nagykereskedelmi felső ársapka 
kiszámításánál figyelembe kell venni. 
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Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 78
(19) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(19) A nemzetközi barangolásos hívások 
felső nagykereskedelmi árkorlátját indokolt 
a jelentős piaci erővel rendelkező 
mobilszolgáltatók átlagos percenkénti 
mobilhívás-végződtetési díjához kötni, 
hiszen ezeket a végződtetési díjakat az 
elektronikus hírközlésre vonatkozó 2002. évi 
keretszabályozással összhangban a 
szabályozó hatóságok már most is 
felügyelik, így azok elvben tükrözik a 
költségeket. Tekintettel a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatok hívásvégződtetési 
piacának jellemzőire és a nemzetközi 
barangolás határon átívelő voltára, a 
szabályozás így ráadásul olyan támponthoz 
kötődik, amely tartósan hű képet ad a 
közösségbeli mobilhálózatok 
költségszerkezetéről. Az átlagos mobilhívás-
végződtetési díj megbízhatóan utal a 
nagykereskedelmi szinten jelentkező főbb 
költségelemekre, ha tehát a 
nagykereskedelmi ár felső határát ezen 
átlagos mobilhívás-végződtetési díj 
megfelelő számú többszöröseként
határozzuk meg, biztosak lehetünk benne, 
hogy a szabályozott barangolási 
szolgáltatások valós költségei megtérülnek.

(19) A nemzetközi barangolásos hívások 
felső nagykereskedelmi árkorlátját indokolt 
a jelentős piaci erővel rendelkező 
mobilszolgáltatók átlagos percenkénti 
mobilhívás-végződtetési díjához (MVD) 
kötni, hiszen ezeket a végződtetési díjakat az 
elektronikus hírközlésre vonatkozó 2002. évi 
keretszabályozással összhangban a 
szabályozó hatóságok már most is 
felügyelik, így azok elvben tükrözik a 
költségeket. Tekintettel a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatok hívásvégződtetési 
piacának jellemzőire és a nemzetközi 
barangolás határon átívelő voltára, a 
szabályozás így ráadásul olyan támponthoz 
kötődik, amely tartósan hű képet ad a 
közösségbeli mobilhálózatok 
költségszerkezetéről. Az átlagos mobilhívás-
végződtetési díj megbízhatóan utal a 
nagykereskedelmi szinten jelentkező főbb 
költségelemekre, ha tehát a 
nagykereskedelmi ár felső határát ezen 
átlagos mobilhívás-végződtetési díj 
megfelelő számú többszöröseként 
határozzuk meg, biztosak lehetünk benne, 
hogy a szabályozott barangolási 
szolgáltatások valós költségei megtérülnek. 
A jelenlegi átlagos MVD becsült értéke 
11,41 eurocent. Az MVD ilyen szintjénél az 
látszana megfelelőnek, ha az együttható 
értéke EU-n belüli kimenő hívások 
esetében 3 lenne (0,34 euró), és helyi 
kimenő hívások esetén 2 (0,23 euró).

Or. en
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Indokolás

A nemzeti hálózaton kívüli barangolás során történt hívásokkal összefüggő teljes költségek 
hiányában indokolt, és a fogyasztók számára tisztességes külön díjkorlátok meghatározása az 
„EU-n belüli” és a „helyi” kimenő hívásokra. Kétségtelen, hogy egyes szolgáltatók rajtuk 
kívül álló sajátos okokból kifolyólag az átlagosnál nagyobb nagykereskedelmi költségekkel 
néznek szembe. Ezt a nagykereskedelmi felső ársapka kiszámításánál figyelembe kell venni. 

Módosítás, előterjesztette:Gunnar Hökmark

Módosítás: 79
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) A kiskereskedelmi felső árkorlátot úgy 
kell meghatározni, hogy a barangoló ügyfél 
biztos lehessen benne, hogy szabályozott 
hívásáért nem kell túlzott árat fizetnie, de 
egyúttal elegendő árrés is maradjon a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően 
széles kínálatot nyújthassanak 
fogyasztóiknak.

törölve

Or. en

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

Módosítás: 80
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) A kiskereskedelmi felső árkorlátot úgy 
kell meghatározni, hogy a barangoló ügyfél 
biztos lehessen benne, hogy szabályozott 
hívásáért nem kell túlzott árat fizetnie, de 
egyúttal elegendő árrés is maradjon a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően 
széles kínálatot nyújthassanak 
fogyasztóiknak.

törölve

Or. de
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a piac torzítása elkerülhető legyen és a mobilszolgáltatók 
versenyképessége megmaradjon, a nemzetközi barangolási díjakat kizárólag 
nagykereskedelmi, és nem kiskereskedelmi szinten kell szabályozni.  

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 81
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) A kiskereskedelmi felső árkorlátot úgy 
kell meghatározni, hogy a barangoló ügyfél 
biztos lehessen benne, hogy szabályozott 
hívásáért nem kell túlzott árat fizetnie, de 
egyúttal elegendő árrés is maradjon a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően 
széles kínálatot nyújthassanak 
fogyasztóiknak.

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás: 82
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) A kiskereskedelmi felső árkorlátot úgy 
kell meghatározni, hogy a barangoló ügyfél 
biztos lehessen benne, hogy szabályozott 
hívásáért nem kell túlzott árat fizetnie, de 
egyúttal elegendő árrés is maradjon a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően 
széles kínálatot nyújthassanak 
fogyasztóiknak.

(20) A kiskereskedelmi átlagos és felső 
árkorlátot úgy kell meghatározni, hogy a 
barangoló ügyfél biztos lehessen benne, 
hogy szabályozott hívásáért nem kell túlzott 
árat fizetnie, de egyúttal elegendő árrés is 
maradjon a hazai szolgáltatók számára 
ahhoz, hogy kellően széles kínálatot 
nyújthassanak fogyasztóiknak.

Or. fr

Indokolás

A felülvizsgált preambulumbekezdés szükségessé teszi mind az átlag árkorlátra (a
nagykereskedelmi piac részére javasolt ársapkára és a kiskereskedelmi piac részére javasolt 
cél árra) és a felső árkorlátra (a fogyasztókat védő díjszabásra) való utalást.
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Módosítás, előterjesztette:Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 83
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) A kiskereskedelmi felső árkorlátot úgy 
kell meghatározni, hogy a barangoló ügyfél 
biztos lehessen benne, hogy szabályozott 
hívásáért nem kell túlzott árat fizetnie, de 
egyúttal elegendő árrés is maradjon a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően 
széles kínálatot nyújthassanak 
fogyasztóiknak.

(20) A barangoló fogyasztókat védő 
díjszabás-számítási rendszernek biztosítania 
kell azt, hogy a barangoló ügyfél biztos 
lehessen benne, hogy szabályozott 
hívásainak vagy üzeneteinek 
kezdeményezéséért, vagy azok fogadásáért
nem kell túlzott árat fizetnie, de egyúttal 
elegendő árrés is maradjon a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően 
széles kínálatot nyújthassanak 
fogyasztóiknak.

Or. en

Indokolás

Ki kell számítani a fogyasztókat védő díjszabást, így be lehet majd vezetni a kiskereskedelmi 
árak maximumának automatikus megállapítását.

Módosítás, előterjesztette:Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 84
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) A kiskereskedelmi felső árkorlátot úgy 
kell meghatározni, hogy a barangoló ügyfél 
biztos lehessen benne, hogy szabályozott
hívásáért nem kell túlzott árat fizetnie, de 
egyúttal elegendő árrés is maradjon a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően 
széles kínálatot nyújthassanak 
fogyasztóiknak.

(20) A kiskereskedelmi Euro Díjszabási 
felső árkorlátot úgy kell meghatározni, hogy 
a barangoló ügyfél biztos lehessen benne, 
hogy hívásáért nem kell nem helyénvaló árat 
fizetnie, de egyúttal elegendő árrés is 
maradjon a hazai szolgáltatók számára 
ahhoz, hogy kellően széles kínálatot 
nyújthassanak fogyasztóiknak.

Or. de

Indokolás

Tisztázni szükséges, hogy az Euro Díjszabás részére megállapított megfelelő felső árkorlátot 
nem szabad túllépni.
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Módosítás, előterjesztette:Romano Maria La Russa

Módosítás: 85
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) A kiskereskedelmi felső árkorlátot úgy 
kell meghatározni, hogy a barangoló ügyfél 
biztos lehessen benne, hogy szabályozott 
hívásáért nem kell túlzott árat fizetnie, de 
egyúttal elegendő árrés is maradjon a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően 
széles kínálatot nyújthassanak 
fogyasztóiknak.

(20) A kiskereskedelmi legmagasabb árakat
úgy kell meghatározni, hogy a barangoló 
ügyfél biztos lehessen benne, hogy 
hanghívásért, illetve annak fogadásáért
nem kell annál a meghatározott 
legmagasabb árnál többet fizetnie, amely 
szorosabban kapcsolódik a 
szolgáltatásnyújtás költségéhez, de egyúttal 
elegendő árrés is maradjon a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően 
széles kínálatot nyújthassanak 
fogyasztóiknak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 86
(20A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(20a) A hazai szolgáltatókat arra kell 
kötelezni, hogy a 4a. cikkben foglaltak 
szerint minden fogyasztónak ajánljon fel 
egy olyan „fogyasztókat védő díjszabást”, 
amelyet bármilyen kiskereskedelmi 
díjszabással kombinálhat. Ezt a 
fogyasztókat védő díjszabást mind a 
meglévő, mind az új fogyasztók részére 
biztosítani kell, megőrizve mindeközben 
előfizetésük többi elemét, meghagyva 
részükre azonban annak lehetőségét, hogy 
díjmentesen, jelenlegi előfizetésük meglévő 
elemeire vonatkozó bármilyen feltétel 
kikötése vagy azok bárminemű korlátozása 
nélkül más díjszabás mellett döntsenek. 
Ezen opt-out megközelítésnek 
köszönhetően a fogyasztóknak előnyösebb 
lesz, egyben az a szolgáltatókat 
versenyképesebb kiskereskedelmi díjszabási
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rendszerek tervezésére ösztönzi. 

Or. en

Indokolás

A fogyasztókat védő díjszabás a legkönnyebb és legátláthatóbb kiskereskedelmi díjszabás a 
fogyasztók számára. Ezért ők automatikusan hasznot húznak ebből, kivéve, ha kifejezetten más 
díjszabási rendszert választanak. Ez a szemlélet a szolgáltatókat arra ösztönzi, hogy 
innovatívabb és versenyképesebb díjszabási rendszerekkel álljanak elő.

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 87
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Indokolt, hogy a külföldi barangolásos 
hívások kapcsán e rendelet szerinti 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 
nyújtók bizonyos idővel rendelkezzenek, 
amely alatt kiskereskedelmi áraikat önként 
összhangba hozhatják az e rendeletben 
előírt felső korlátokkal. Annak érdekében, 
hogy a szolgáltatók a szükséges 
kiigazításokat megtehessék, célszerű ezt az 
időtartamot hat hónapban meghatározni.

törölve

Or. en

Indokolás

A díjak kis- és nagykereskedelmi szinten történő korlátozásának azonnali alkalmazása 
okvetlenül fontos annak érdekében, hogy az árak csökkenjenek. Ez a rendelet elsődleges 
célkitűzése, az első helyen. Annak ellenére, hogy a szolgáltatók az elmúlt évben jelentős 
nagykereskedelmi díjcsökkentéseket jelentettek be, a kiskereskedelmi díjak még mindig 
magasak. Ezért nincs szükség átmeneti záradékra.

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

Módosítás: 88
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Indokolt, hogy a külföldi barangolásos 
hívások kapcsán e rendelet szerinti 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 

törölve



PE 384.658v03-00 30/114 AM\660783HU.doc

Külső fordítás

HU

nyújtók bizonyos idővel rendelkezzenek, 
amely alatt kiskereskedelmi áraikat önként 
összhangba hozhatják az e rendeletben 
előírt felső korlátokkal. Annak érdekében, 
hogy a szolgáltatók a szükséges 
kiigazításokat megtehessék, célszerű ezt az 
időtartamot hat hónapban meghatározni.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy a piac torzítása elkerülhető legyen és a mobilszolgáltatók 
versenyképessége megmaradjon, a nemzetközi barangolási díjakat kizárólag 
nagykereskedelmi, és nem kiskereskedelmi szinten kell szabályozni.

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 89
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Indokolt, hogy a külföldi barangolásos 
hívások kapcsán e rendelet szerinti 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 
nyújtók bizonyos idővel rendelkezzenek, 
amely alatt kiskereskedelmi áraikat önként 
összhangba hozhatják az e rendeletben 
előírt felső korlátokkal. Annak érdekében, 
hogy a szolgáltatók a szükséges 
kiigazításokat megtehessék, célszerű ezt az 
időtartamot hat hónapban meghatározni.

(21) Indokolt, hogy a külföldi barangolásos 
hívások kapcsán e rendelet szerinti 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 
nyújtók kiskereskedelmi áraikat önként 
kiigazítsák, így e rendelet hatásai a 
fogyasztók számára is érezhetőek lesznek.

Or. en

Indokolás

A díjak kis- és nagykereskedelmi szinten történő korlátozásának azonnali alkalmazása 
okvetlenül fontos annak érdekében, hogy az árak csökkenjenek. Ez a rendelet elsődleges 
célkitűzése, az első helyen. Annak ellenére, hogy a szolgáltatók az elmúlt évben jelentős 
nagykereskedelmi díjcsökkentéseket jelentettek be, a kiskereskedelmi díjak még mindig 
magasak. Ezért nincs szükség átmeneti záradékra.
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Módosítás, előterjesztette:Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 90
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Indokolt, hogy a külföldi barangolásos 
hívások kapcsán e rendelet szerinti 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 
nyújtók bizonyos idővel rendelkezzenek, 
amely alatt kiskereskedelmi áraikat önként 
összhangba hozhatják az e rendeletben 
előírt felső korlátokkal. Annak érdekében, 
hogy a szolgáltatók a szükséges 
kiigazításokat megtehessék, célszerű ezt az 
időtartamot hat hónapban meghatározni.

(21) Indokolt, hogy a külföldi barangolásos 
hívások kapcsán e rendelet szerinti 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 
nyújtók az Euro Díjszabás bevezetésére 
három hónap idővel rendelkezzenek.

Or. de

Indokolás

Az Euro Díjszabást egy adott időszakot követően kell bevezetni.

Módosítás, előterjesztette:Šarūnas Birutis

Módosítás: 91
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Indokolt, hogy a külföldi barangolásos 
hívások kapcsán e rendelet szerinti 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 
nyújtók bizonyos idővel rendelkezzenek, 
amely alatt kiskereskedelmi áraikat önként 
összhangba hozhatják az e rendeletben előírt 
felső korlátokkal. Annak érdekében, hogy a 
szolgáltatók a szükséges kiigazításokat 
megtehessék, célszerű ezt az időtartamot hat 
hónapban meghatározni.

(21) Indokolt, hogy a külföldi barangolásos 
hívások kapcsán e rendelet szerinti 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 
nyújtók bizonyos idővel rendelkezzenek, 
amely alatt kiskereskedelmi áraikat önként 
összhangba hozhatják az e rendeletben előírt 
fogyasztókat védő díjszabással. Annak 
érdekében, hogy a szolgáltatók a szükséges 
kiigazításokat megtehessék, célszerű ezt az 
időtartamot hat hónapban meghatározni.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóvédelem magas szintű biztosításának leginkább megbízható módja a fogyasztókat 
védő díjszámítás közösségi szinten történő megállapítása.
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Módosítás, előterjesztette:Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 92
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Indokolt, hogy a külföldi barangolásos 
hívások kapcsán e rendelet szerinti 
nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 
nyújtók bizonyos idővel rendelkezzenek, 
amely alatt kiskereskedelmi áraikat önként 
összhangba hozhatják az e rendeletben előírt 
felső korlátokkal. Annak érdekében, hogy a 
szolgáltatók a szükséges kiigazításokat 
megtehessék, célszerű ezt az időtartamot hat 
hónapban meghatározni.

(21) Indokolt, hogy a nemzetközi 
barangolási szolgáltatásokat nyújtók 
bizonyos idővel rendelkezzenek, amely alatt 
kiskereskedelmi áraikat önként összhangba 
hozhatják az e rendeletben előírt felső 
korlátokkal. Annak érdekében, hogy a 
szolgáltatók a szükséges kiigazításokat 
megtehessék, célszerű ezt az időtartamot hat 
hónapban meghatározni.

Or. en

Indokolás

A barangolási szolgáltatásoknak minden szolgáltatást magukban kell foglalniuk: hanghívás, 
üzenetek, híváskezdeményezés vagy fogadás külföldön, vagy fogadó országban.

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

Módosítás: 93
(22) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(22) Hasonlóképpen indokolt a mobil-
beszédhívások fogadására is felső 
árkorlátot alkalmazni a Közösségen belül 
külföldön barangoló ügyfelek 
vonatkozásában, ezáltal elérve, hogy a 
szóban forgó árak jobban tükrözzék a 
szolgáltatásnyújtás költségeit, a fogyasztók 
pedig biztosabban felmérhessék, hogy 
mennyibe fog kerülni nekik, ha külföldön 
felveszik a mobiltelefonjukat.

törölve

Or. de

Indokolás

A 4. cikk módosításához kapcsolódik. A hívásfogadásnak elvileg ingyenesnek kell lennie az 
EU-n belül.
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Módosítás, előterjesztette:Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Módosítás: 94
(23) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(23) Kívánatos, hogy ez a rendelet ne érintse 
azokat az innovatív ajánlatokat, amelyek az 
e rendeletben előírt percenkénti díjaknál 
kedvezőbb díjakat ígérnek a fogyasztóknak.

(23) Kívánatos, hogy ez a rendelet ne érintse 
a fogyasztók részére felkínált innovatív 
ajánlatokat.

Or. de

Indokolás

Azzal, hogy a kiskereskedelmi nemzetközi barangolási díjakat nem szabályozzuk, biztosítjuk, 
hogy az olcsó fogyasztók részére szóló ajánlatokat nem befolyásoljuk. 

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 95
(23) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(23) Kívánatos, hogy ez a rendelet ne érintse 
azokat az innovatív ajánlatokat, amelyek az 
e rendeletben előírt percenkénti díjaknál
kedvezőbb díjakat ígérnek a fogyasztóknak.

(23) Kívánatos, hogy ez a rendelet ne érintse 
azokat az innovatív ajánlatokat, amelyek az 
e rendeletben előírt mértékeknél kedvezőbb 
díjakat ígérnek a fogyasztóknak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Reino Paasilinna a PSE csoport képviseletében

Módosítás: 96
(23A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(23a) Míg a forgalom-átirányítási 
technikák hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 
fogyasztók mindig az elérhető 
legalacsonyabb barangolási díjakat 
fizessék, ugyanakkor korlátozhatják is a 
fogyasztó választását. A felhasználónak 
mindig meg kell, hogy legyen a lehetősége 
arra, hogy manuálisan választhasson általa 
előnyben részesített látogatott hálózatot.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette:Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 97
(23A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(23a) A telekommunikációs ágazat számára 
a versenyképesség és az innováció igen 
fontos, ezért a technológiasemlegességet 
kell támogatni az előíró intézkedésekkel 
szemben azon technológiai módszerek 
kiválasztása vonatkozásában, amelyeket a 
szolgáltatók e rendelet végrehajtására 
alkalmaznak majd. 

Or. en

Indokolás

Ahol a szolgáltatóknak olyan innovatív elképzelései vannak, amelyek az e rendeletben foglalt 
intézkedések jobb végrehajtását teszik lehetővé, ott ezeket kell támogatni, el nem fojtva így az 
ágazatban a versenyképességet és az innovációt.

Módosítás, előterjesztette:Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 98
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Annak érdekében, hogy e rendelkezések 
mindenkinek előnyére váljanak, aki 
mobiltelefon-beszélgetéseket folytat, az e 
rendeletben foglalt díjszabási 
követelményeket indokolt egységesen 
alkalmazni, függetlenül attól, hogy a 
barangoló ügyfél feltöltőkártyás vagy 
számlás szerződést kötött-e hazai 
szolgáltatójával.

(24) Annak érdekében, hogy e rendelkezések 
mindenkinek előnyére váljanak, aki 
mobiltelefont használ, az e rendeletben 
foglalt díjszabási követelményeket és 
díjszabásokat indokolt egységesen 
alkalmazni, függetlenül attól, hogy a 
barangoló ügyfél feltöltőkártyás vagy 
számlás szerződést kötött-e hazai 
szolgáltatójával. Azon fogyasztóknak, akik 
már rendelkeznek mobiltelefon 
szerződésekkel, ehhez igazított szerződéses 
feltételek mellett lehetőségük kell hogy 
legyen a barangoló fogyasztókat védő 
díszabás kiválasztására. A szolgáltatóknak 
tevékenyen tájékoztatni kell az összes 
fogyasztót azokról a feltételekről, amelyek a 
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fogyasztókat védő díszabást szabályozzák. 

Or. en

Indokolás

A fogyasztók rendelkezhetnek olyan hosszú távú szerződésekkel is, amelyeket új szerződéssel 
kívánnak felváltani. Mindenesetre minden mobilszolgáltatásra vonatkozó szerződéses 
megállapodásnak tartalmaznia kell a jövőbeli fogyasztókat védő díjszabás kiválasztásának a 
lehetőségét is. A barangolási szolgáltatásoknak minden szolgáltatást magukban kell 
foglalniuk: hanghívás, üzenetek, híváskezdeményezés vagy fogadás külföldön, vagy fogadó 
országban. 

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 99
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) Indokolt, hogy e rendelet alkalmazása 
céljából az átlagos mobilhívás-végződtetési 
díjat a nemzeti szabályozó hatóságok által 
szolgáltatott és a Bizottság által rendszeres 
időközönként közzétett adatokra 
támaszkodva határozzák meg. Az e rendelet 
szerinti kötelezettségek által érintett 
szolgáltatóknak indokolt ésszerű időt hagyni 
annak biztosítására, hogy áraik továbbra se 
lépjék túl az ilyen közzétételek révén 
módosuló felső díjkorlátokat.

(25) Indokolt, hogy e rendelet alkalmazása 
céljából az átlagos mobilhívás-végződtetési 
díjat a nemzeti szabályozó hatóságok által 
szolgáltatott és a Bizottság által rendszeres 
időközönként közzétett adatokra 
támaszkodva határozzák meg. A jelenlegi 
átlagos mobilhívás-végződtetési díj becsült 
értéke 11,41 eurocent. Az e rendelet szerinti 
kötelezettségek által érintett szolgáltatóknak 
indokolt ésszerű időt hagyni annak 
biztosítására, hogy áraik továbbra se lépjék 
túl az ilyen közzétételek révén módosuló 
felső díjkorlátokat.

Or. en

Indokolás

A 3. cikkben, és az új 4a. cikkben előírt számadatok jobb megértése érdekében szükséges ezen 
a helyen az átlagos mobilhívás-végződtetési díjak idézése. 

Módosítás, előterjesztette: Daniel Caspary

Módosítás: 100
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(26) Annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli barangolásos híváskezdeményezés és -
fogadás kiskereskedelmi ára átláthatóbbá 
váljék, a barangoló ügyfelek pedig 
könnyebben dönthessenek mobiltelefonjuk 
külföldi használatáról, a 
mobilszolgáltatóknak helyénvaló 
biztosítaniuk, hogy barangoló ügyfeleik 
könnyen hozzáférhessenek a fogadó 
tagállamban rájuk érvényes barangolási 
díjtételekről, mindezt az ügyfél kérésére és 
ingyenesen. Az átláthatósághoz arra is 
szükség van, hogy a szolgáltatók 
szerződéskötéskor tájékoztatást adjanak a 
barangolási díjakról, továbbá hogy 
rendszeres időközönként és jelentős 
változások esetén tájékoztassák ügyfeleiket 
az aktuális barangolási díjakról.

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

Or. de

Indokolás

A 4. cikk módosításához kapcsolódik. A hívásfogadásnak elvileg ingyenesnek kell lennie az 
EU-n belül.

Módosítás, előterjesztette:Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 101
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

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

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

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

Or. en

Indokolás

A barangolási szolgáltatásoknak minden szolgáltatást tartalmaznaiuk kell, vagyis a 
beszédhívások, üzenetek, külföldi és belföldi hívások kezdeményezését és fogadását.

Módosítás, előterjesztette:Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Módosítás: 102
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

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

(26) Annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli barangolásos híváskezdeményezés és -
fogadás kiskereskedelmi ára átláthatóbbá 
váljék, a barangoló ügyfelek pedig 
könnyebben dönthessenek mobiltelefonjuk 
külföldi használatáról, a 
mobilszolgáltatóknak helyénvaló ellátniuk 
barangoló ügyfeleiket a fogadó tagállamban 
rájuk érvényes barangolási díjtételekről 
szóló információval, mindezt ingyenesen. 
Az ilyen információnak tartalmaznia kell a 
beszédhívások kezdeményezése és fogadása, 
valamint az adatküldés és -fogadás díjait 
valamennyi rendelkezésre álló fogadó 
hálózaton az érintett tagállamban. A 
tájékoztatóban hangsúlyozni kell a 
csúcsidei, illetve csúcsidőn kívüli díjak 
különbségeit, illetve minden más időbeli 
eltérést. A másik tagállamba történő 
belépéstől számított egy órán belül a 
barangoló ügyfél jogosult arra, hogy honos 
országa szolgáltatójától az árinformációkat 
összefoglalóan tartalmazó SMS-t kapjon. E 
teljes részletes tájékoztatás automatikusan 
történjen. Az átláthatósághoz arra is szükség 
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van, hogy a szolgáltatók szerződéskötéskor 
tájékoztatást adjanak a barangolási díjakról, 
továbbá hogy rendszeres időközönként és 
jelentős változások esetén tájékoztassák 
ügyfeleiket az aktuális barangolási díjakról.
Különösképpen a hazai szolgáltatóknak 
rendszeres időközönként el kell látniuk 
ügyfeleiket az Euro Tarifa feltételeiről 
szóló teljes tájékoztatással, amely olyan 
részletes legyen, mint a többi barangolási 
díjakról szóló ügyféltájékoztató.  

Or. en

Indokolás

Nagyobb átláthatóságot célzó intézekedésekre irányul. 

Módosítás, előterjesztette:Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 103
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS  

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

(26) Annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli barangolásos híváskezdeményezés és -
fogadás kiskereskedelmi ára átláthatóbbá 
váljék, a barangoló ügyfelek pedig 
könnyebben dönthessenek mobiltelefonjuk 
külföldi használatáról, a 
mobilszolgáltatóknak helyénvaló 
biztosítaniuk, hogy barangoló ügyfeleik 
könnyen hozzáférhessenek a fogadó 
tagállamban rájuk érvényes barangolási 
díjtételekről. A másik tagállamba történő 
belépéstől számított egy órán belül a 
barangoló ügyfél, ahol lehetséges, kapjon 
egy üzenetet, amely tudatja vele, hol érhet 
el kérésre azonnali ingyenes tájékoztatást a 
barangolási szolgáltatásokról. Az elérhető 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 
beszédhívások kezdeményezése és fogadása, 
valamint az adatküldés és -fogadás díjait 
mind csúcsidei, mind csúcsidőn kívüli 
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időszakokra, valamennyi rendelkezésre álló 
hálózaton az érintett tagállamban. Az 
átláthatósághoz arra is szükség van, hogy a 
szolgáltatók szerződéskötéskor tájékoztatást 
adjanak a barangolási díjakról, továbbá hogy 
rendszeres időközönként és azonkívül
jelentős változások esetén tájékoztassák 
ügyfeleiket az aktuális barangolási díjakról.
A hazai szolgáltatóknak szintén fel kell 
ajánlaniuk ügyfeleiknek az Euro Tarifa 
feltételeiről szóló teljes tájékoztatást az 
előfizetés időpontjában és kérésre azt 
követően.

Or. en

Indokolás

Az ügyfeleknek szükségük van az átláthatóságra, hogy jól informáltan dönthessenek. Egy 
másik tagállamba érkezésekor a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy a barangolási díjakról 
információ érhető el, mindazonáltal a „húzni” megközelítés előnyben részesítendő a „tolni” 
megközelítéssel szemben, hogy ne terheljük túl az ügyfeleket fölösleges információkkal.

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 104
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

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

(26) Annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli barangolásos híváskezdeményezés és -
fogadás kiskereskedelmi ára átláthatóbbá 
váljék, a barangoló ügyfelek pedig 
könnyebben dönthessenek mobiltelefonjuk 
külföldi használatáról, a hazai 
mobilszolgáltatóknak helyénvaló 
ingyenesen ellátniuk barangoló ügyfeleiket, 
amikor egy másik tagállamban 
barangolnak, a fogadó tagállam összes 
hálózatában rájuk érvényes barangolási 
díjtételekről szóló teljeskörű és pontos 
tájékoztatással. Az átláthatósághoz arra is 
szükség van, hogy a szolgáltatók 
szerződéskötéskor tájékoztatást adjanak a 
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rendszeres időközönként és jelentős 
változások esetén tájékoztassák ügyfeleiket 
az aktuális barangolási díjakról.

barangolási díjakról, továbbá hogy 
rendszeres időközönként és jelentős 
változások esetén tájékoztassák ügyfeleiket 
az aktuális barangolási díjakról, különös 
tekintettel a fogyasztóvédelmi tarifára.

Or. en

Indokolás

Óriási szükség van a kiskereskedelmi tarifák teljes átláthatóságára. A fogyasztónak képesnek 
kell lennie a felkeresett országban a különböző üzemeltetők közül kiválasztani azt, amelynek 
barangolási szolgáltatásaira az ő hazai szolgáltatója a legkedvezőbb kiskereskedelmi tarifát 
ajánlja.

Módosítás, előterjesztette:Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Módosítás: 105
(26 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(26a) Inkább a turistaként, mint az üzleti 
ügyben utazó személyek határon keresztüli 
mobilitásának védelmében, a hazai 
szolgáltatókat kötelezni kell, amennyiben 
azt az ügyfél kéri, hogy informálják az 
ügyfelet a felkeresendő tagállamban 
elérhető legjobb rátáról és/vagy 
mindenképpen állítsanak fel egy speciális 
barangolási díjat a turizmus számára. 

Or. it

Indokolás

E módosítás magáért beszél.

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 106
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS 
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(27) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
2002. évi keretszabályozás szerinti feladatok 
elvégzésével megbízott nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
saját illetékességi területükön felügyeljék az 
e rendeletben foglalt kötelezettségek 
teljesülését, és betartassák őket. Indokolt 
továbbá figyelemmel kísérniük a 
Közösségen belül barangoló mobiltelefonos 
ügyfeleknek nyújtott beszéd- és adatátviteli 
szolgáltatások árának alakulását, különösen 
a Közösség legkülső térségeiben 
lebonyolított barangolásos hívások 
költségbeli sajátosságait illetően, tekintettel 
arra, hogy e költségeknek meg kell tudni 
térülniük a nagykereskedelmi piacon. 
Indokolt biztosítaniuk, hogy a 
mobiltelefonálók naprakész tájékoztatást 
kapjanak e rendelet alkalmazásáról. 

(27) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
2002. évi keretszabályozás szerinti feladatok 
elvégzésével megbízott nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
saját illetékességi területükön felügyeljék az 
e rendeletben foglalt kötelezettségek 
teljesülését, és betartassák őket. Indokolt 
továbbá figyelemmel kísérniük a 
Közösségen belül barangoló mobiltelefonos 
ügyfeleknek nyújtott beszéd- és adatátviteli 
szolgáltatások árának alakulását, különösen 
a Közösség legkülső térségeiben 
lebonyolított barangolásos hívások 
költségbeli sajátosságait illetően, tekintettel 
arra, hogy e költségeknek meg kell tudni 
térülniük a nagykereskedelmi piacon. 
Indokolt biztosítaniuk, hogy a 
mobiltelefonálók naprakész tájékoztatást 
kapjanak e rendelet alkalmazásáról. Emellett 
részletes vizsgálatokat kell folytatniuk a 
különböző nemzeti barangolási piacokról, 
és különösképpen adatokat kell gyűjteniük 
a bejövő és kimenő barangolási percekről, 
és az egyes üzemeltetők ennek megfelelő 
bevételeiről. A vizsgálatok eredményeit 
legalább a 12. cikkben e rendelet 
felülvizsgálatára kitűzött időpontot 
megelőzően hat hónappal elérhetővé kell 
tenni, hogy a Bizottság a felülvizsgálati 
folyamat során tekintetben vehesse azokat.

Or. en

Indokolás

Jelentős kezdeményezéseket kell tenni nemzeti szinten a barangolással kapcsolatos árakról, 
volumenekről és bevételekről szóló információk összegzésére, annak érdekében, hogy tiszta 
képet kapjunk az európai barangolási piacról. Sajnálatos, hogy ezeket a tanulmányokat a 
jelenlegi rendelet elfogadását megelőzően nem tették elérhetővé.
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Módosítás, előterjesztette:Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Módosítás: 107
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

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

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok által végzett vizsgálatok szükséges megerősítésének és a 
vizsgálat átláthatóságának érintése.

Módosítás, előterjesztette:Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 108
(27) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

(27) Az elektronikus hírközlésre vonatkozó 
2002. évi keretszabályozás szerinti feladatok 

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

elvégzésével megbízott nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy 
saját illetékességi területükön felügyeljék az 
e rendeletben foglalt kötelezettségek 
teljesülését, és betartassák őket. Indokolt 
továbbá figyelemmel kísérniük a 
Közösségen belül barangoló mobiltelefonos 
ügyfeleknek nyújtott beszéd- és adatátviteli 
szolgáltatások árának alakulását, különösen 
a Közösség legkülső térségeiben 
kezdeményezett és fogadott barangolásos 
hívások költségbeli sajátosságait illetően, 
tekintettel arra, hogy e költségeknek meg 
kell tudni térülniük a nagykereskedelmi 
piacon. A nemzeti szabályozó hatóságok 
képesnek kell lenniük a Bizottság kérésére 
az ilyen megfigyelések eredményeiről 
tájékoztatást nyújtani. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak indokolt biztosítaniuk, hogy a 
mobiltelefonálók naprakész tájékoztatást 
kapjanak e rendelet alkalmazásáról. 

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak, amennyiben szükséges, képesnek kell lennie a nemzeti szabályozó 
hatóságoktól információhoz jutni. 

Módosítás, előterjesztette:Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 109
(27 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(27a) Az igazságos verseny védelme 
érdekében az Európai Unióban, a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak figyelemmel kell 
kísérniük a teljsesítési kötelezettség 
megvalósulását a fogadó hálózatokra. 

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy a kisebb üzemeltetők minden időben hozzáféréssel bírjanak a fogadó 
hálózatokhoz.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás: 110
(27 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(27a) A nemzeten belüli barangolás a 
legkülső régiókban, ahol a mobil távközlési 
engedélyek különböznek a más nemzeti 
területeken kiadottaktól, egyenlően kell 
részesüljön az árcsökkentések jótékony 
hatásából, úgy mint a nemzetközi 
barangolási piac. Ez a rendelet nem 
vezethet kedvezőtlenebb bánásmódhoz, az 
ár szempontjából, a nemzeten belüli 
barangolási szolgáltatásokat használó 
ügyfelek esetében, szemben a nemzetközi 
barangolási szolgáltatásokat használó 
ügyfelekkel. Ennek érdekében a nemzeti 
hatóságok legyenek képesek további jogi 
rendelkezéseket elfogadni. 

Or. fr

Indokolás

E rendelet végrehajtása nem vezethet kedvezőtlenebb árakhoz a nemzeten belüli barangolási 
szolgáltatásokat használó ügyfelek számára, a nemzetközi barangolási szolgáltatásokat 
használó ügyfelekkel történő összevetésben.

Módosítás, előterjesztette:Gyürk András

Módosítás: 111
(27 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(27a) Tekintettel arra, hogy a hangátvitel 
mellett egyre nagyobb teret nyernek az új 
mobilkommunikációs szolgáltatások, 
indokoltnak tűnik, hogy a jelen szabályozás 
tegye lehetővé a piaci folyamatok nyomon 
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követését ezen a területen is. Ezért 
biztosítva a fogyasztói érdekek 
érvényesülését, ugyanakkor szem előtt 
tartva a piaci mechanizmusokba történő 
szükségtelen beavatkozások elkerülését is, a 
beszédtovábbításra alkalmazott barangolási 
díjak szabályozásának mintájára az 
Európai Bizottság fokozott figyelemmel 
kíséri a nemzetközi mobil 
adatkommunikációs szolgáltatások piacát, 
és amennyiben a nemzeti szabályozó 
hatóságok által közölt adatok alapján 
szükséges, felkészül az indokolatlanul 
magas árak visszaszorítására.

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:Miloslav Ransdorf

Módosítás: 112
(27 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(27a) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
szintén figyelemmel kell kísérniük e 
rendelet hatását a földi nyilvános mobil 
távközlési piac áraira.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a kisebb üzemeltetők minden időben hozzáféréssel bírjanak a  fogadó 
hálózatokhoz.
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Módosítás, előterjesztette:Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 113
(29) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(29) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban helyénvaló elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A nagykereskedelmi árakra rögzített felső korlátok bevezetésére vonatkozó javaslat 
fölöslegessé teszi ezt a rendelkezést.

Módosítás, előterjesztette:Paul Rübig

Módosítás: 114
(29) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

(29) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban helyénvaló elfogadni.

(29) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban helyénvaló elfogadni. 
Különösképpen, a Bizottság bírjon 
felhatalmazással arra, hogy módosításokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteihez, 
annak érdekében, hogy azok megfeleljenek 
a technológiai és piaci fejlődésnek. Mivel 
ezek az intézkedések általános alkalmazási 
körűek, és nem módosítják a rendelet 
alapvető elemeit, ezeket a szabályozási 
folyamattal összhangban, az 1999/468/EK 
tanácsi határozat 5a. cikkében leírt 
vizsgálattal kell elfogadni,.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette:Werner Langen

Módosítás: 115
(30) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

(30) Mivel a tagállamok nem tudják 
megbízhatóan, összehangoltan és kellő 
időben elérni a javasolt intézkedés 
célkitűzését – nevezetesen olyan közös 
mechanizmust létrehozni, amely a 
fogyasztókat magas szintű védelemben 
részesítve, de a mobilszolgáltatók közötti 
versenyt is meghagyva biztosítja, hogy a 
nyilvános mobiltelefon-hálózatot a 
Közösségen belül külföldön igénybe 
vevőknek ne kelljen túl magas árat fizetniük 
a híváskezdeményezéssel és -fogadással 
összefüggő nemzetközi barangolási 
szolgáltatásokért –, minek következtében azt 
Közösségi szinten célszerűbb megvalósítani, 
a Közösség intézkedéseket hozhat, 
összhangban a szubszidiaritás elvével, 
amelyet a Szerződés 5. cikke fogalmaz meg.
Az arányosság ugyanazon cikkben 
meghatározott elvével összhangban ez a 
rendelet nem megy túl az említett 
célkitűzések megvalósításához szükséges 
mértéken.

(30) Mivel a tagállamok nem tudják 
megbízhatóan, összehangoltan és kellő 
időben elérni a javasolt intézkedés 
célkitűzését – nevezetesen olyan közös 
mechanizmust létrehozni, amely a 
fogyasztókat magas szintű védelemben 
részesítve, de a mobilszolgáltatók közötti 
versenyt is meghagyva biztosítja, hogy a 
nyilvános mobiltelefon-hálózatot a 
Közösségen belül külföldön igénybe 
vevőknek ne kelljen túl magas árat fizetniük 
a híváskezdeményezéssel és -fogadással 
összefüggő nemzetközi barangolási 
szolgáltatásokért –, minek következtében azt 
Közösségi szinten célszerűbb megvalósítani, 
a Közösség intézkedéseket hozhat, 
összhangban a szubszidiaritás elvével, 
amelyet a Szerződés 5. cikke fogalmaz meg.

Or. de

Indokolás

Ez magától értetődő, és törlendő a jobb jogalkotás érdekében.

Módosítás, előterjesztette:Angelika Niebler, Jan Christian Ehler
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Módosítás: 116
PREAMBULUMBEKEZDÉS 31

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

(31) Ezt a rendeletet legkésőbb 
hatálybalépése után tizennyolc hónappal
helyénvaló felülvizsgálni, és meggyőződni 
arról, hogy rendelkezései az elektronikus 
hírközlési piac akkori helyzete alapján 
továbbra is szükségesek és megfelelők. A 
rendeletet három év elteltével 
mindenképpen hatályon kívül kell helyezni.

Or. de

Indokolás

A rendeletet 18 hónap után felül kell vizsgálni. Emellett emlékezni kell arra, hogy egy 
árszabályozó eszköznek jelentős hatása lesz a piac fejlődésére. Ezért a rendeletet időben 
korlátozni kell.

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 117
(31) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

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

(31) Ezt a rendeletet legkésőbb 
hatálybalépése után két évvel helyénvaló 
felülvizsgálni, és megállapítani azt, hogy 
rendelkezései az elektronikus hírközlési piac 
akkori helyzete alapján továbbra is 
szükségesek és megfelelőek-e, hogy szükség 
van-e a piacok további szabályozására, a 
hátralévő kötelezettségek eltörlésére, vagy 
más előírásokkal való helyettesítésére. Egy 
ilyen felülvizsgálatot követően, illetve 
hatálybalépésének dátumát követő három 
évnél nem később mindenképpen e rendelet 
hatályát veszti.

Or. en
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Indokolás

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás: 118
(31) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

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

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

Or. fr

Indokolás

A bevált szabályozási gyakorlattal összhangban, a bizonyítás terhe, hogy a beavatkozás 
szükséges és arányos, azokon legyen, akik be akarnak avatkozni egy piacon.

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni

Módosítás: 119
(31) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

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

(31) Ezt a rendeletet legkésőbb 
hatálybalépése után két évvel helyénvaló 
felülvizsgálni, és meggyőződni arról, hogy 
rendelkezései az elektronikus hírközlési piac 
akkori helyzete alapján továbbra is 
szükségesek és megfelelők. Bármely 
hatályvesztésre vonatkozó javaslatot 
egyértelmű bizonyítékokkal kell 
alátámasztani arról, hogy a fellebbezés 
alapjául szolgáló piaci fejlődés fenntartható 
és visszafordíthatatlan lesz a hatályvesztés 
után.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Gyürk András

Módosítás: 120
(31) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(31) Ezt a rendeletet legkésőbb 
hatálybalépése után két évvel helyénvaló 
felülvizsgálni, és meggyőződni arról, hogy 
rendelkezései az elektronikus hírközlési piac 
akkori helyzete alapján továbbra is 
szükségesek és megfelelők, vagy kialakult 
az a gazdasági környezet, valamint 
létrejöttek azok a pénzügyi 
alkumechanizmusok, amelyek a 
szabályozást feleslegessé teszik,

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:Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 121
(31 A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(31a) A jobb szabályozás elvének 
megfelelően, amennyiben a piaci fejlődés 
alapján e rendelet többé már nem 
szükséges, a Bizottság javasolni fogja, hogy 
helyezzék hatályon kívül.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Módosítás: 122
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Ez a rendelet „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven közös mechanizmust 
vezet be, amely azt hivatott elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen a barangolási 
szolgáltatásokért túlságosan magas árat 
fizetniük hívások kezdeményezéséért és 
fogadásáért, ezáltal a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A rendelet szabályokat 
határoz meg arra nézve, hogy a Közösségen 
belül kezdeményezett és végződő 
beszédhívásokkal összefüggő nemzetközi 
barangolási szolgáltatások nyújtásáért a 
mobilszolgáltatók milyen díjakat 
szedhetnek, és alkalmazása egyaránt 
kiterjed a hálózatok üzemeltetői közötti
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltató által szedett kiskereskedelmi 
díjakra.
1

1. Ez a rendelet „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven közös mechanizmust 
vezet be, amely azt hivatott elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen a barangolási 
szolgáltatásokért túlságosan magas árat 
fizetniük hívások kezdeményezéséért és 
fogadásáért, ezáltal a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A rendelet szabályokat 
határoz meg a hálózatok üzemeltetői között 
szedhető nagykereskedelmi díjakra.

Or. de

Indokolás

A piac torzulását megelőzendő, és a mobil szolgáltatók versenyképességének megtartására, a 
nemzetközi barangolási díjakat csak nagykereskedelmi szinten kell szabályozni, 
kiskereskedelmi szinten nem.

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 123
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Ez a rendelet „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven közös mechanizmust 

1. Ez a rendelet „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven közös mechanizmust 



PE 384.658v03-00 52/114 AM\660783HU.doc

Külső fordítás

HU

vezet be, amely azt hivatott elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen a barangolási 
szolgáltatásokért túlságosan magas árat 
fizetniük hívások kezdeményezéséért és 
fogadásáért, ezáltal a fogyasztók magas
szintű védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A rendelet szabályokat 
határoz meg arra nézve, hogy a Közösségen 
belül kezdeményezett és végződő 
beszédhívásokkal összefüggő nemzetközi 
barangolási szolgáltatások nyújtásáért a 
mobilszolgáltatók milyen díjakat 
szedhetnek, és alkalmazása egyaránt
kiterjed a hálózatok üzemeltetői közötti 
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltató által szedett kiskereskedelmi 
díjakra.

vezet be, amely azt hivatott elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen a barangolási 
szolgáltatásokért túlságosan magas árat 
fizetniük hívások kezdeményezéséért és 
fogadásáért, ezáltal a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A rendelet szabályokat 
határoz meg arra nézve, hogy a Közösségen 
belül kezdeményezett és végződő 
beszédhívásokkal összefüggő nemzetközi 
barangolási szolgáltatások nyújtásáért a 
mobilszolgáltatók milyen díjakat 
szedhetnek, és alkalmazása kiterjed a 
hálózatok üzemeltetői közötti 
nagykereskedelmi díjakra.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Reino Paasilinna on behalf of PSE Group

Módosítás: 124
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1.  Ez a rendelet „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven közös 
mechanizmust vezet be, amely azt hivatott 
elérni, hogy azoknak, akik a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatot a Közösségen belüli 
utazásaik során használják, ne kelljen a 
barangolási szolgáltatásokért túlságosan 
magas árat fizetniük hívások
kezdeményezéséért és fogadásáért, ezáltal a 
fogyasztók magas szintű védelemben 
részesüljenek, de a mobilszolgáltatók közötti 
verseny is megmaradjon. A rendelet 
szabályokat határoz meg arra nézve, hogy a 
Közösségen belül kezdeményezett és 
végződő beszédhívásokkal összefüggő 

1.  Ez a rendelet közös mechanizmust vezet 
be, amely azt hivatott elérni, hogy azoknak, 
akik a nyilvános mobiltelefon-hálózatot a 
Közösségen belüli utazásaik során 
használják, ne kelljen a barangolási 
szolgáltatásokért túlságosan magas árat 
fizetniük beszédhívások kezdeményezéséért 
és fogadásáért, egy legmagasabb 
alapértelmezett díj megállapításával, amely 
jóval szorosabb kapcsolatban van a 
szolgáltatás nyújtásának költségével. 
Szintén szabályokat állapít meg a 
felhasználók barangolási szolgáltatásokra, 
azon belül az adatközlési szolgáltatásokra, 
vonatkozó tarifális információkkal való 
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nemzetközi barangolási szolgáltatások 
nyújtásáért a mobilszolgáltatók milyen 
díjakat szedhetnek, és alkalmazása egyaránt 
kiterjed a hálózatok üzemeltetői közötti 
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltató által szedett kiskereskedelmi 
díjakra.

ellátásának javítására, hogy ezáltal a 
fogyasztók magas szintű védelemben 
részesüljenek, de a mobilszolgáltatók közötti 
verseny is megmaradjon. A rendelet 
szabályokat határoz meg arra nézve, hogy a 
Közösségen belül kezdeményezett és 
végződő beszédhívásokkal összefüggő 
nemzetközi barangolási szolgáltatások 
nyújtásáért a mobilszolgáltatók milyen 
díjakat szedhetnek, és alkalmazása egyaránt 
kiterjed a hálózatok üzemeltetői közötti 
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltató által szedett kiskereskedelmi 
díjakra.

Or. en

Indokolás

Clarification.

Módosítás, előterjesztette:Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 125
1. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Ez a rendelet „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven közös mechanizmust 
vezet be, amely azt hivatott elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen a barangolási 
szolgáltatásokért túlságosan magas árat 
fizetniük hívások kezdeményezéséért és 
fogadásáért, ezáltal a fogyasztók magas 
szintű védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A rendelet szabályokat 
határoz meg arra nézve, hogy a Közösségen 
belül kezdeményezett és végződő 
beszédhívásokkal összefüggő nemzetközi 
barangolási szolgáltatások nyújtásáért a 
mobilszolgáltatók milyen díjakat 

1. Ez a rendelet „az európai hazai piac 
szemléletmódja” néven közös mechanizmust 
vezet be, amely azt hivatott elérni, hogy 
azoknak, akik a nyilvános mobiltelefon-
hálózatot a Közösségen belüli utazásaik 
során használják, ne kelljen a barangolási 
szolgáltatásokért túlságosan magas árat 
fizetniük, ezáltal a fogyasztók magas szintű 
védelemben részesüljenek, de a 
mobilszolgáltatók közötti verseny is 
megmaradjon. A rendelet szabályokat 
határoz meg arra nézve, hogy a Közösségen 
belül kezdeményezett és végződő 
beszédhívásokkal összefüggő nemzetközi 
barangolási szolgáltatások nyújtásáért a 
mobilszolgáltatók milyen díjakat 
szedhetnek, és alkalmazása egyaránt kiterjed 
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szedhetnek, és alkalmazása egyaránt kiterjed 
a hálózatok üzemeltetői közötti 
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltató által szedett kiskereskedelmi 
díjakra.

a hálózatok üzemeltetői közötti 
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltató által szedett kiskereskedelmi 
díjakra.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette:Werner Langen

Módosítás: 126
1. CIKK, (1 A) BEKEZDÉS (új)

1a. Ez a rendelet továbbá szabályokat 
állapít meg az Európai Unión belüli 
barangolásos hívásokért szabható 
határokon átnyúló kiskereskedelmi árakra.

Or. de

Indokolás

A  rendelet tárgyának és céljának, illetve egy fordítási hiba tisztázására.

Módosítás, előterjesztette:Umberto Guidoni

Módosítás: 127
2. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (AA) PONT (új)

(aa) „eurotarifa” azt a legfelső percenkénti 
díjat jelenti, amelyet a 
mobiltelefonszolgáltatók nemzetközi 
barangolási szolgáltatások, az Európai 
Unión belül kezdeményezett és fogadott 
hívások, nyújtásáért szedhetnek, egyaránt 
vonatkozik a nagykereskedelmi, az egyik 
hálózati üzemeltető által a másiktól szedett, 
díjakra, és a hazai szolgáltatók által szedett 
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kiskereskedelmi díjakra.

Or. it

Indokolás

Az „eurotarifa” kötelező fogalom hozzáadása, kijelölendő egy legfelső percenkénti árat mind 
nagykereskedelmi mind kiskereskedelmi szinten, a fogyasztók védelmének és egy Európára 
történő kifejezett utalás bemutatásának kettős célját szolgálja.

Módosítás, előterjesztette:Erika Mann

Módosítás: 128
2. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (C) PONT  

(c) „nemzetközi barangolás”: az a cselekvés, 
hogy a barangoló ügyfél egy mobiltelefont 
vagy egyéb készüléket – a hazai hálózat 
üzemeltetője és a fogadó hálózat 
üzemeltetője közötti megállapodás alapján –
olyankor használ hívásfogadásra vagy -
kezdeményezésre, amikor nem a saját hazai 
hálózata szerinti tagállamban tartózkodik; 

(c) „közösségi szintű barangolás”: az a 
cselekvés, hogy a barangoló ügyfél egy 
mobiltelefont vagy egyéb készüléket – a 
hazai hálózat üzemeltetője és a fogadó 
hálózat üzemeltetője közötti megállapodás 
alapján – olyankor használ hívásfogadásra 
vagy -kezdeményezésre, amikor nem a saját 
hazai hálózata szerinti tagállamban 
tartózkodik;

Or. en

Indokolás

Pontosítás céljából.

Módosítás, előterjesztette:Werner Langen

Módosítás: 129
2. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (D) PONT

d) „szabályozott barangolásos hívás”: 
barangoló ügyfél olyan mobilbeszédhívása, 
amelynél a kezdeményezés szerinti fogadó 
hálózat és a végződés szerinti nyilvános 
telefonhálózat egyaránt a Közösségen belül 
található; 

d) „barangolásos hívás”: barangoló ügyfél 
olyan mobilbeszédhívása, amelynél a 
kezdeményezés szerinti fogadó hálózat és a 
végződés szerinti nyilvános telefonhálózat 
egyaránt a Közösségen belül található;
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Or. de

Indokolás

Fordítási hibák és szövegegyeztetés.

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 130
2. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (DA) PONT (új)

da) „Közösségen belüli kimenő hívás” 
olyan szabályozott barangolásos hívás, 
amely egy a fogadó hálózatén kívüli 
tagállam nyilvános telefonhálózatában 
végződik; 

Or. en

Indokolás

Pontosítás céljából.

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 131
2. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (DB) PONT (új)

db) „helyi kimenő hívás” olyan szabályozott 
barangolásos hívást jelent, amely a fogadó 
hálózat tagállamában egy nyilvános 
telefonhálózaton végződik;

Or. en

Indokolás

Pontosítás céljából.



AM\660783HU.doc 57/114 PE 384.658v03-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette:Šarūnas Birutis

Módosítás: 132
2. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (EA) és (EB) PONT (új)

(ea) „új barangoló ügyfél”olyan barangoló 
ügyfelet jelent, aki először köt szerződést 
egy hazai szolgáltatóval, avagy előre 
kifizetett kártyát vásárol a 4. cikk 
kötelezettségeinek hatályba lépése után
(eb) „meglévő barangoló ügyfél” olyan 
barangoló ügyfelet jelent, aki a 4. cikk 
kötelezettségeinek hatályba lépését 
megelőzően vásárol előre kifizetett kártyát 
illetve köt szerződést, avagy szerződését 
ugyanannál a hazai szolgáltatónál 
kiterjeszti, továbbá bármely barangoló 
ügyfél, aki kilép a 4. cikkben leírt 
fogyasztóvédelmi tarifából. 

Or. en

Indokolás

Az „új” és a „meglévő” barangoló ügyfelek defíníciója fontos a javasolt Fogyasztóvédelmi 
Tarifáról szóló vitában, hogy ez opt-in (belépő), vagy opt-out (kilépő) jellegű-e, avagy a kettő 
keveréke-e. A Fogyasztóvédelmi Tarifa legyen az alapértelmezett tarifa az új ügyfelek 
számára, akik nem választanak kimondottan egy másik tarifát, de ezzel szemben a meglévő 
ügyfelek számára is választható legyen. Az átláthatóság és a jogbiztonság előmozdítása 
érdekében kívánatosnak látszik az „új” és a „meglévő” ügyfelek fogalmának egyértelmű 
meghatározása.

Módosítás, előterjesztette:Werner Langen

Módosítás: 133
2. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (FA) PONT (új)

(fa) „Euro Tarifa” a barangolásos hívások 
egy hazai szolgáltató minden ügyfelére 
vonatkozó ideiglenesen Európa-szerte 
alkalmazandó  tarifája, amelyet a rendelet 
hatályba lépését követő első két évben 
kötelesek felajánlani, vonatkoznak rá a 4. 
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cikkben meghatározott korlátok.

Or. de

Indokolás

Az „Euro Tarfa" biztosítja, hogy az árcsokkentések az első két évben egyenesen eljutnak a 
kiskereskedelmi fogyasztóhoz, de a 4. cikkben megállapított felső határ alatt továbbra is 
szabad verseny lesz.

Módosítás, előterjesztette:Paul Rübig

Módosítás: 134
2. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (FA) PONT (új)

(fa) „nemzetközi mobil barangolási 
adatközlési szolgáltatás" egy nyilvános, a 
mobil távbeszéléstől különböző, 
mobiltelefon szolgáltatást jelent, amely a 
Közösségben földi nyilvános mobil 
hálózaton keresztül érhető el, és amelyet a 
barangoló ügyfelek, egy a hazai szolgáltató 
és a fogadó hálózat üzemeltetője közötti 
megállapodáson keresztül, hazai hálózatuk 
tagállamán kívül is használhatnak.

Or. de

Indokolás

A jelentéstervezetben leírt módosítások a rendelet alkalmazási területének a tisztán távbeszélő 
szolgáltatásokon túli kiterjesztését javasolják nevezetesen a „mobil adatközlési 
szolgáltatások" területére, a barangoló ügyfelek számára. Világosabbá kell tenni, hogy 
pontosan mit is takar ez az elképzelés. 

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto, Margie Sudre

Módosítás: 135
2. CIKK, (2 A) BEKEZDÉS (új)
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2a. A Közösségnek kizárólag az EK-
legkülső régióira a Szerződés 299. cikke 
értelmében érvényes engedéllyel bíró mobil 
üzemeltetők esetében, az átlagos végződési 
díj a helyi végződési díjaknak az ezen 
térségekbe beérkező forgalom mértékével 
súlyozott átlagával egyenlő.

Or. fr

Indokolás

A legkülső régiókban a végződési díjak magasabbak, azonban a rendeletben kezdeményezett 
számítási mód nem veszi számításba ezeket a magasabb díjakat. Következésképpen, az 
előirányzott árkorlátok nem elegendőek, hogy teljes egészében fedezzék a helyi hívásokért a 
mobil hálózatoknak fizetett végződési díjakat. A rendelet alkalmazása ezekben a legkülső 
régiókban azt jelentené, hogy, a fogyasztók kárára rosszabb barangolási szolgáltatást 
ajánlanak fel.

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto, Margie Sudre

Módosítás: 136
2. CIKK, (2 B) BEKEZDÉS (új)

2b. Ez az átlagos végződési díj az esetben is 
alkalmazandó, amennyiben egy európai 
üzemeltető hálózatán fogadja a kizárólag a 
Közösség legkülső régióira érvényes 
engedéllyel bíró mobil üzemeltetők 
ügyfeleit, az ezen legkülső régiókba 
irányuló hívások speciális esetében.

Or. fr

Indokolás

Mivel a végződési díjak magasabbak a legkülső régiókban, az előirányzott árkorlátok nem 
teszik lehetővé az európai üzemeltetők számára, hogy fedezzék bizonyos, ezekbe a régiókba 
irányuló hívásokból származó költségeiket. Ezért az a veszély fenyegeti a fogyasztót, hogy 
megtagadják tőlük a hozzáférést a legtöbb európai hálózathoz, amennyiben a hálózatoknak 
alkalmazniuk kell a kezdeményezett árkorlátokat. 
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Módosítás, előterjesztette:Daniel Caspary

Módosítás: 137
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is. Az I. mellékletben 
meghatározott felső érték mellett, a mobil 
üzemeltető további tarifákat is felajánlhat.  

Or. de

Indokolás

A mobil üzemeltetőknek engedélyezni kell, hogy további tarifákat ajánljanak fel, a tervezett 
szabványtarifa mellett. 

Módosítás, előterjesztette:Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 138
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője egy
barangoló ügyfél hazai hálózatának 
üzemeltetőjétől percenként összesen 
átlagosan legfeljebb 0,28 euró 
nagykereskedelmi díjat szedhet egy 
szabályozott a fogadó hálózatból érkező 
barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezésének, 
továbbításának, és végződtetésének 
költségét is.

Az átlagos nagykereskedelmi díjat a fogadó 
hálózat üzemeltetője és a barangoló ügyfél 
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hazai hálózatának üzemeltetője közötti 
megállapodás szerint kell számítani, 12 
hónapra, vagy annál rövidebb időszakra. 
Ezt a díjat 5%-kal csökkenteni kell, 12 vagy 
24 hónappal e cikk kötelezettségeinek 
hatályba lépését követően.

Or. de

Indokolás

A rendeletnek meg kell állapítania a nagykereskedelmi díj legfelső értékét. A Bizottság által 
körvonalazott megközelítés túlzottan bonyolult.

Módosítás, előterjesztette:Erika Mann

Módosítás: 139
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője egy
barangoló ügyfél hazai hálózatának bármely 
üzemeltetőjétől percenként átlagosan 
legfeljebb 0,28 euró nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott a fogadó 
hálózatból érkező barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között a 
kezdeményezés, továbbítás, és végződtetés 
költségét is. Az átlagos nagykereskedelmi 
díjat a fogadó hálózat üzemeltetője és a 
barangoló ügyfél hazai hálózatának 
üzemeltetője közötti szerződés szerint kell 
számítani, 12 hónapos, vagy annál rövidebb 
számviteli  időszakra. Ezt a díjat [5%-kal]
csökkenteni kell, 12 vagy 24 hónappal e 
cikk kötelezettségeinek hatályba lépését 
követően.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Módosítás: 140
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője egy
barangoló ügyfél hazai hálózatának 
üzemeltetőjétől percenként legfeljebb 0,30 
euró átlagos nagykereskedelmi árat szabhat
egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért (, beleértve többek között a 
kezdeményezés, továbbítás, és végződtetés 
díjait is). 

Az átlagos nagykereskedelmi díjat a fogadó 
hálózat összes szabályozott barangolásos 
hívásának bevételei alapján 12 hónapos 
időszakra kell számolni (beleértve a 
kezdeményezési díjakat), osztva a fogadó 
hálózat szabályozott barangolásos hívása 
összes percének számával ugyanebben az 
időszakban. 

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Giles Chichester

Módosítás: 141
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője bármely 
hazai hálózat üzemeltetőjétől átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet egy
barangolásos beszédhívás nyújtásáért, amely 
nem haladhatja meg a 0,25 eurót 
percenként bármely szeptember 1-jétől 
kezdődő és augusztus 31-én végződő 
ídőszakra.

Az átlagos nagykereskedelmi díj a teljes 
nagykereskedelmi barangolási bevételek, 
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amelyet az adott időszakban folytatott 
megfelelő hívásokból kapunk, és az ennek 
megfelelő nagykereskedelmi barangolási 
percek hányadosaként számítandó. 

Or. en

Indokolás

Egy átlagos nagykereskedelmi ársapka lehetővé teszi az üzemeltetőknek, hogy rugalmasan 
különböző díjakat állapítsanak meg, amelyek tükrözik a hálózat használatának költségei 
közötti különbségeket, például a csúcs- és csúcson kívüli időszakok között, vagy a különböző 
útvonalakból adódó különbségeket, és elősegítik a verseny fejlődését. Egy felső ársapka 
alkalmazása valószínűleg a legfelső korlátnak megfelelő egyforma nagykereskedelmi árakhoz 
vezet. Meg kell határozni azt az időszakot, amelyre az átlag számítandó, továbbá az átlag 
számításának módját. A leírt dátumok azt feltételezik, hogy a rendelet  2007. július 1-jén, és a 
nagykereskedelmi szabályozás e rendelet megjelenése után két hónappal lép hatályba. 

Módosítás, előterjesztette:Dominique Vlasto

Módosítás: 142
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

Az 5. cikk alapján a fogadó hálózat 
üzemeltetője a barangoló ügyfél egy hazai 
hálózatának üzemeltetőjétől, éves alapon, 
percenként legfeljebb 0,35 euró átlagos
nagykereskedelmi díjat szedhet, a hazai 
szolgáltató ügyfelei által az említett fogadó 
hálózaton keresztül kezdeményezett, 
szabályozott kimenő barangolásos hívások
nyújtásáért.

Or. fr

Indokolás

Egy átlagos ársapka minden üzemeltető számára lehetővé teszi a fogadó hálózatok 
üzemeltetői számára, hogy továbbra is versengjenek a nagykereskedelmi piacon, míg egyetlen 
ársapka minden üzemeltető számára akadályozná a versenyt.

A felülvizsgált (19) preambulumbekezdésnek megfelelően, a javasolt ársapka az átlagos 



PE 384.658v03-00 64/114 AM\660783HU.doc

Külső fordítás

HU

európai végződési díjon alapuló érték, ami a 2005-re szóló végződési díj számításokon alapul 
(a Bizottság hatásvizsgálatában szerepel).

Módosítás, előterjesztette:Romano Maria La Russa

Módosítás: 143
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként átlagosan legfeljebb 0,30 euró 
nagykereskedelmi díjat szedhet egy 
szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért, 
beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és
végződtetését is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Markus Ferber

Módosítás: 144
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként átlagosan legfeljebb 0,35 euró
nagykereskedelmi díjat szedhet kimenő 
barangolásos hívások nyújtásáért.

Or. en
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Indokolás

A 3. cikk változtatásai eltörölnék a különálló al-sapkákat, amelyek az árakat a barangolási 
szolgáltatás minden egyes területén korlátozzák, és egyetlen átlagos ársapkával helyettesítik 
azokat, ami lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy meghatározzák a különböző 
fogyasztók különböző típusú hívásainak relatív árait.

Módosítás, előterjesztette:David Hammerstein Mintz

Módosítás: 145
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője egy
barangoló ügyfél hazai hálózatának bármely
üzemeltetőjétől percenként összesen 
legfeljebb 0,20 eurós nagykereskedelmi 
díjat szedhet egy a fogadó hálózatból 
kezdeményezett szabályozott barangolásos 
hívás nyújtásáért, beleértve többek között 
kezdeményezésének, továbbításának, és 
végződtetésének költségeit is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Hannes Swoboda

Módosítás: 146
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb 0,30 euró 
nagykereskedelmi díjat szedhet egy 
szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért, 
beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

Or. de
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Indokolás

Az összes költség fedezésén túl, egy érzékeny szabályozásnak a versenyt is fenn kell tartania, 
azaz a meglévő és a potenciális üzemeltetőknek képesnek kell lenniük szolgáltatásaikat 
megfelelő haszonkulccsal nyújtani.

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 147
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

A fogadó hálózat üzemeltetője által a 
barangoló ügyfél hazai hálózatának 
üzemeltetőjétől szedett  nagykereskedelmi 
díj, amely tartalmaz minden rögzített 
elemet, mint például a hívásfelépítési díjat
egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is, összesen nem haladhatja 
meg:

a) a 0,23 eurót percenként, a HÉA 
nélkül, egy helyi kimenő hívás esetében; 
avagy
b) a 0,34 eurót percenként, a HÉA 
nélkül, egy Közösségen belüli kimenő hívás 
esetében

Or. en

Indokolás

Egy a nemzetin kívüli hálózatra a barangolásos híváshoz kötődő teljes költségek hiányában, a 
fogyasztók számára jogszerű és igazságos elkülönített díjkorlátok bevezetése a Közösségen 
belüli kimenő hívásokra és a helyi kimenő hívásokra. Az Európai Bizottság szerint az aktuális 
európai átlagos MTR  11,41 eurócent körül van. Ilyen mértékű MTR mellett helyénvaló volna 
a szorzótényezőt a Közösségen belüli hívások esetében 3-ban (0.34 €), és a helyi hívások 
esetében 2-ben (0.23 €) megállapítani, ahogy azt a Bizottság javasolja, különösen ha 
tekintetbe vesszük azokat a különleges körülményeket, amelyekkel az üzemeltetők egyes 
tagállamokban szembesülnek.
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Módosítás, előterjesztette:Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 148
3. CIKK

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb az I. 
melléklettel összhangban megállapított 
összegnek megfelelő nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

.

A fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől 
percenként összesen legfeljebb percenkénti 
alapon az átlagos mobil végződési díjnak 
megfelelő összegű, amelynek közzététele a 
10. cikk (3) bekezdése szerint történik, 
szorozva 2,6-tal, nagykereskedelmi díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért, beleértve többek között annak 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését is.

Or. es

Indokolás

Az egyszerűség érdekében az I. melléklet törölhető és tartalma befoglalható ebbe a cikkbe, 
továbbá, ugyanezen elv alapján, nincs szükség különbséget tenni egy nyilvános 
telefonhálózathoz rendelt számra irányuló szabályozott barangolási hívás abban a 
tagállamban, ahol a fogadó hálózat található, és egy nyilvános telefonhálózathoz rendelt 
számra irányuló szabályozott barangolási hívás között attól eltérő tagállamban, ahol a 
fogadó hálózat található, mivel a kettő között lévő különbség a barangolásos hívások száma 
és a költségek tekintetében elhanyagolható.

Módosítás, előterjesztette:Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 149
3. CIKK, (1 A) BEKEZDÉS (új)

1a. Az átlagos nagykereskedelmi díj, 
amelyre az (1) bekezdésben történt utalás a 
teljes nagykereskedelmi barangolási 
bevételek, és az összes nagykereskedelmi 
barangolási hívás nyújtásáért az adott 
üzemeltető által az adott időszakban 
értékesített nagykereskedelmi barangolási 
perc hányadosaként számítandó. A fogadó 
hálózat üzemeltetője különbséget tehet a 
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csúcs- és a csúcson kívüli időszakok között.

Or. de

Indokolás

Az átlagos nagykereskedelmi díjak számításának figyelembe kell vennie a csúcs és csúcson 
kívüli időszakok közötti különbségeket.

Módosítás, előterjesztette:Erika Mann

Módosítás: 150
3. CIKK, (1 A) BEKEZDÉS (új)

1a. Az átlagos nagykereskedelmi díj, 
amelyre az (1) bekezdésben történt utalás a 
teljes nagykereskedelmi barangolási 
bevételek, és az összes nagykereskedelmi 
barangolási hívás nyújtásáért az adott 
üzemeltető által az adott időszakban 
értékesített nagykereskedelmi barangolási 
perc hányadosaként számítandó. A fogadó 
hálózat üzemeltetői különbséget tehetnek a 
csúcs- és a csúcson kívüli időszakok között.

Or. xm

Indokolás

A szabályozást egyszerűsítendő a díjakat egyszer kell megállapítani, és azt követően adott 
százalékkal csökkenteni. Biztosítandó, hogy rendszereiket a leghatékonyabban használhassák 
ki, az üzemeltetők nagykereskedelmi díjszabásukban különbséget tehetnek a különböző 
napszakok és évszakok között.

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 151
3. CIKK, (1 A) BEKEZDÉS (új)

1a. Egy nemzetközi barangolásos hívás 
nyújtásának legfelső árkorlátját 
nagykereskedelmi szinten a 10. cikk (1) 
bekezdésnek megfelelően számított átlagos 
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percenkénti mobil végződési díjra (MTR) 
kell alapozni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette:Gunnar Hökmark

Módosítás: 152
4. CIKK

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az üzemeltetők a verseny nyomása alatt a kiskereskedelmi árak csökkentésére kényszerülnek, 
ez nem szabályozandó. Nemzeti szinten a verseny a költségmegtakarítások megfelelő eljutását 
fogja biztosítani a fogyasztókhoz. 

Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 153
4. CIKK

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

Or. en

Indokolás

A fogysztóvédelmi tarifa önmagában is elegendő, hogy kiskereskedelmi szinten a tarifák 
jelentős csökkentését garantálja. Nincs szükség további ársapkák alkalmazására 
kiskereskedelmi szinten.

Módosítás, előterjesztette:Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 154
4. CIKK

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

törölve

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Módosítás: 155
4. CIKK

Szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díja

Barangolásos hívások kiskereskedelmi díja

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

A mobil vállalkozásokat kötelezni kell, hogy 
jelentsék be átlagos kiskereskedelmi 
díjaikat a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak. Az átlagos díjat a 
kiskereskedelmi fogyasztók számára a 
fogadó hálózat bejövő és kimenő 
barangolásos hívásaiból származó összes 
bevétel alapján kell számolni (beleértve a 
kezdeményezési díjakat) egy naptári évre, 
osztva a bejövő és kimenő barangolásos 
hívások összes perceinek számával 
ugyanebben a hálózatban, ugyanerre az 
időszakra.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
minden évben jelentést kell adniuk a 
Bizottságnak a tarifák hatáskörükön belüli 
alakulásáról. Különösképpen ki kell 
emelniük az átlagos árakat és az előző 
időszakhoz viszonyított százalékos 
változásokat.  

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Herbert Reul and Werner Langen

Módosítás: 156
4. CIKK

Szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díja
Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 

E rendelet hatálybalépést követő első két 
évben minden szolgáltatónak fel kell 
ajánlania egy „Euro Tarifát“, amelyet a 
hazai szolgáltatók szabhatnak barangoló 
ügyfeleik számára barangolásos hívások 
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összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 130 %-ának 
megfelelő HÉA nélküli díjat szedhet egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. Az e cikk szerinti díjkorlátozás 
a szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így a kapcsolási díjjal és a 
regisztrációs díjjal együtt értendő. 

nyújtásáért, ez két barangolásos hívás 
között különbözhet, de nem haladhatja meg 
a 0,40 eurót percenként kimenő hívásokra, 
és a 0,20 eurót percenként bejövő 
hívásokra. 

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Daniel Caspary

Módosítás: 157
4. CIKK

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

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

Or. de

Indokolás

A mobil telefon üzemeltetők szabadon ajánlhassanak a felvázolt szabványtarifától eltérő 
tarifákat.
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Módosítás, előterjesztette:Nikolaos Vakalis

Módosítás: 158
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

1a. A hazai szolgáltató köteles mint egy 
minimumot felajánlani minden fogyasztó 
számára egy a (2) bekezdés meghatározása 
szerinti” fogyasztóvédelmi tarifát”, amely 
más szolgáltatásokra bármely 
kiskereskedelmi tarifával kombinálható.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóvédelmi tarifákat a nagykereskedelmi ársapkák alapján számítják, amint az a 3. 
cikkben meghatározásra került, hozzáadva további 40%-ot, ami jó árrést ad az 
üzemeltetőknek. A kilépési lehetőség inkább szolgálja a fogyasztók javát, és jobban ösztönzi 
az üzemeltetőket, hogy alternatív és versenyképesebb kiskereskedelmi tarifarendszereket 
ajánljanak fel. Ezenkívül az üzemeltetők bármikor tájékoztathatják ügyfeleiket a létező 
alternatív tarifalehetőségekről.

Módosítás, előterjesztette:Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 159
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

1a. A hazai szolgáltató köteles világosan és 
átláthatóan elérhetővé tenni minden 
fogyasztó számára egy a (2) bekezdés 
meghatározása szerinti eurotarifát. Az 
eurotarifát minden ügyfél bármely 
kiskereskedelmi tarifával szabadon 
kombinálhatja.

Or. de
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Indokolás

Egy ilyen eurotarifa biztosítja a barangolási díjak csökkenését, anélkül, hogy ugyanakkor az 
egész kisekereskedelmi piacra szabályozást kellene bevezetni. 

Módosítás, előterjesztette:Šarūnas Birutis

Módosítás: 160
4. CIKK

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

A hazai szolgáltató köteles világosan és 
átláthatóan elérhetővé tenni minden 
fogyasztó számára egy a (2) bekezdés 
meghatározása szerinti fogyasztóvédelmi 
tarifát, amely bármely kiskereskedelmi 
tarifával kombinálható.

Or. en

Indokolás

A kiskereskedelmi szinten alkalmazandó fogyasztóvédelmi tarifának biztosítékot kell nyújtania 
a barangoló ügyfelek számára, hogy nem szabnak nekik túl magas árat egy barangolásos 
beszédhívás kezdeményezéséért, vagy fogadásáért. 

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 161
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A hazai szolgáltatóknak a 2. 
bekezdésnek megfelelően egyértelműen és 
átláthatóan hozzáférhetővé kell tenniük 
valamennyi ügyfelük számára a bármely 
kiskereskedelmi díjszabáshoz kapcsolható, 
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a fogyasztók védelmét szolgáló díjszabást.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 162
4. CIKK, (-1A) BEKEZDÉS (új)

(-1a) A hazai szolgáltatóknak a 2. 
bekezdésnek megfelelően egyértelműen és 
átláthatóan hozzáférhetővé kell tenniük 
valamennyi ügyfelük számára a bármely 
kiskereskedelmi díjszabáshoz kapcsolható 
„közösségi fogyasztói díjszabást”.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 163
4 CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A szolgáltatást újonnan igénybe vevő 
barangoló ügyfelekre automatikusan a 2. 
bekezdésben meghatározott euró alapú 
díjszabás vonatkozik, kivéve, ha más 
díjcsomagot kívánnak igénybe venni.

Or. de

Indoklás

E módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy az új fogyasztóknak automatikusan fel kell 
ajánlani az euró alapú díjszabást.
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Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 164
4. CIKK, (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b) A szolgáltatást újonnan igénybe vevő 
barangoló ügyfelekre automatikusan a (2) 
bekezdésben meghatározott közösségi 
állandó díjszabás vonatkozik, kivéve, ha 
más díjcsomagot kívánnak igénybe venni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 165
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Valamennyi, a szolgáltatást már 
használó, illetve a szolgáltatást újonnan 
igénybe vevő barangoló ügyfélre 
automatikusan a (2) bekezdésben 
meghatározott közösségi állandó díjszabás 
vonatkozik, kivéve, ha más díjcsomagot 
kívánnak igénybe venni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Romano Maria La Russa

Módosítás: 166
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A szolgáltatást újonnan igénybe vevő 
és a szolgáltatást már használó barangoló 
ügyfelekre automatikusan és díjmentesen a 
fogysztók védelmét szolgáló díjszabás 
vonatkozik, kivéve, ha más díjcsomagot 
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kívánnak igénybe venni.

Or. en

Indoklás

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 167
4. CIKK, (1C) BEKEZDÉS (új)

(1c) A szolgáltatást már használó és a 
szolgáltatást újonnan igénybe vevő 
barangoló ügyfelekre egyaránt vonatkozik 
a fogyasztók védelmét szolgáló díjszabás, 
miközben az előfizetésük többi része 
változatlan marad, kivéve, ha más 
díjcsomagot kívánnak igénybe venni. A 
díjcsomagváltásnak ingyenesnek kell 
lennie, és nem vonhat maga után 
semmiféle feltételt vagy megszorítást az 
előfizetés fennálló részei vonatkozásában.

Or. en

Indoklás

A fogyasztók védelmét szolgáló díjszabások a (3) bekezdésben meghatározott 
nagykereskedelmi ársapkák alapul vételével, azok 40%-kal növelt összegében  lettek 
meghatározva, amely az üzemeltetők számára kedvező árrést biztosít. A kilépési lehetőség 
inkább a fogyasztók előnyére szolgál, ugyanakkor az üzemeltetőket arra ösztönzi, hogy  az 
ügyfelek számára választható, versenyképesebb kiskereskedelmi díjcsomagokat ajánljanak. 
Mindemellett az üzemeletetőknek lehetőségük van arra, hogy folyamatosan tájékoztassák 
ügyfeleiket az aktuálisan választható díjcsomagokról.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 168
4. CIKK, (1B) BEKEZDÉS (új)
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A felhasználók számára meg kell teremteni 
a lehetőséget arra, hogy harmincnapos 
határidő tűzése mellett ingyenesen, 
számbeli korlátozás nélkül, írásban 
igényelhessék, illetve mondhassák le a (4) 
bekezdésben meghatározott 
követelményeknek megfelelő vagy azokat 
figyelmen kívül hagyó barangolásos 
díjcsomagokat.

Or. en

Indoklás

Amendment  by David Hammerstein Mintz

Amendment 169
4. CIKK, (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b) A barangoló ügyfelek számára meg 
kell teremteni a lehetőséget arra, hogy 
három hónapon belül a (2) bekezdésben 
meghatározott, q fogyasztók védelmét 
szolgáló díjszabást választhassák, miközben 
az előfizetésük többi része változatlan 
marad Az ilyen díjcsomagváltásnak 
ingyenesnek kell lennie, és nem vonhat 
maga után semmiféle feltételt vagy 
megszorítást az előfizetés fennálló részei 
vonatkozásában.

Or. en

Indoklás
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Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 170
4. CIKK, (1C) BEKEZDÉS (új)

(1c) A barangoló ügyfelek számára meg 
kell teremteni a lehetőséget arra, hogy két 
hónapon belül a (2) bekezdésben 
meghatározott, a fogyasztók védelmét 
szolgáló díjszabást választhassák, miközben 
az előfizetésük többi része változatlan 
marad Az ilyen díjcsomagváltásnak 
ingyenesnek kell lennie, és nem vonhat 
maga után semmiféle feltételt vagy 
megszorítást az előfizetés fennálló részei 
vonatkozásában.

Or. en

Indoklás

A külföldi barangolásos hívások kapcsán e rendelet szerint nemzetközi barangolásos 
szolgáltatásokat nyújtók számára meghatározott időtartamot kell biztosítani, amely alatt 
kiskereskedelmi áraikat összhangba hozhatják az e rendeletben előírtakkal.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 171
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A barangoló ügyfelek számára meg
kell teremteni a lehetőséget arra, hogy 
három hónapon belül a (2) bekezdésben 
meghatározott, a fogyasztók védelmét 
szolgáló díjszabást választhassák, miközben 
az előfizetésük többi része változatlan 
marad Az ilyen díjcsomagváltásnak 
ingyenesnek kell lennie, és nem vonhat 
maga után semmiféle feltételt vagy 
megszorítást az előfizetés fennálló részei 
vonatkozásában.

Or. en
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Indoklás

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 172
4. CIKK, (1C) BEKEZDÉS (új)

(1c) A szolgáltatást már használó 
barangoló ügyfelek számára mindenkor 
meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy 
három hónapon belül a (2) bekezdésben 
meghatározott, euró alapú díjszabást 
választhassák, miközben a szerződésük 
többi része változatlan marad A 
díjcsomagváltásnak ingyenesnek kell 
lennie, és nem vonhat maga után 
semmiféle feltételt vagy megszorítást a 
szerződés fennálló részei vonatkozásában.

Or. de

Indoklás

E rendelkezés azt hivatott biztosítani, hogy a szolgáltatást már használó fogyasztók 
kívánságuk szerint, díjmentesen euró alapú díjszabásra térhessenek át.

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 173
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A fogyasztók szabadon választhatják az 
euró alapú díjszabást, illetve kiléphetnek 
abból. Az ilyen céllal történő váltásért díj 
vagy bírság nem szabható ki, és nem vonhat 
maga után semmiféle feltételt vagy 
megszorítást az előfizetés fennálló részei 
vonatkozásában. Az euró alapú 
díjszabáshoz nem kapcsolódhat társ-
előfizetés vagy más állandó összegű díjtétel, 
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de összeköthető bármely hazai 
díjcsomaggal.

Or. en

Indoklás

Gazdaságilag indokoltnak és politikai szempontból is kedvezőbbnek ítélendő különbséget 
tenni a kezdeményezett és a fogadott hívások nagykereskedelmi ársapkáinak haszonkulcsai
között, nagyjából hasonló átlagos haszonkulcs fenntartása mellett. Ennek megfelelően a 
kezdeményezett hívások esetében a javasolt ársapka valamivel magasabb, mint a fogadott 
hívások esetében.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 174
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Jelen cikkben meghatározott 
árkorlátokat alkalmazni kell az euró alapú 
díjszabásra, amelyet minden hazai 
szolgáltatónak választható lehetőségként 
ajánlania kell. A fogyasztók szabadon 
választhatják az euró alapú díjszabást, 
illetve kiléphetnek abból. Az ilyen céllal 
történő váltásért díj vagy bírság nem 
szabható ki, és nem vonhat maga után 
semmiféle feltételt vagy megszorítást az 
előfizetés fennálló részei vonatkozásában. 
Az euró alapú díjszabás bármely hazai 
díjcsomaghoz kapcsolódhat.

Or. en

Indoklás

A teljes kiskereskedelmi piac szabályozása helyett egy szabályozott árú, állandó regisztrációs 
díj bevezetése a fogyasztók védelmét szolgálja, miközben teret enged az iparág számára a 
fogyasztók egyéni igényeihez igazított, új díjcsomagok kidolgozására. Az iparágat a 
fogyasztókkal szembeni, árakra vonatkozó információszolgáltatásra kötelező átláthatósági 
követelmények lehetőséget teremtenek a fogyasztók számára a piacon szereplő ajánlatok 
közötti tudatos, átgondolt választásra.
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Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 175
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

b) minden hazai szolgáltató valamennyi 
barangoló ügyfele számára többletdíj 
felszámítása nélkül köteles olyan díjszabást 
ajánlani, amely szerint a fogyasztók 
legfeljebb az alábbi összegeket fizetik:
i) percenként 0.65 € HÉA nélküli díjat 
valamennyi szabályozott barangolásos 
kimenő hívásért; 
ii) percenként 0.35 € HÉA nélküli díjat 
valamennyi szabályozott barangolásos 
bejövő hívásért.

Or. fr

Indoklás

Egy átlagos díj alkalmazása biztosítja a szolgáltatók számára a különböző fogyasztók igényeit 
kielégíteni kívánó különböző piaci ajánlatokhoz szükséges rugalmasságot.

Mindemellett a kimenő és bejövő hívások percdíjait korlátozó kiskereskedelmi ajánlatok 
további védelmet nyújtanak.

Módosítás, előterjesztette: Markus Ferber

Módosítás: 176
4A. CIKK (új)

4a. cikk
Az (5) bekezdés sérelme nélkül, minden 
hazai szolgáltató valamennyi ügyfele 
számára többletdíj felszámítása nélkül 
köteles olyan díjszabást ajánlani, amely 
szerint a kimenő barangolásos hívások 
esetében a díj nem haladja meg a 0,65 
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eurót (HÉA nélkül), a bejövő barangolásos 
hívások esetében pedig nem haladja meg a 
0,35 eurót (HÉA nélkül).

Or. en

Indoklás

Az új 4a bekezdés bevezetése azt célozza, hogy az átlagos ársapkák kiegészüljenek egy 
fogyasztók védelmét szolgáló díjszabással, amely azt hivatott biztosítani, hogy az egyéni 
fogyasztók ne kerüljenek szembe elfogadhatatlanul magas barangolási díjakkal.

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 177
4. CIKK, (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b). Minden hazai szolgáltatónak olyan 
euró alapú díjszabást kell megállapítania, 
amely alapján a kezdeményezett hívások 
percenkénti díja nem haladja meg a 60 
eurócentet, a fogadott hívások díja pedig 
nem haladja meg a 25 eurócentet.

Or. en

Indoklás

Gazdaságilag indokoltnak és politikai szempontból is kedvezőbbnek ítélendő különbséget 
tenni a kezdeményezett és a fogadott hívások nagykereskedelmi ársapkáinak haszonkulcsai 
között, nagyjából hasonló átlagos haszonkulcsot fenntartása mellett. Ennek megfelelően a 
kezdeményezett hívások esetében a javasolt ársapka valamivel magasabb, mint a fogadott 
hívások esetében. 

Módosítás, előterjesztette: Ivo Belet

Módosítás: 178
4. CIKK

Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai Az 4a. cikkre is figyelemmel a hazai 
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szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 130 %-ának megfelelő 
HÉA nélküli díjat szedhet egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. Az e cikk 
szerinti díjkorlátozás a szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásához kapcsolódó 
minden állandó díjtétellel, így a kapcsolási 
díjjal és a regisztrációs díjjal együtt értendő.

szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díjnál 25 eurócenttel 
magasabb összegnek megfelelő HÉA 
nélküli díjat szedhet egy szabályozott 
barangolásos hívás kezdeményezéséért. A 
hazai szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
legfeljebb az adott hívásra alkalmazandó, 
az I. melléklettel összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díjnál 7 eurócenttel 
magasabb összegnek megfelelő díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
fogadásáért. Az e cikk szerinti díjkorlátozás 
a szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így a kapcsolási díjjal és a 
regisztrációs díjjal együtt értendő.

Or. nl

Indoklás

Elegendő árrést kell biztosítani a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi felső árhatárok 
között a verseny és a haszonkulcsok fenntartása érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Módosítás: 179
4. CIKK

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

A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől barangolásos hívásonként eltérő, 
kezdeményezett hívások esetén azonban 
percenként legfeljebb 0,55 euró, fogadott 
hívások esetén percenként legfeljebb 0,35 
euró HÉA nélküli, euró alapú díjszabás 
szerinti díjat szedhet egy barangolásos hívás 
nyújtásáért. Ezeket a díjakat e cikk 
rendelkezéseinek hatályba lépése után 12, 
illetve 24 hónappal automatikusan 
csökkenteni kell 10 %-kal. A (2) bekezdés
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kapcsolási díjjal és a regisztrációs díjjal 
együtt értendő.

szerinti díjkorlátozás a szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásához kapcsolódó
minden állandó díjtétellel, így a kapcsolási 
díjjal és a regisztrációs díjjal együtt értendő.

Or. de

Indoklás

A rendeletnek a kezdetektől fogva világosan meg kell határoznia azokat a maximális 
összegeket, amelyek kiszabására az ügyfeleknek számítania kell az euró alapú díjszabás 
szerint.

Módosítás, előterjesztette: Hannes Swoboda

Módosítás: 180
4. CIKK

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

Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb kezdeményezett hívások 
esetében 0,50 euró, fogadott hívások 
esetében 0,15 euró HÉA nélküli díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért.

Or. de

Indoklás

A nagykereskedelmi díj (lásd az I. Mellékletet) és a kiskereskedelmi díj közötti 0,20 euró 
különbözet árrést nyújt különösen a kisebb szolgáltatók számára, illetve biztosítja számukra a 
piaci pozíciójukat.
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Módosítás, előterjesztette: Romano Maria La Russa

Módosítás: 181
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől kezdeményezett hívások esetén 
percenként legfeljebb 0,50 euró, fogadott 
hívások esetén percenként legfeljebb 0,25 
euró HÉA nélküli, a fogyasztók védelmét 
szolgáló díjat szedhet egy barangolásos 
hívás nyújtásáért. Ezeket a díjakat e cikk 
rendelkezéseinek hatályba lépése után 12, 
illetve 24 hónappal automatikusan 
csökkenteni kell 5 %-kal. 
A szolgáltatást már használó és a 
szolgáltatást újonnan igénybe vevő 
barangoló ügyfelekre egyaránt vonatkozik 
a fogyasztók védelmét szolgáló díjszabás, 
miközben az előfizetésük többi része 
változatlan marad, kivéve, ha más 
díjcsomagot kívánnak igényelni.
A (2) bekezdés szerinti díjkorlátozás a 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így a kapcsolási díjjal és a 
regisztrációs díjjal együtt értendő.

Or. en

Módosítás, a PSE Csoport nevében előterjesztette: Reino Paasilinna 

Módosítás: 182
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Semmilyen esetben sem szabható ki 
barangoló ügyfél számára 40 eurócentnél 
magasabb HÉA nélküli percenkénti díj 
kezdeményezett hívások esetében, és 25 
eurócentnél magasabb HÉA nélküli 
percenkénti díj fogadott hívások esetében.
Az e cikk szerinti díjkorlátozás a 
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szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így, de nem kizárólagosan a 
kapcsolási és a regisztrációs díjjal együtt 
értendő.

Or. en

Indoklás

A rugalmasságot biztosító, üzemeltetői szinten megállapított kiskereskedelmi ársapkák 
összekapcsolódnak a fogyasztók védelmét szolgáló, egyéni hívások szintjén meghatározott 
ársapkákkal. Ez a Bizottság javaslatában szereplő 4. és 6. cikk összekapcsolását jelenti.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 183
4. CIKK, (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b) A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől a Közösségen belül 
kezdeményezett hívások esetén percenként 
legfeljebb 0,48 euró, helyi kezdeményezett 
hívások esetén percenként legfeljebb 0,32 
euró, fogadott hívások esetén percenként 
kezdeményezett hívások esetén percenként 
legfeljebb 0,16 euró HÉA nélküli díjat 
szedhet egy barangolásos hívás nyújtásáért.

Or. en

Indoklás

A fogyasztók védelmét szolgáló díjszabások a (3) bekezdésben meghatározott 
nagykereskedelmi ársapkák alapul vételével, azok 40%-kal növelt összegében  lettek 
meghatározva, amely az üzemeltetők számára kedvező árrést biztosít. A kilépési lehetőség 
inkább a fogyasztók előnyére szolgál, ugyanakkor az üzemeltetőket arra ösztönzi, hogy  az 
ügyfelek számára választható, versenyképesebb kiskereskedelmi díjcsomagokat ajánljanak. 
Mindemellett az üzemeletetőknek lehetőségük van arra, hogy folyamatosan tájékoztassák 
ügyfeleiket az aktuálisan választható díjcsomagokról.



PE 384.658v03-00 88/114 AM\660783HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 184
4. CIKK

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

A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől barangolásos hívásonként eltérő, 
kezdeményezett hívások esetén azonban 
percenként legfeljebb 0,50 euró, fogadott 
hívások esetén percenként legfeljebb 0,25 
euró HÉA nélküli, a fogyasztók védelmét 
szolgáló díjat szedhet egy barangolásos 
hívás nyújtásáért. Ezeket a díjakat e cikk 
rendelkezéseinek hatályba lépése után 12, 
illetve 24 hónappal automatikusan 
csökkenteni kell 10 %-kal. Az e bekezdés
szerinti díjkorlátozás a szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásához kapcsolódó 
minden állandó díjtétellel, így a kapcsolási 
díjjal és a regisztrációs díjjal együtt értendő.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Hammerstein Mintz

Módosítás: 185
4. CIKK, (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b) A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől nemzetközi barangolásos hívások 
kezdeményezése esetén percenként 
legfeljebb 0,33 euró, helyi barangolásos 
hívások fogadása esetén percenként 
legfeljebb 0,25 euró, barangolásos hívások 
fogadása esetén percenként legfeljebb 0,16 
euró HÉA nélküli, a fogyasztók védelmét 
szolgáló díjat szedhet egy barangolásos 
hívás nyújtásáért.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Šarūnas Birutis

Módosítás: 186
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől kezdeményezett hívások esetén 
percenként legfeljebb 0,40 euró, fogadott 
hívások esetén percenként 0,20 euró HÉA 
nélküli, a fogyasztók védelmét szolgáló díjat 
szedhet egy barangolásos hívás nyújtásáért. 
Ezeket a díjakat e cikk rendelkezéseinek 
hatályba lépése után 12, illetve 24 hónappal
automatikusan csökkenteni kell 10 %-kal. 
A (2) bekezdés szerinti díjkorlátozás a 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel együtt értendő.

Or. en

Indoklás

A fogyasztók védelmét szolgáló díjszabásnak szorosan kapcsolódnia kell a szolgáltatás 
nyújtásával összefüggő költségekhez, de egyúttal elegendő árrésnek kell maradnia a hazai 
szolgáltatók számára ahhoz, hogy kellően széles kínálatot nyújthassanak fogyasztóiknak.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 187
4. CIKK

Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 130 %-ának
megfelelő HÉA nélküli díjat szedhet egy 
szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért. 

Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 200 %-ának (0,42 
euró) megfelelő HÉA nélküli díjat szedhet 
egy szabályozott barangolásos hívás 
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Az e cikk szerinti díjkorlátozás a 
szabályozott barangolásos hívás nyújtásához 
kapcsolódó minden állandó díjtétellel, így a 
kapcsolási díjjal és a regisztrációs díjjal 
együtt értendő.

kezdeményezéséért. A hazai szolgáltató 
saját barangoló ügyfelétől legfeljebb a 
barangolásos hívás kezdeményezésére 
alkalmazandó legmagasabb díj 
egyharmadának megfelelő díjat szedhet egy 
szabályozott barangolásos hívás 
fogadásáért. Az e cikk szerinti díjkorlátozás 
a szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így a kapcsolási díjjal és a 
regisztrációs díjjal együtt értendő.

Or. en

Indoklás

A teljes kiskereskedelmi piac szabályozása helyett egy szabályozott árú, állandó regisztrációs 
díj bevezetése a fogyasztók védelmét szolgálja, miközben teret enged az iparág számára a 
fogyasztók egyéni igényeihez igazított, új díjcsomagok kidolgozására. Az iparágat a 
fogyasztókkal szembeni, árakra vonatkozó információszolgáltatásra kötelező átláthatósági 
követelmények lehetőséget teremtenek a fogyasztók számára a piacon szereplő ajánlatok 
közötti tudatos, átgondolt választásra.

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 188
4. CIKK

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

Minden európai fogyasztó jogosult egy 
olyan garantált díjat igényelni a 
szabályozott barangolásos kezdeményezett 
és fogadott hívásai vonatkozásában, amely 
a nemzeti szabályozó hatóságok 5. cikkben 
megállapított határidőn belül hozott 
döntése alapján a nagykereskedelmi díj 
1,30-szorosa, illetve 1,75-szöröse. Az e cikk 
szerinti díjkorlátozás a szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásához kapcsolódó 
minden állandó díjtétellel, így a kapcsolási 
díjjal és a regisztrációs díjjal együtt értendő.

Or. es
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Indoklás

Egy szabályozott garantált díjszabás bevezetése a fogyasztók védelmét szolgálja, ugyanakkor 
árrést biztosít a nemzeti szabályozó hatóságok számára az alkalmazandó díjak nemzeti 
költségekhez való hozzá igazítására, elkerülve ezzel az esetleges árnyomást. Mindemellett az 
egyszerűség érdekében a meghatározott kritériumok lehetőséget teremtenek a barangolásos 
hívások fogadására.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 189
4. CIKK

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

Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 120 %-ának megfelelő 
HÉA nélküli euró alapú díjat szedhet egy 
szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért. 
Az e cikk szerinti díjkorlátozás a 
szabályozott barangolásos hívás nyújtásához 
kapcsolódó minden állandó díjtétellel, így a 
kapcsolási díjjal és a regisztrációs díjjal 
együtt értendő, és nem járhat a fennálló 
előfizetésekben kínált díjakon felüli 
szolgáltatások sérelmével.

Or. it

Indoklás

Egy, a nagykereskedelmi árkorláthoz képest 20%-os haszonkulcsot biztosító meghatározott 
kötelező maximális díj bevezetése védi a fogyasztókat, ugyanakkor versenyképes 
haszonkulcsot nyújt az iparág számára, lehetővé téve, hogy a cégek még versenyképesebb 
díjakat kínálhassanak. Mindemellett a maximális díj nem lehetetlenítheti el a fennálló 
szerződések által kínált díjakon felüli többletszolgáltatásokat.
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Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 189b
4. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) Az előző bekezdéstől eltérve a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 100 %-ának 
megfelelő HÉA nélküli euró alapú díjat 
szedhet egy szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. Az e bekezdés szerinti 
díjkorlátozás a szabályozott barangolásos 
hívás nyújtásához kapcsolódó minden 
állandó díjtétellel, így a kapcsolási díjjal és 
a regisztrációs díjjal együtt értendő, és 
mindenütt, ahol a nemzetközi barangolás 
működésbe lép, a szolgáltatás külföldre 
utazó ügyfél általi használatának első öt 
percére alkalmazandó.

Or. it

Indokolás

Ez a módosítás az alacsonyabb jövedelmű csoportok (például a diákok vagy a nyugdíjasok) 
védelmének szükségességéből fakad, és biztosítja, hogy a barangolásos hívások 
kezdeményezéséért és fogadásáért méltányos díjat szedjenek tőlük, lehetővé téve számukra, 
hogy anélkül kommunikálhassanak otthon maradt rokonaikkal, hogy megfizessék a mások –
más szóval a barangoló ügyfelek többsége, akik a nemzetközi barangolási szolgáltatást 
munkájuk okán állandóan igénybe veszik – számára helyénvalóbb díjakat.

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 190
4. CIKK

Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 130 %-ának 

Az 5. cikkre is figyelemmel

a) a hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől legfeljebb 0,50 euró HÉA nélküli 
átlagos percenkénti, éves szinten számított 
díjat szedhet egy szabályozott barangolásos 
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megfelelő HÉA nélküli díjat szedhet egy 
szabályozott barangolásos hívás nyújtásáért. 
Az e cikk szerinti díjkorlátozás a 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így a kapcsolási díjjal és a 
regisztrációs díjjal együtt értendő.

hívás nyújtásáért.

Or. fr

Indoklás

Egy átlagos díj alkalmazása biztosítja a szolgáltatók számára a különböző fogyasztók igényeit 
kielégíteni kívánó különböző piaci ajánlatokhoz szükséges rugalmasságot.

Mindemellett a kimenő és bejövő hívások percdíjait korlátozó kiskereskedelmi ajánlatok 
további védelmet nyújtanak.

Módosítás, előterjesztette: Markus Ferber

Módosítás: 191
4. CIKK

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

Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen percenként 0,50 euró átlagos díjat
szedhet.

Amennyiben a hazai szolgáltató nincs 
tekintettel az átlagos kiskereskedelmi díjra, 
a 9. cikket kell alkalmazni, és a nemzeti 
szabályozó hatóságok haladéktalanul 
megállapítják a rendelkezések betartásának 
biztosítására alkalmas szankciókat.
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Or. en

Indoklás

A 3. cikk módosításai megszüntetik a barangolásos szolgáltatások egyes részeinek árait 
korlátozó egyedi al-ársapkákat, és egységes átlagos ársapkákkal helyettesítik azokat, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a szolgáltatók és a fogyasztók különböző jellegű hívásokért megfelelő 
árakat határozzanak meg a különböző fogyasztók számára.

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 192
4. CIKK

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

Az 5. cikkre is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
percenként legfeljebb 40 eurócent HÉA 
nélküli díjat szedhet egy barangolásos 
hanghívás nyújtásáért az október 1. és 
szeptember 30. közötti időszakban. Az átlag 
számítása során minden, az adott 
időszakban kezdeményezett vagy fogadott 
hívást figyelembe kell venni.

Az átlagos kiskereskedelmi díj 
kiszámításához az érintett időszakban 
kezdeményezett és fogadott hívásokból 
származó összes kiskereskedelmi 
barangolásos bevételt el kell osztani a 
kiskereskedelmi barangolásos percek 
számával. A barangolásos hanghívás
nyújtásához kapcsolódó minden 
kiskereskedelmi bevételt, így a kapcsolási 
díjat és a regisztrációs díjat is figyelembe 
kell venni.

Or. en
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Indoklás

Biztosítja, hogy az átlagos kiskereskedelmi díjak kiegészíthessék az előterjesztő által javasolt 
euró alapú díjszabást. Szükséges azon fogyasztók védelméhez, akik nem tudnak erről, vagy 
akik nem rendelik meg ezt a szolgáltatást. Javasolja a kezdeményezett és a fogadott hívásokra 
is alkalmazandó összevont átlagos sapka kialakítását a szolgáltatóknak a díjak és díjszabások 
megállapítására vonatkozó rugalmasságának maximalizálása érdekében. Az említett dátumok 
azt feltételezik, hogy a rendelet 2007. július 1-jei dátummal bocsátják ki, és az átlagos 
kiskereskedelmi díjra vonatkozó szabályozás 3 hónappal a közzététel után hatályba lépne. A 
meghatározott célzott szint azt kívánja biztosítani, hogy valamennyi kiskereskedelmi 
szolgáltató versenyezni tudjon. Az egyes számok meghatározása egyszerűsíti a rendeletet.

Módosítás, előterjesztette: Romano Maria La Russa

Módosítás: 193
4. CIKK, (1B) BEKEZDÉS (új)

(1b) A hazai szolgáltató egy hat hónapos 
időszakon belül saját barangoló ügyfelétől 
legfeljebb 0,40 euró HÉA nélküli átlagos 
díjat szedhet egy barangolásos hívás 
nyújtásáért. Ezeket a díjakat e cikk 
rendelkezéseinek hatályba lépése után 12, 
illetve 24 hónappal automatikusan 
csökkenteni kell 5 %-kal.
A barangolásos hívások átlagos 
kiskereskedelmi díjának kiszámításához a 
nemzeti szabályozó hatóságok 
meghatározzák az egyes üzemeltetők 
barangolásos hívásokból származó összes 
bevételét, majd ezt az összeget elosztják a 
hat hónapos időszakra vetített barangolásos 
hívásokhoz kapcsolódó forgalom 
mennyiségével, figyelembe véve a 
kezdeményezett és a fogadott hívásokat is.
Az 1. albekezdés szerinti átlagos 
kiskereskedelmi díj a szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásához kapcsolódó 
minden állandó díjtétellel, így a kapcsolási 
díjjal együtt értendő.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna a PSE csoport képviseletében 

Módosítás: 194
4. CIKK

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

A 4a. cikk (1) bekezdésére, valamint a 10. 
cikk (5) bekezdésére is figyelemmel a hazai 
szolgáltató saját barangoló ügyfelétől 
összesen legfeljebb az adott hívásra 
alkalmazandó, az I. melléklettel 
összhangban megállapított 
nagykereskedelmi díj 130 %-ának megfelelő 
HÉA nélküli alapértelmezett percenkéni 
átlagárat szedhet egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. Az e cikk 
szerinti árkorlátozás a szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásához kapcsolódó 
minden állandó díjtétellel, így a kapcsolási 
díjjal és a regisztrációs díjjal együtt értendő.

Or. en

Indoklás

A rugalmasságot biztosító, üzemeltetői szinten megállapított kiskereskedelmi ársapkák 
összekapcsolódnak a fogyasztók védelmét szolgáló, egyéni hívások szintjén meghatározott 
ársapkákkal. Ez a Bizottság javaslatában szereplő 4. és 6. cikk összekapcsolását jelenti.

Módosítás, előterjesztette: Ivo Belet

Módosítás: 195
4A. CIKK (új)

4a. cikk 
Választható díjcsomagok

A hazai szolgáltatóknak lehetősége van 
arra, hogy olyan barangolásos díjakat 
ajánljanak ügyfeleiknek, amelyekkel 
túllépik a 4. cikkben meghatározott 
árkorlátokat, feltéve, hogy az ilyen 
feltételeket elfogadó ügyfélnek bármikor 
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joga van ahhoz, hogy ésszerű határidő 
tűzésével bírság terhe nélkül a 4. cikkben 
meghatározott követelményeknek megfelelő 
díjcsomagot válasszon.

Or. nl

Indoklás

Elegendő árrést kell biztosítani a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi felső árhatárok 
között a verseny és a haszonkulcsok fenntartása érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 196
4. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A hazai szolgáltatóknak lehetősége van 
arra, hogy fizetési halasztást tartalmazó 
szerződésekben olyan barangolásos díjakat 
ajánljanak ügyfeleiknek, amelyekkel 
túllépik a 4. cikkben meghatározott 
árkorlátokat, feltéve, hogy az ilyen 
feltételeket elfogadó ügyfélnek bármikor 
joga van ahhoz, hogy legfeljebb 30 napos 
határidő tűzésével bírság terhe nélkül a 4. 
cikkben meghatározott követelményeknek 
megfelelő díjcsomagot válasszon. 
Valamennyi barangolásos hívás után 
fizetendő díjnak a 8. cikk (1) bekezdése 
szerinti nemzeti szabályozó hatósági 
ellenőrzés tárgyát kell képeznie.

Or. en

Indoklás
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Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna a PSE csoport képviseletében 

Módosítás: 197
4A. CIKK (új)

4a. cikk
Választható díjcsomag

(1) A hazai szolgáltatóknak lehetősége van 
arra, hogy fizetési halasztást tartalmazó 
szerződésekben olyan barangolásos díjakat 
ajánljanak ügyfeleiknek, amelyekkel 
túllépik a 4. cikkben meghatározott 
árkorlátokat, feltéve, hogy az ilyen 
feltételeket elfogadó ügyfélnek bármikor 
joga van ahhoz, hogy legfeljebb 30 napos 
határidő tűzésével bírság terhe nélkül a 4. 
cikkben meghatározott követelményeknek 
megfelelő díjcsomagot válasszon. 
Valamennyi barangolásos hívás után 
fizetendő díjnak a 8. cikk (1) bekezdése 
szerinti nemzeti szabályozó hatósági 
ellenőrzés tárgyát kell képeznie, a 4. 
cikkben meghatározott átlagos díjakkal 
való összhang megteremtése érdekében.
A felhasználók számára meg kell teremteni 
a lehetőséget arra, hogy harmincnapos 
határidő tűzése mellett ingyenesen, 
számbeli korlátozás nélkül, írásban 
igényelhessék, illetve mondhassák le a 4. 
cikksben meghatározott követelményeknek 
megfelelő vagy azokat figyelmen kívül 
hagyó barangolásos díjcsomagokat.

(2) Kivéve azon szerződött ügyfelek 
esetében, akik e rendelet hatályba lépését 
követően az (1) bekezdésben meghatározott 
rendelkezések szerint barangolásos díjakra 
vonatkozó ajánlatot fogadtak el, a hazai 
szolgáltatók ebben az esetben ugyanis 
kötelesek legkésőbb a 10. cikk (5) 
bekezdésében meghatározott határidő 
lejártakor a szerződött ügyfelek 
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díjcsomagjait e rendelettel összhangba 
hozni, olyan módon, hogy a barangolásos 
beszédhívások után fizetendő díjak nem 
haladhatják meg a 4. cikkben 
meghatározott díjhatárokat.

Or. en

Indoklás

Az üzemeltetők számára fennáll annak a lehetősége, hogy a barangolásos hívásokhoz 
kapcsolódóan olyan díjakat állapítsanak meg, amelyek túllépik a szabályozott határértékeket. 
Magától értetődően az ily módon megállapított magasabb díjak csak akkor fogadhatók el, ha 
azt a fogyasztó számára nyújtott egyéb előnyök ellensúlyozzák.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 198
4. CIKK, (1C) BEKEZDÉS (új)

(1c) Továbbá a (2) bekezdésben 
meghatározott közösségi fogyasztói 
díjszabás mellett minden hazai szolgáltató 
ajánlhat olyan tisztességes feltételekhez 
kötött, all-inclusive havi átalánydíjat, 
amelyre nem vonatkoznak díjhatárok. Az 
átalánydíjnak le kell fednie a Közösségen 
belüli barangolásos beszéd- és 
adattovábbító szolgáltatásokat, a rövid 
szöveges üzeneteket (SMS) és a 
multimédiás üzeneteket (MMS) is beleértve.

Or. xm

Indoklás

Valamennyi új ügyfélre, és csakis az új ügyfelekre, automatikusan a fogyasztók védelmét 
szolgáló díjszabás vonatkozik. Ezen felül bármikor kedvezőbb díjcsomagot választhatnak. Ez 
arra ösztönzi a szolgáltatókat, hogy új díjcsomagokat kínáljanak.
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Módosítás, előterjesztette: Gunnar Hökmark

Módosítás: 199
5. CIKK

A szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díjára vonatkozó 
korlátozás időbeli hatálya
A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat 
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók. 

törölve

Or. en

Indoklás

A szolgáltatókat a piaci verseny szabályozásra való tekintet nélkül arra készteti, hogy 
csökkentsék a kiskereskedelmi árakat. A verseny nemzeti szinten a megtakarítások megfelelő 
továbbgyűrűzését biztosítja a fogyasztó számára.

Módosítás, a PSE Csoport nevében előterjesztette: Reino Paasilinna

Módosítás: 200
5. CIKK

A szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díjára vonatkozó 
korlátozás időbeli hatálya
A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat 
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók. 

törölve

Or. en

Indoklás

Törölve annak érdekében, hogy a kezdeményezett hívásokra vonatkozó szabályozás a 
nagykereskedelmi szintre és a fogadott hívásokra vonatkozó szabályozással egy időben lépjen 
hatályba.
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Módosítás, előterjesztette: Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Módosítás: 201
5. CIKK

A szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díjára vonatkozó 
korlátozás időbeli hatálya
A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat 
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

törölve

Or. de

Indoklás

A piaci verseny torzulásának megakadályozása, illetve a mobilszolgáltatók 
versenyképességének fenntartása érdekében a külföldi barangolásos díjakat a kiskereskedelmi 
fogyasztói szint helyett a nagykereskedelmi fogyasztói szinten kell szabályozni. 

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 202
5. CIKK

A szabályozott barangolásos hívások 
kiskereskedelmi díjára vonatkozó 
korlátozás időbeli hatálya
A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat 
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók. 

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Werner Langen

Módosítás: 203
5A. CIKK (új)

5a. cikk
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Legkésőbb e rendelet hatálybalépése után 
két évvel az Unión belüli barangolásos 
hívások díjai nem haladhatják meg a hazai 
hívások díjait..

Or. de

Indoklás

A kiskereskedelmi díjak csökkentése érdekében elsőként a nagykereskedelmi díjakat kell 
tovább csökkenteni. A szabad verseny és az európai belső piaci rend biztosítása érdekében a 
díjakat egy éven belül a kiskereskedelmi piaci szinthez kell igazítani.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 204
5. CIKK

A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat 
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól
alkalmazandók.

A 3. cikk, valamint a 4. cikk szerinti 
kötelezettségek e rendelet hatálybalépése 
napjától alkalmazandók.

Or. en

Indoklás

Az árhatárok azonnali alkalmazása mind a nagykereskedelmi, mind a kiskereskedelmi szinten 
elengedhetetlen a díjak csökkenése érdekében. Ez a jelen rendeletben megfogalmazott 
elsődleges célkitűzés. Mindemellett, annak ellenére, hogy a szolgáltatók a tavalyi évben 
nagykereskedelmi szinten jelentős díjcsökkenésről számoltak be, a kiskereskedelmi díjak 
magasak maradtak. Ennek értelmében átmeneti  záradék elfogadása nem javasolt.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler und Christian Ehler

Módosítás: 205
5. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A 3. és 7. cikk szerinti kötelezettségek 
két hónappal e rendelet hatálybalépése 
utántól alkalmazandók.

Or. de
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Indoklás

Elegendő időt kell biztosítani a vállalatok számára az új szabályozáshoz történő 
alkalmazkodásra.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 206
5. CIKK, (-1A) BEKEZDÉS (új)

(-1a) A 3. és 7. cikk szerinti kötelezettségek 
két hónappal e rendelet hatálybalépése 
utántól alkalmazandók.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ján Hudacký

Módosítás: 207
5. CIKK

A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

A 4. cikk szerinti kötelezettségek két
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

A kiskereskedelmi díjakra vonatkozó 
kötelezettségek egy hónappal a 
nagykereskedelmi díjakra vonatkozó 
kötelezettségek hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

Or. en

Indoklás

A szolgáltatóknak elegendő időre van szükségük ahhoz, hogy kétoldalú nemzetközi 
barangolási megállapodásokat kössenek, illetve ahhoz, hogy megtegyék a szabályozott árak 
alkalmazásához szükséges egyéb lépéseket. A javasolt két hónap elegendő teret biztosít a 
tárgyalásokra, és további egy hónap áll az iparág rendelkezésére arra, hogy szabályozott 
kiskereskedelmi díjcsomagokat dolgozzanak ki a végső felhasználók számára is.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 208
5. CIKK, (-1A) BEKEZDÉS (új)

(-1a) A 3. cikk szerinti kötelezettségek 
három hónappal e rendelet hatálybalépése 
utántól alkalmazandók.

Or. en

Indoklás

A nagykereskedelmi ársapkákat kiskereskedelmi ársapkák hatálybalépése előtt kell bevezetni 
az árkényszer elkerülése érdekében, különösen tekintettel a kisebb szolgáltatókra, akiknek 
csökkenteniük kell a nagykereskedelmi költségeiket, hogy ezzel fedezzék az alacsonyabb 
kiskereskedelmi árakat.

Módosítás, előterjesztette: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Módosítás: 209
5. CIKK

A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

A 4. cikkben meghatározott előzetes 
garanciális díjat legkésőbb három hónappal 
e rendelet hatálybalépése után meg kell 
állapítani, és az abból eredő kötelezettségek
legkésőbb hat hónappal azután 
alkalmazandók.

Or. es

Indoklás

A vonatkozó kötelezettségek a lehető leghamarabb alkalmazandók, habár elegendő időt kell 
biztosítani a nemzeti szabályozó hatóságoknak a díjak nemzeti szinten történő 
megállapítására, illetve az érintett szolgáltatók számára arra, hogy áraikat és szolgáltatási 
feltételeik e követelményeknek megfelelően átalakítsák.
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Módosítás, előterjesztette: Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Módosítás: 210
5. CIKK

A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat 
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat 
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók, amikor az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában a meghatározott 
kritériumok alapján történt értékelés 
megállapítja, hogy a hazai szolgáltatók nem 
vezettek be jelentős árcsökkenést a fenti 
határidőn belül a kiskereskedelmi piacon.

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Romano Maria La Russa

Módosítás: 211
5. CIKK

A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók. 

A 3. cikk, valamint a 4. cikk szerinti 
kötelezettségek három hónappal e rendelet 
hatálybalépése utántól alkalmazandók.

A 4a. cikk szerinti kötelezettségek három 
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók. A 4a. cikknek való 
megfelelést előszőr kilenc hónappal e 
rendelet hatálybalépése után, azt követően 
pedig hat havonta ellenőrizni kell.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 212
5. CIKK

A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat (1) A 3. cikk szerinti kötelezettségek három
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hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

Or. fr

Indoklás

A nagykereskedelmi árak esetében szükséges a három hónapos időtartam fenntartása a 
rendelet alkalmazása előtt, mivel a szolgáltatóknak ennyi időre van szüksége az új 
díjszabásoknak a fennálló barangolásos szerződéseik vonatkozásában való alkalmazásához.

A kiskereskedelmi árak esetében hat hónapos időtartam szükséges szolgáltatók számára az új 
díjszabások és ajánlatok meghatározásához és alkalmazásához, a szükséges műszaki 
fejlesztések végrehajtásához, az ügyfelek tájokoztatásáról való gondoskodáshoz, illetve a 
kereskedelmi és ügyfélszolgálati csoportok létrehozásához.

Módosítás, előterjesztette: Giles Chichester

Módosítás: 213
5. CIKK

A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók. 

A 4. cikk szerinti kötelezettségek három
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók a 10. cikk (5) bekezdésére is 
figyelemmel.

Or. en

Indoklás

A nagykereskedelmi árak előreláthatóan 2 hónappal e rendelet kihirdetését követően lépnek 
hatályba, időt biztosítva ezzel az operatív feladatok ellátására (pl. a számlázásra). További 
egy hónapos időszakot célszerű bevezetni a kiskereskedelmi ellenőrzés alkalmazása előtt a 
kiskereskedelmi operatív feladatok megvalósítása, valamint érdekében a pénzforgalmi 
problémák elleni védekezés érdekében, amennyiben a csökkentett nagykereskedelmi árak 
előnyei még nem realizálódnak.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler und Christian Ehler

Módosítás: 214
5. CIKK
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A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók. 

A 4. cikk szerinti kötelezettségek három
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

Or. de

Indoklás

Az euró alapú díjszabást három hónappal a rendelet hatálybalépése után be kell vezetni.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 215
5. CIKK

A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók. 

A 4. cikk szerinti kötelezettségek három
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dominique Vlasto

Módosítás: 216
5. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A 4. cikk szerinti kötelezettségek hat 
hónappal e rendelet hatálybalépése utántól 
alkalmazandók. A 4. cikk 2. pontjának való 
megfelelést előszőr 12 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után, azt követően pedig hat 
havonta ellenőrizni kell.

Or. fr

Indoklás

A nagykereskedelmi árak esetében szükséges a három hónapos időtartam fenntartása a 
rendelet alkalmazása előtt, mivel a szolgáltatóknak ennyi időre van szüksége az új 



PE 384.658v03-00 108/114 AM\660783HU.doc

Külső fordítás

HU

díjszabásoknak a fennálló barangolásos szerződéseik vonatkozásában való alkalmazásához.

A kiskereskedelmi árak esetében hat hónapos időtartam szükséges szolgáltatók számára az új 
díjszabások és ajánlatok meghatározásához és alkalmazásához, a szükséges műszaki 
fejlesztések végrehajtásához, az ügyfelek tájokoztatásáról való gondoskodáshoz, illetve a 
kereskedelmi és ügyfélszolgálati csoportok létrehozásához.

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna a PSE csoport képviseletében 

Módosítás: 217
6. CIKK

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

törölve

Or. en

Indoklás

Beolvadt a 4. cikkbe.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler és Christian Ehler

Módosítás: 218
6. CIKK

A hívásfogadás kiskereskedelmi díja 
Közösségen belüli barangolás esetén
A hazai szolgáltató saját barangoló 

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

Or. de

Indoklás

A kiskereskedelmi piacot nem lehet átfogóan szabályozni. Az euró alapú díjszabás biztosítja, 
hogy a barangoló ügyfeleknek minden esetben átlátható és fogyasztóbarát díjcsomagot 
ajánlanak.

Módosítás, előterjesztette: Angelika Niebler und Christian Ehler

Módosítás: 219
6. CIKK

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

törölve

Or. es
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Indoklás

A 4. cikkben már szerepelnek ilyen jellegű hívások.

Módosítás, előterjesztette: Erika Mann

Módosítás: 220
6. CIKK

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

törölve

Or. en

Indoklás

Módosítás, előterjesztette: Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Módosítás: 221
6. CIKK

A hívásfogadás kiskereskedelmi díja 
Közösségen belüli barangolás esetén
A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől percenként összesen legfeljebb a 
10. cikk (3) bekezdésével összhangban 
közzétett mobilhívás-végződtetési díj 130%-

törölve
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ának megfelelő HÉA nélküli díjat szedhet 
azért, ha az ügyfél valamely fogadó 
hálózaton barangolva beszédhívást fogad. 
Az e cikk szerinti díjkorlátozás a 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásához kapcsolódó minden állandó 
díjtétellel, így a kapcsolási és a regisztrációs 
díjjal együtt értendő.

Or. en

Indoklás

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

Módosítás: 222
6. CIKK

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

törölve

Or. de

Indoklás

A piaci verseny torzulásának megakadályozása, illetve a mobilszolgáltatók 
versenyképességének fenntartása érdekében a külföldi barangolásos díjakat a kiskereskedelmi 
fogyasztói szint helyett a nagykereskedelmi fogyasztói szinten kell szabályozni.
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Módosítás, előterjesztette: Gunnar Hökmark

Módosítás: 223
6. CIKK

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

törölve

Or. en

Indoklás

A szolgáltatókat a piaci verseny arra készteti, hogy csökkentsék a kiskereskedelmi árakat, 
szabályozásra való tekintet nélkül. A verseny nemzeti szinten  a megtakarítások megfelelő 
továbbgyűrűzését biztosítja a fogyasztó számára.

Módosítás, előterjesztette: Daniel Caspary

Módosítás: 224
6. CIKK

A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől percenként összesen legfeljebb a 
10. cikk (3) bekezdésével összhangban 
közzétett mobilhívás-végződtetési díj 130%-
ának megfelelő HÉA nélküli díjat szedhet 
azért, ha az ügyfél valamely fogadó 
hálózaton barangolva beszédhívást fogad.
Az e cikk szerinti díjkorlátozás a 

A hazai szolgáltató nem szedhet díjat saját 
barangoló ügyfelétől. Ez vonatkozik a 
szabályozott barangolásos hívás nyújtásához 
kapcsolódó minden állandó díjtételre, így a 
kapcsolási és a regisztrációs díjra. 
Ugyanakkor a fogadó hálózat szolgáltatója 
nem szedhet díjat a hazai szolgáltatótól. 
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szabályozott barangolásos hívás nyújtásához 
kapcsolódó minden állandó díjtétellel, így a 
kapcsolási és a regisztrációs díjjal együtt 
értendő.

Or. de

Indoklás

A barangolásos szerződésekre vonatkozó új ambiciózus megközelítésnek célul kell kitűznie, 
hogy a bejövő hívások díjmentesek legyenek az EU egész területén.

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás225
6. cikk

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

A hazai szolgáltató saját barangoló 
ügyfelétől percenként összesen legfeljebb a 
10. cikk (3) bekezdésével összhangban 
közzétett mobilhívás-végződtetési díj 100%-
ának megfelelő HÉA nélküli, euró alapú
díjat szedhet azért, ha az ügyfél valamely 
fogadó hálózaton barangolva beszédhívást 
fogad. Az e cikk szerinti díjkorlátozás a 
szabályozott barangolásos hívás nyújtásához 
kapcsolódó minden állandó díjtétellel, így a 
kapcsolási és a regisztrációs díjjal együtt 
értendő.

Or. it

Indoklás

Az átlagos mobilhívás-végződtetési díj tulajdonképpen már most is magasnak bizonyul a 
hívásokat fogadó fogyasztók számára. 

Módosítás, előterjesztette: Reino Paasilinna a PSE csoport képviseletében 
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Külső fordítás

HU

6a. cikk
Hívás-átirányítás

A hívás-átirányítási megoldások nem 
használhatók arra, hogy akadályozzák a 
barangoló ügyfeleket a fogadó hálózat 
szabad megválasztásában. A választási 
lehetőségnek fenn kell állnia, amíg a 
barangoló ügyfél ki nem kapcsolja a 
készülékét, illetve el nem hagyja a fogadó 
hálózatot.

Or. en


	660783hu.doc

