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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

az Európai Parlament és a Tanács a közösségbeli nyilvános mobiltelefon-hálózatok 
közötti barangolásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv 
módosításáról szóló rendeletére irányuló javaslatról
(COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parliament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott javaslatára 
(COM(2006)0382)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére és annak 95. cikkére, amelynek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0244/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. szabályára,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Kulturális és 
Oktatási Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

1. a módosításoknak megfelelően jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy amennyiben a javaslatot lényegesen módosítani kívánja, vagy 
más szöveget kíván a helyébe léptetni, az ügyet ismételten utalja a Parlament elé;

3. utasítja elnökét, hogy állásfoglalását továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
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 

(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 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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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.

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 üzemeltető kedvezőbb feltételeket 
kínáló barangolási díjakat vezetett be, 
változatlan az a tény, hogy az árak még 
mindig nem megfelelően tükrözik a 
költségeket.

Módosítás 2
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.

Indoklás

Folyamatos volt a vita az elmúlt hónapokban, az üzemeltetők előtt is ismert módon. Úgy tűnik, 
az ipar már számít az árszabályozásra. Ezért a további késlekedés nem indokolt. 

Módosítás 3
(15A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(15a) Nagykereskedelmi szinten a hazai 
hálózat üzemeltetője a maximált percdíjon 
felüli díjat más üzemeltetőnek nem 
számíthat fel. Kiskereskedelmi szinten a 
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maximált percdíjjal megegyező vagy az 
alatti díjtételt (az „eurótarifát”) is be kell 
vezetni, amit az ügyfelek bármikor 
választhatnak, és aminek az országos 
szolgáltatások meglévő tarifacsomagjaival 
kombinálhatónak kell lennie. 

Indoklás

A választható maximált percdíjas tarifa bevezetése a teljes kiskereskedelmi piac szabályozása 
helyett egyrészt védelmet biztosít a fogyasztónak, másrészt mozgásteret hagy az ipar számára
a felhasználók egyéni igényeihez szabott új tarifacsomagok létrehozására. Az átláthatóság 
előírásával összefüggésben, ami arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy árinformációval 
támogassák a fogyasztót, a fogyasztók számára lehetővé válik a tájékozott döntés a piacon 
megjelenő különféle ajánlatok között.

Módosítás 4
(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 tekintetbe venni a nemzetközi 
barangolásos hívás kezdeményezésében és 
fogadásában jelentőséggel bíró elemeket, 
(beleértve az általános költségeket, 
valamint a hívás jelzését, 
kezdeményezését, továbbítását és 
végződtetését). Mivel a meglátogatott 
országon belüli, az ügyfél honos 
országában vagy országából vagy 
harmadik országból, illetve országba 
irányuló hívások esetében a nemzetközi 
barangolási szolgáltatások költségei 
közötti különbség elhanyagolható, ezért a 
maximális nagykereskedelmi ár 
számításához egyetlen szorzót kell 
alkalmazni.

Módosítás 5
(19) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(19) A nemzetközi barangolásos hívások 
felső nagykereskedelmi árkorlátját
indokolt a jelentős piaci erővel rendelkező 

(19) A nemzetközi barangolásos hívások 
felső nagykereskedelmi díjkorlátját
indokolt a jelentős piaci erővel rendelkező 
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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.

mobilszolgáltatók átlagos csúcsidei és 
csúcsidőn kívüli díjainak átlagához 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.

Indokolás

A jelek azt mutatják, hogy a legtöbb tagállamban a nemzeti szabályozó hatóságok a 
mobilhívás végződtetési díját a csúcsidei és a csúcsidőn kívüli díjak átlagában szabályozzák. 
Ezért ez az alap kevésbé tűnik manipulálhatónak, mint az, amely kizárólag a csúcsidős díjakat 
veszi figyelembe.

Amendment 6
(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 választható eurótarifára 
alkalmazandó maximális díjat 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 
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fogyasztóiknak.

Módosítás 7
(20A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(20a) A nemzetközi mobil 
adatkommunikációs szolgáltatások piacán 
a verseny fokozása, valamint az olyan új 
szolgáltatások, mint az MMS 
(multimédiás üzenetszolgáltatás), a mobil 
internet és a mobil TV díjainak 
átláthatóvá és az ügyfél szempontjából 
összehasonlíthatóvá tétele érdekében a 
hazai szolgáltatókat kötelezni kell arra, 
hogy az eurótarifa mellett kínáljanak egy 
mindent magában foglaló havi 
átalánydíjat is, amely vonatkozik a hazai 
szolgáltató által kínált valamennyi 
nemzetközi barangolási és adatátviteli 
szolgáltatásra is. Az átalánydíj lehetővé 
tenné az ügyfelek számára, hogy 
összehasonlítsák az európai 
tarifacsomagokat és ezáltal a hazai 
szolgáltatások szélesebb skálájából 
választhassanak.

Indoklás

Az előadó elfogadja a Bizottságnak azt az általános álláspontját, hogy a jelenlegi információ 
(azaz a hatásvizsgálat) alapján a nemzetközi adatszolgáltatások árszabályozása meghaladná 
e rendelet hatókörét. Azonban komoly jelzések vannak arra nézve, hogy az adattovábbítás 
piaca nem működik jól. Az átalánydíj egész Európában történő bevezetésével a 
tarifacsomagok összehasonlíthatóvá válnának a fogyasztók számára a teljes Európai 
Unióban. Ez erősítené a piaci versenyt, és feltehetően a barangolásos adattovábbítás díjainak 
csökkenéséhez vezetne.

Módosítás 8
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

(21) Indokolt, hogy a külföldi 
barangolásos hívások kapcsán e rendelet 

törölve



PE 384.334v01-00 10/29 PR\649863HU.doc

külső fordítás

HU

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.

Amendment 9
(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

Módosítás 10
(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.

törölve

Módosítás 11
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(26) Annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli barangolásos híváskezdeményezés és 
-fogadás kiskereskedelmi ára átláthatóbbá 
váljék, a barangoló ügyfelek pedig 

(26) Annak érdekében, hogy a Közösségen 
belüli barangolásos híváskezdeményezés és 
–fogadás, valamint az adatküldés és -
fogadás kiskereskedelmi díja átláthatóbbá 
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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.

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, 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 
automatikus SMS-t vagy látássérült 
ügyfelek esetében más helyénvaló 
szolgáltatást kapjon, amely személyre 
szabott árinformációt tartalmaz a fogadó 
tagállamban az ügyfél által 
kezdeményezett, illetve fogadott hívásokra, 
illetve az adatküldésre és -fogadásra 
alkalmazandó kiskereskedelmi díjakról. 
Az ügyfelek számára lehetővé kell tenni,
hogy bármikor válthassanak a push 
üzemmódról (automatikus SMS) a pull 
üzemmódra (SMS kérésre).

Módosítás 12
(26A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(26a) Az átláthatósághoz az is szükséges, 
hogy a szolgáltatók szerződéskötéskor
tájékoztatást adjanak a barangolási 
díjakról, és ügyfeleiket időszakonként, 
valamint lényeges változások esetén 
aktualizált barangolásidíj-információval 
lássák el. Különösen a hazai 
szolgáltatóknak teljes körű tájékoztatást 
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kell biztosítaniuk ügyfeleiknek az 
eurótarifára, valamint a minden 
szolgáltatást magában foglaló havi 
átalánydíjra irányadó feltételekről; ezt
rendszeres időközönként kell 
biztosítaniuk, és ugyanolyan módon, mint 
amilyen tájékoztatást az ügyfelek az e 
mellett létező barangolási díjtételekről
kapnak. A hazai szolgáltatóknak arról is 
tájékoztatniuk kell ügyfeleiket, hogy 
milyen módon válthatnak a kötelező 
tarifarendszerek között.

Módosítás 13
(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. Szükséges továbbá figyelemmel 
kísérniük a Közösségen belül barangoló 
mobiltelefonos ügyfeleknek nyújtott 
beszéd- és adatátviteli szolgáltatások 
árának alakulását, különösen a Közösség 
legkülső térségeiben lebonyolított 
barangolásos hívások költségbeli 
sajátosságait illetően, tekintettel arra, hogy 
e költségeknek meg kell tudni térülniük a 
nagykereskedelmi piacon. A nemzeti 
szabályozó hatóságnak tájékoztatniuk kell 
a Bizottságot az ilyen megfigyelések 
eredményeiről e rendelet hatályba lépését 
követő minden hatodik hónapban. Külön-
külön kell tájékoztatást adni a vállalati, a 
számlás és a feltöltőkártyás ügyfelekről. E 
rendelet hatályba lépése után a Bizottság 
minden 12 hónapban jelentést tesz közzé 
az EU-n belüli fejleményekről. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a mobiltelefonálók naprakész 
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tájékoztatást kapjanak e rendelet 
alkalmazásáról.

Amendment 14
(31A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(31a) Ha már létezik jól működő tőzsde, 
ahol barangolási percekkel és/vagy
bitekkel kereskednek, az árszabályozást
nagykereskedelmi szinten meg kell 
szüntetni.

Indokolás

Az olyan jól működő tőzsde, ahol a barangolási percekkel és/vagy bitekkel anonim módon
kereskednek, hasonló esélyeket biztosítana valamennyi szolgáltató számára, anélkül, hogy a 
kisebb vagy az egymással közvetlen versenyben álló szolgáltatókkal szemben 
megkülönböztetést tenne lehetővé. Ekkor már nem lenne szükség az ugyanilyen eredményt 
elérni szándékozó nagykereskedelmi árkorlátra.

Amendment 15
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 

1. Ez a rendelet „az európai hazai piac 
szemléletmódja” alapján 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, valamint az innováció, és 
a fogyasztóknak kínált választék 
ösztönzése 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 
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nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltató által szedett kiskereskedelmi 
díjakra. 

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

Módosítás 16
1. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

1a. Ez a rendelet az adatkommunikációs 
szolgáltatásokat is magában foglaló 
nemzetközi barangolási szolgáltatások 
felhasználói számára az árak 
átláthatóságának növelése és a tarifákról 
szóló információ jobb biztosítása 
érdekében állapít meg szabályokat.

Módosítás 17
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) „szabályozott barangolásos hívás”: 
barangoló ügyfél olyan mobilbeszédhívása 
vagy -fogadása, amelynél a 
kezdeményezés szerinti fogadó hálózat és a 
végződés szerinti nyilvános telefonhálózat 
egyaránt a Közösségen belül található;

Módosítás 18
3. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

A nemzetközi barangolási szolgáltatások 
biztosításának céljára valamennyi hazai 
szolgáltató hozzáférhet a hazai hálózaton 
kívüli tagállamokban lévő földi nyilvános 
mobiltelefon-hálózatokhoz, és 
használhatja azokat.

Módosítás 19
4. CIKK, CÍM
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Szabályozott barangolásos hívások
kiskereskedelmi díja

Szabályozott barangolásos 
híváskezdeményezés és -fogadás
kiskereskedelmi díja

Módosítás 20
4. CIKK (1) BEKEZDÉS

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 [ x %]-ának 
megfelelő HÉA nélküli díjat szedhet egy 
kezdeményezett szabályozott barangolásos 
hívás nyújtásáért. A fogadott szabályozott 
barangolásos hívásért a honos szolgáltató 
barangoló ügyfelének nem számíthat fel a 
kezdeményezett barangolásos hívásokra 
alkalmazott maximális kiskereskedelmi 
díjtétel egyharmadánál többet. 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 e cikk szerinti árkorlátokat kell 
alkalmazni valamennyi hazai szolgáltató 
által kötelezően ajánlott eurótarifára. Az 
ügyfelek önként válthatnak az 
eurótarifára, illetve mondhatnak le róla; 
az ilyen váltás ingyenes, hátrány nem 
alkalmazható emiatt, és nem szabhatók 
olyan feltételek vagy korlátozások, 
amelyek az előfizetés egyéb meglévő 
elemeihez kapcsolódnak. Az eurótarifa 
bármilyen csomaggal kombinálható.

Indokolás

A választható maximált percdíjas tarifa bevezetése a teljes kiskereskedelmi piac szabályozása 
helyett egyrészt védelmet biztosít a fogyasztónak, másrészt mozgásteret hagy az ipar számára 
a felhasználók egyéni igényeihez szabott új tarifacsomagok létrehozására. Az átláthatóság 
előírásával összefüggésben, amely arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy árinformációval 
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támogassák a fogyasztót, a fogyasztók számára lehetővé válik a tájékozott döntés a piacon 
megjelenő különféle ajánlatok között.

Módosítás 21
4. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

1a. Az 1. bekezdés szerinti eurótarifa 
mellett valamennyi hazai szolgáltató 
köteles olyan, a felhasználók számára 
tisztességes, minden szolgáltatást 
magában foglaló havi átalánydíjat 
felajánlani, amelyre árkorlátok nem 
alkalmazhatók. Az átalánydíj a 
Közösségen belüli nemzetközi barangolási 
beszéd- és adatátviteli szolgáltatásokra 
(ide értve az SMS-t és az MMS-t)
vonatkozik.

Indokolás

Az előadó elfogadja a Bizottságnak azt az általános álláspontját, hogy a jelenlegi információ 
(azaz a hatásvizsgálat) alapján a nemzetközi adatszolgáltatások árszabályozása meghaladná 
e rendelet hatókörét. Azonban komoly jelzések vannak arra nézve, hogy az adattovábbítás 
piaca nem működik jól. Az átalánydíj egész Európában történő bevezetésével a 
tarifacsomagok összehasonlíthatóvá válnának a fogyasztók számára a teljes Európai 
Unióban. Ez erősítené a piaci versenyt, és feltehetően a barangolásos adattovábbítás díjainak 
csökkenéséhez vezetne.

Módosítás 22
5 CIKK (1) BEKEZDÉS

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

A 4. cikk szerinti kötelezettségek – a 10. 
cikk (5) bekezdésére figyelemmel – e 
rendelet hatálybalépésétől alkalmazandók.

Indokolás

Folyamatos volt a vita az elmúlt hónapokban, az üzemeltetők előtt is ismert módon. Úgy tűnik, 
az ipar már számít az árszabályozásra. Ezért a további késlekedés nem indokolt.

Módosítás 23
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6. CIKK

6. cikk
A hívásfogadás kiskereskedelmi díja 
Közösségen belüli barangolás esetén

törölve

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.

Módosítás 24
7. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

1. Minden hazai szolgáltató köteles 
valamennyi saját ügyfelének részletes, 
személyre szóló díjszabási tájékoztatást 
adni a szóban forgó ügyfél úticélja szerinti 
tagállamban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra, valamint SMS- és MMS-
üzenetek küldésére és fogadására és más 
nemzetközi barangolási adatátviteli 
szolgáltatásokra vonatkozó 
kiskereskedelmi díjtételekről.

Módosítás 25
7. CIKK (2) BEKEZDÉS

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

törölve
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SMS-ben kéri-e (ez utóbbi esetben 
indokolatlan késedelem nélkül).

Módosítás 26
7. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A másik tagállamba történő belépéstől 
számított egy órán belül a barangoló 
ügyfél jogosult arra, hogy honos országa 
szolgáltatójától automatikus SMS-t vagy 
látássérült ügyfelek esetében más 
helyénvaló szolgáltatást kapjon, amely 
személyre szabott árinformációt tartalmaz 
a fogadó tagállamban az ügyfél által 
kezdeményezett, illetve fogadott hívásokra, 
illetve az adatküldésre és -fogadásra 
alkalmazandó kiskereskedelmi díjakról. 
Az ügyfelek számára lehetővé kell tenni, 
hogy bármikor válthassanak a push 
üzemmódról (automatikus SMS) a pull 
üzemmódra (SMS kérésre).

Módosítás 27
7. CIKK (3) BEKEZDÉS

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

3. A fenti tájékoztató szolgáltatást ingyen 
kell biztosítani.

Módosítás 28
7. CIKK (4) BEKEZDÉS

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

törölve
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Módosítás 29
7. CIKK (5) BEKEZDÉS

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

5. A hazai szolgáltatók szerződéskötésekor 
kötelesek minden új ügyfelüket kimerítően 
tájékoztatni az érvényes barangolási 
díjakról. A hazai szolgáltatóknak ezenkívül 
rendszeres időközönként, valamint a 
díjszabásban bekövetkező minden jelentős 
változás alkalmával naprakész tájékoztatást 
kell adniuk ügyfeleiknek az érvényes 
barangolási díjakról. A hazai szolgáltatók 
azonnal teljes körű tájékoztatást 
nyújtanak minden ügyfelüknek a 4. cikk 
(1) bekezdésében előírt eurótarifára, 
valamint a 4. cikk (2) bekezdésében előírt 
minden szolgáltatást magában foglaló 
havi átalánydíjra irányadó feltételekről, és 
felvilágosítást adnak e kötelező tarifák 
valamelyikére történő átálláshoz 
szükséges eljárásról.

Módosítás 30
8. CIKK (6) BEKEZDÉS

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

6. A nemzeti szabályozó hatóságok 
különösen a Közösség legkülső régiói 
tekintetében figyelemmel kísérik a 
barangoló ügyfeleknek nyújtott 
barangolási beszédszolgáltatások nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását, és e 
rendelet hatályba lépése után hathavonta
a Bizottság rendelkezésére bocsátják az 
ennek során nyert eredményeket. Külön-
külön kell információt nyújtani a 
vállalati, a számlás illetve a feltöltőkártyás
ügyfelekről.
A nemzeti szabályozó hatóságok jelentései 
alapján és az Európai Szabályozó Csoport 
véleményére figyelemmel, a Bizottság e 
rendelet hatályba lépésétől számított 12 
hónapon belül elemzést terjeszt a 
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Parlament és a Tanács elé a Közösségen 
belüli nemzetközi nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi barangolási díjakról. 
Amennyiben e rendelet hatályba lépése 
után a nemzetközi kiskereskedelmi 
barangolási díjak nem csökkennek 
megfelelő mértékben, a Bizottság, a 13. 
cikk (2) bekezdésben említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással
összhangban, kiigazítja az I. mellékletben 
említett mobil végződtetési díj 
szorzótényezőjét.

Módosítás 31
8. CIKK (6A) BEKEZDÉS (új) 

6a. A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelemmel kísérik a barangoló
ügyfeleknek nyújtott SMS- és egyéb 
adatátviteli szolgáltatások nagy- és 
kiskereskedelmi árának alakulását, és e 
rendelet hatályba lépése után hathavonta 
a Bizottság rendelkezésére bocsátják az 
ennek során nyert eredményeket. Külön-
külön kell információt nyújtani a 
vállalati, a számlás illetve a feltöltőkártyás 
ügyfelekről.
A nemzeti szabályozó hatóságok jelentései 
alapján a Bizottság e rendelet hatályba 
lépésétől számított 18 hónapon belül 
elemzést terjeszt a Parlament és a Tanács 
elé a Közösségen belüli nemzetközi 
adatátviteli szolgáltatások 
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi 
barangolási díjairól. Amennyiben e 
rendelet hatályba lépése után a 
nemzetközi adatátviteli szolgáltatások 
barangolási díjai nem csökkennek 
megfelelő mértékben, a Bizottság értékeli, 
hogy szükség van-e rendeletre a 
nemzetközi adatátviteli szolgáltatások 
barangolási díjainak csökkentése 
érdekében és, ha helyénvaló, javaslatot 
terjeszt elő.
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Módosítás 32
12. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

A Bizottság a rendelet hatálybalépésétől 
számítva két éven belül felülvizsgálja 
annak működését, és jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. 
Jelentésében a Bizottság arra is kitér, hogy 
a szabályozás továbbra is szükséges-e, 
helyénvaló-e „hívó fél fizet” 
rendelkezéseket bevezetni, vagy indokolt-e 
a szabályozást hatályon kívül helyezni, 
figyelembe véve a piac alakulását és 
tekintettel a versenyre, valamint egy olyan 
jól működő tőzsde jelenlétére vagy 
hiányára, ahol barangolási percekkel és 
bitekkel kereskednek. A Bizottság erre a 
célra a tagállamoktól és a nemzeti 
szabályozó hatóságoktól információkat 
kérhet, amelyeket késedelem nélkül 
rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 33
I. MELLÉKLET

A szabályozott barangolásos hívások 
kezdeményezésének 3. cikk szerinti 
nagykereskedelmi díja

A szabályozott barangolásos hívások 
kezdeményezésének 3. és 4. cikk szerinti 
nagykereskedelmi díja

A legmagasabb percenkénti díj, amelyet a 
fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjétől a 
fogadó hálózaton kezdeményezett 
szabályozott barangolásos hívásért 
összesen szedhet, a 10. cikk (3) bekezdése 
szerint közzétett átlagos mobilhívás-
végződtetési díjThe total wholesale 
charges that the operator of a visited 
network may levy from the operator of the 
roaming customer’s home network for the 
making of a regulated roaming call 
originating on that visited network shall 
not exceed, on a per-minute basis, an 

A legmagasabb percenkénti díj, amelyet a 
fogadó hálózat üzemeltetője a barangoló 
ügyfél hazai hálózatának üzemeltetőjének
a fogadó hálózaton kezdeményezett 
szabályozott barangolásos hívásért 
felszámíthat, a 10. cikk (3) bekezdése 
szerint közzétett átlagos mobilhívás-
végződtetési díj és az [y] tényező szorzata 
valamennyi nyilvános telefonhálózatra 
irányuló hívás után, függetlenül attól, 
hogy a nyilvános hálózat abban a 
tagállamban van-e, ahol a fogadó hálózat, 
vagy a fogadó hálózat szerinti tagállamon
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amount equal to the average mobile 
termination rate published pursuant to 
Article 10(3) multiplied:

kívüli más tagállamban.

a) kétszerese, ha a szabályozott 
barangolásos hívás olyan szám felé 
irányul, amely a fogadó hálózat szerinti 
tagállam valamelyik nyilvános 
telefonhálózatához tartozik; illetőleg
b) háromszorosa, ha a szabályozott 
barangolásos hívás olyan szám felé 
irányul, amely a fogadó hálózat szerinti 
tagállamon kívüli nyilvános 
telefonhálózathoz tartozik.

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

Módosítás 34
II. MELLÉKLET, (1) PONT (A) BEKEZDÉS

(a) „országos súlyozott mobilhívás-
végződtetési átlagdíj”: a jelentős 
mobilszolgáltatók mobilhívás-végződtetési 
díjainak átlaga, az egyes jelentős 
mobilszolgáltatók aktív ügyfeleinek 
számával súlyozva;

(a) „országos súlyozott mobilhívás-
végződtetési átlagdíj”: a jelentős 
mobilszolgáltatók mobilhívás-végződtetési 
díjainak átlaga, az egyes jelentős 
mobilszolgáltatók összes percforgalmával 
súlyozva;

Módosítás 35
II. MELLÉKLET, (1) PONT (B) BEKEZDÉS

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

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

Módosítás 36
II. MELLÉKLET, (1) PONT (D) BEKEZDÉS

(d) „jelentős mobilszolgáltató aktív 
ügyfeleinek létszáma”: az adott jelentős 
mobilszolgáltató saját aktív ügyfeleinek 
száma, megnövelve a többi olyan 
mobilszolgáltató aktív ügyfeleinek 
számával, amely az ügyfelei által fogadott 
beszédhívások végződtetésére igénybe 
veszi a szóban forgó jelentős 
mobilszolgáltó hálózatát;

törölve

Módosítás 37
II. MELLÉKLET, (1) PONT (E) BEKEZDÉS

(e) „aktív ügyfél”: a nemzeti szabályozó 
hatóság által jóváhagyott módszerrel 
összhangban aktívnak minősülő (akár 
feltöltőkártyás, akár számlás) 
mobiltelefonos ügyfél.

törölve

Módosítás 38
II. MELLÉKLET, (2) PONT

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

(2) A 10. cikk (3) bekezdése értelmében 
közzéteendő átlagos mobilhívás-
végződtetési díjat az országos súlyozott 
mobilhívás-végződtetési átlagdíjak 
átlagaként kell kiszámítani. A számításhoz 
az alábbi (3) pontban meghatározott, a 10. 
cikk (2) vagy (4) bekezdése szerinti kérés 
értelmében a nemzeti szabályozó 
hatóságok által a Bizottságnak bejelentett 
adatokat kell felhasználni.
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nemzeti szabályozó hatóságok által a 
Bizottságnak bejelentett adatokat kell 
felhasználni.
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INDOKLÁS 

Bevezetés

Az, hogy az európai polgárok használhassák mobil eszközeiket külföldi utazás során, 
kulcselem, hogy a mobil kommunikáció európai belső piacáról beszéljünk. A jelenlegi 
barangolási piac nyilvánvaló piaci hiányosságokat mutat, amelyek akadályozzák az európai 
polgárokat mobil eszközeik használatában, amikor egyik tagállamból a másikba utaznak. 

Egyértelműen támogatjuk a Bizottságnak a Közösségen belüli nyilvános hálózatokon történő 
barangolásról szóló rendeletére irányuló javaslatának általános megközelítését. Azonban 
látunk lehetőséget a jobbításra is, amennyiben az áraknak átláthatóbbá kell válniuk az érintett 
fogyasztók számára, hogy tájékozottan hozhassák meg döntéseiket, ugyanakkor egyenlő 
versenyfeltételeket kell teremteni a mobilhálózat üzemeltetői számára annak érdekében, hogy 
erőteljesebb verseny alakuljon ki a belső barangolási piacon.  

Ez Európai Parlament méltányolja a Bizottság aggályait a tekintetben, hogy a nemzetközi 
mobil adatátviteli szolgáltatások piaci szegmensére jelenleg rendelkezésre álló információ 
alapján szabályozzák e piac árait, különösen megfelelő hatásvizsgálat nélkül. Azonban az 
Európai Parlament rámutat e piaci szegmens szoros figyelemmel kísérése és értékelése 
szükségességére, mivel erőteljes jelei mutatkoznak a piac hiányosságainak.

I. Piaci hiányosságok

1. Túl magas árak
A barangoló ügyfeleknek kínált mobilkommunikációs szolgáltatások árszintje a magastól a 
gyakran rendkívül magasig változik. Bár különösen a kiskereskedelmi díjak indokolatlanul 
magasak, vannak jelek arra nézve is, hogy a fogadó hálózat üzemeltetői által felszámított 
nagykereskedelmi árak, különösen a kisebb üzemeltetők esetében, messze meghaladják a 
fogadó hálózat üzemeltetőinél felmerülő költségeket, és így gátolják a tisztességes versenyt. 

2. Az átláthatóság hiánya
Az európai polgároknak folyamatos minőségi kommunikációra van szükségük. Tekintettel 
arra, hogy tíz EU-polgár közül nyolc rendelkezik mobiltelefonnal, és néhány tagállamban a 
penetrációs ráta a 100 %-ot is meghaladja (Olaszország 123,2 %, Portugália 117,1 %, 
Egyesült Királyság 116,3 %)1,ez az igény nyilvánvaló. Emiatt az átlátható árképzési 
mechanizmusok alapvető fontosságúak. Vállalatközi szinten az átláthatóságnak kell 
biztosítania a belső piac működését. Vállalat-ügyfél szinten a fő cél, hogy a megalapozott
döntéshozatal érdekében a fogyasztókat teljes körű és összehasonlítható tájékoztatással lássuk 
el az aktuális árakról.

  
12005. negyedik negyedév végi adat
Forrás: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.
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II. A nem működő belső távközlési piac hátrányai  

1. A lisszaboni stratégiai célok megvalósításának elmaradása
A lisszaboni napirend fő célja, hogy Európa 2010-re a legversenyképesebb tudásbázisú 
gazdasággá váljék. Az Európai Tanács 2005 márciusában felhívást intézett a Bizottsághoz, a 
Tanácshoz és a tagállamokhoz, hogy indítsák újra a Lisszaboni Stratégiát, ismételten
összpontosítva az európai növekedésre és foglalkoztatásra. A tisztességesen működő 
munkaerőpiac elősegítheti a növekedést, és új lendületet adhat a versenyképes európai 
gazdaságnak. Az európai piac globális versenyképességének biztosításához belső 
akadályok nélküli dinamikus belső piacra van szükség. Az indokolatlanul magas árak, 
amelyek hátráltatják az ügyfeleket a mobiltelefon használatában, a belső szolgáltatási piac 
gátját képezik. 

2. Nem jön létre a tudásalapú belső piac
A mobilkommunikációs piac, amely az információs társadalom szolgáltatásai tágabb piacának 
részét képezi, nemcsak beszédtelefóniából áll, hanem az új mobilkommunikációs 
szolgáltatásokból is. Különösen a VOIP, a 3G-hálózatok, a GPS, a Wi-Fi, a mobil internet és 
a mobil TV, valamint az új, a mobil adattovábbítást nagyobb mértékben támogató új
készülékek olyan sokat ígérő fejlődést jelentenek, amelyet nem lenne szabad a 
keresletnek a riasztó árak miatt mutatkozó elmaradásának akadályoznia.   

3. Nem működik az önszabályozás 
Az önszabályozás azt jelentené, hogy az üzemeltetők vagy szövetségeik egymás között 
állapodnak meg európai szintű irányelvekben. Az üzemeltetőknek nagy- és kiskereskedelmi 
szinten egyaránt lényeges árcsökkentést kellene garantálniuk. Úgy tűnik azonban, hogy ilyen 
javaslatok ez idáig nem születtek. 

4. Működésképtelenség – számokban
A felmérések mutatják, hogy 

• minden tíz európai közül majdnem nyolcnak van mobiltelefonja;
• a mobiltelefon-használók igen nagymértékben támaszkodnak a nemzetközi 

barangolási szolgáltatásokra, mivel a felhasználók többsége (10-ből 9) ezt választja 
külföldi utazásakor, a helyett, hogy új SIM-kártyát vásárolna;

• a felhasználók egyértelmű többsége korlátozza mobil kommunikációját külföldi utazás 
közben;

• a túl drága kommunikációs költség messze (a válaszok 81 %-a szerint) a fő indoka 
annak, amiért az európaiak kevesebbet telefonálnak külföldi utazás közben;

• az árak tekintetében nagymértékben hiányzik az átláthatóság, mivel 10 európai közül 
négynek nincs világos elképzelése arról, hogy hívásai mennyibe kerülnek;

• az európaiak egyértelmű többsége (a válaszadók 70 %-a) azt kívánja az Európai 
Uniótól, hogy intézkedjék és szabályozza a hívások és szöveges üzenetek árait annak 
érdekében, hogy a barangolási díjak ne legyenek a helyi díjaknál ésszerűtlenül 
magasabbak.

B Az ajánlott javítások
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E rendelet végső célja egy jól működő európai belső távközlési piac létrehozása. Túl kell lépni 
a dinamikus versenyt korlátozó földrajzi akadályokon. Növelni kell az átláthatóságot az 
ügyfelek és az ipar számára egyaránt, ami legalább részben hozzájárulhat az általános cél 
eléréséhez.

5. Nagykereskedelmi szabályozás

A nagykereskedelmi szintű árszabályozás a legfontosabb mozgatórugó a fent kifejtett 
célok eléréséhez. Az árszabályozásnak egyenlő esélyeket kell teremtenie a nagy és a kicsi, a 
régi és az új (piaci hozzáférés), az északi és a déli (turizmus), valamint a keleti és a nyugati 
(jövedelemszint) üzemeltetők számára a verseny biztosítása érdekében. A tisztességes verseny 
érdekében valamennyi üzemeltető számára elő kell írni a barangolási szolgáltatások 
kötelező biztosítását nagykereskedelmi szinten.

A nagykereskedelmi szabályozás alapjának átláthatónak, nem manipulálhatónak, valamennyi 
tagállamban egyaránt alkalmazhatónak kell lennie, és nem képezhet túlzott adminisztrációs 
terhet a szabályozó hatóságok számára.

Nagykereskedelmi szinten a szabályozást a mobil hívásvégződtetési díjakra kell alapozni, 
amit mind a 27 tagállam átlagában kell számítani. Nagykereskedelmi szinten az abszolút 
árkorlátot az átlagos mobilhívás-végződtetési díj egységes tényezővel történő szorzataként 
kell kiszámítani. Egyetlen mobilhálózat-üzemeltető sem számíthat fel az ilyen árkorlátot 
meghaladó díjat másik üzemeltetőnek.

Nagykereskedelmi szinten az árszabályozásnak késedelem nélkül hatályba kell lépnie.

6. Megszüntetési záradék

Amennyiben az ipar létrehoz egy olyan tőzsdét, amely a teljes európai barangolási piacot 
(bejövő és kimenő hívásokat) lefedi, azok az üzemeltetők, amelyek barangolási perceik teljes 
mennyiségével kereskednek ezen a tőzsdén, már nem tartoznának a nagykereskedelmi szintű 
szabályozás hatálya alá.

7. Kiskereskedelmi szabályozás

A kiskereskedelmi szintű árszabályozásnak mindenekelőtt azt kell biztosítania, hogy az 
üzemeltetők által nagykereskedelmi szinten nyújtott árcsökkentéseket továbbadják a 
fogyasztóknak, miközben megfelelő lehetőséget hagynak az üzemeltetőknek az új 
szolgáltatások és tarifacsomagok bevezetésére.

Kiskereskedelmi szinten az abszolút árkorlát csak a szabályozott kiskereskedelmi tarifára 
("eurótarifa") vonatkozik, amit valamennyi üzemeltetőnek kötelezően ajánlania kell. Ez a 
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tarifa egy minden szolgáltatást magában foglaló hívásdíjból vagy időegységenkénti díjból áll, 
amit az Európai Parlament és az Európai Tanács szükség esetén kiigazíthat. Az üzemeltetők 
kötelesek teljes körű tájékoztatást adni e tarifa feltételeiről, és lehetővé kell tenniük a 
fogyasztók számára, hogy könnyen válthassanak az „eurótarifára”.

A mobil adatátviteli piaci verseny növelése és a barangolási szolgáltatási díjak európai 
összehasonlíthatóságának megteremtése érdekében az üzemeltetők kötelesek egy nemzetközi, 
minden szolgáltatást magában foglaló havi átalánydíjat is felajánlani. Ennek az 
átalánydíjnak tartalmaznia kell az alapdíjat, a nemzeti és nemzetközi barangolási hívásdíjakat, 
a mobil adattovábbítási (SMS, MMS, mobil TV stb.) díjakat, valamint a későbbiekben a 
fogyasztóknak kínált bármilyen más szolgáltatás díjait. Az átalánydíjra az árszabályozás nem 
vonatkozik. 

Ha az üzemeltetők mindkét előírást („eurótarifa”, valamint a minden szolgáltatást magában 
foglaló átalánydíj) teljesítik, a többi meglévő vagy új nemzetközi barangolási díjszabási 
modell már nem tartozik a rendelet hatálya alá, így az üzemeltetők szabadon állíthatják 
össze szolgáltatási csomagjaikat.
A kiskereskedelmi árszabályozásnak késedelem nélkül kell hatályba lépnie; az megszűnik, 
amikor a földrajzi árkorlátok megszűnnek, és létrejön a jól működő belső piac.

8. Átláthatóság

Az aktív „push-rendszer” kívánatosabb a kérésre történő ártájékoztatásnál („pull-rendszer”). 
A kéretlen üzenetek elkerülése érdekében a tájékoztatásnak az árak jelzésére kell 
korlátozódnia, és a fogyasztóknak lehetőséget kell adni a „pull-rendszerre” történő áttérésre, 
ha ezt kívánják.

A fogyasztókat valós időben kell tájékoztatni a barangolás közben felmerülő költségekről.

A fogyasztók tájékoztatása költségeinek arányosságát is biztosítani kell.

Ahhoz, hogy a nagykereskedelmi szinten nyújtott árcsökkentéseket a fogyasztók élvezhessék, 
javítani kell az üzemeltetők között felszámított árak átláthatóságát. Mindaddig, amíg nincs 
európai szabályozó hatóság, a nemzeti szabályozó hatóságoknak kell biztosítaniuk az 
átláthatóságot.

9. További lépések

Az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy szigorúan kísérje figyelemmel az árak 
alakulását a nemzetközi mobil adattovábbítás terén, és mérje fel a további szabályozás 
szükségességét. Az előadó rámutat az új technológiák és szolgáltatások megújításának ezen a 
téren a túl magas árak miatt mutatkozó nagy kockázatára.

C. Elérendő célok
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Ebben az összefüggésben a javasolt rendeletnek kiegyensúlyozott megközelítést kell elérnie, 
figyelembe véve az ügyfél és a mobil távközlési ipar érdekeit egyaránt. Így érhető el a 
barangolási díjak lényeges csökkentése, miközben a mobilszolgáltatók versenyképes, egyenlő 
esélyeket nyújtó pályán működhetnek.
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