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RÖVID INDOKOLÁS

A 2007-ben hatályba lépett és 2009-ben módosított jelenlegi roaming-rendelet szabályozott 
árazást ír elő a barangoló hívások és a rövid szöveges üzenetek (SMS-ek) tekintetében. A 
rendelet 2012. június 30-án veszíti érvényét. A rendelet elérte hatását, mivel jelentősen 
csökkentek mind a roaming-, mind az SMS-díjak. A lakossági árak azonban az Unió által 
kijelölt maximális díjak közelében vannak, és továbbra sincs verseny.

Az előadó emlékeztetni kíván arra, hogy az európai digitális menetrend kapcsán a Bizottság 
célul tűzte ki azt, hogy a barangolási és a hazai díjak közötti különbség 2015-re szinte nullára 
csökkenjen. Az előadó úgy véli, hogy e cél megvalósításához úgy lehet közelebb kerülni, ha 
olyan megoldást találunk, amely a kijelölt határidőn túlmenően is garantálja a versenyt, 
valamint a roamingpiac hatékony működését. Az előadó emlékeztetni kíván arra is, hogy a 
szélessávú hálózatok terjesztésére irányuló erőfeszítések egyúttal a roamingszolgáltatásokat 
helyettesítő eszközök elterjedését is támogathatják.

Az új rendeletre irányuló javaslat (a roaming III.) is szabályozza a roamingdíjakat a hívások 
és az SMS-ek tekintetében, és egy fontos új elemet vezet be: a lakossági adatroaming-
szolgáltatások esetében alkalmazandó euro-adattarifát. A javaslat a verseny fokozása céljából 
több strukturális intézkedést is bevezet, megtartva ugyanakkor a maximált árakat annak 
érdekében, hogy az ügyfeleknek „biztonsági hálót” nyújtson arra az időszakra, amíg a verseny 
maga csökkenti az árakat.

2014. július 1-jétől az ügyfeleknek lehetőségük lesz a nemzeti roamingszolgáltatási 
szerződéstől elkülönülő mobilroaming-szerződést kötni. Ez javítani fogja a roamingpiaci 
versenyhelyzetet, és ez a fejlődés egy lehetséges iránya. A lakossági árak szabályozása 2016. 
június 1-jéig folytatódna, és az meghosszabbítható a rendeletben lefektetett strukturális 
intézkedések megvalósulásának időpontjáig.

Maximált árak és strukturális intézkedések

Az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a Bizottság által javasolt maximált árakat tovább 
lehetne csökkenteni. A magas árak a roamingpiaci verseny hiányának tudhatók be, ami 
viszont a piac strukturális problémáiból következik. A jelenlegi helyzetre megoldást ezért az 
kínálhat, ha ideiglenes árszabályozással kísért strukturális intézkedéseket léptetünk érvénybe.
A nagy- és kiskereskedelmi maximált áraknak elég teret kell biztosítaniuk a piacra belépni 
kívánó új szolgáltatóknak, és ennek révén fokozniuk kell a versenyt.

Mindazonáltal, mivel a technológia gyorsan fejlődik, és a szétválasztásra irányuló, említett 
technikai megoldásoknak jelentős előnyei, de ugyanakkor hátrányai és tisztázatlan aspektusai 
is vannak, az előadó úgy véli, hogy a rendeletben nem szabad egy meghatározott technikai 
megoldást támogatni, hanem ki kellene jelölni bizonyos olyan alapfeltételeket (például a 
mobiltelefonszám hordozhatóságát), amelyeket a technikai megoldásoknak teljesíteniük kell. 
A technikai megoldás formáját illető végső döntést szakértőkre kell bízni. Így biztosítani lehet 
az új rendelet hatékony működését, mivel az ügyfeleket nem tántorítja el az új szolgáltatások 
használatától azok túlzott bonyolultsága, valamint azt is el lehet kerülni, hogy olyan jogi 
aktust fogadjunk el, amely végrehajtásakor már elavult.
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Fogyasztóvédelem és átláthatóság

Több jelentés is rámutat, hogy az árak átláthatósága a roamingrendelet bevezetésével 
jelentősen javult. Az előadó azonban emlékeztet arra, hogy a javulásnak folytatódnia kell.

A javasolt strukturális változtatásokat oly módon kell megtervezni, hogy azok a lehető 
legnagyobb mértékben fogyasztóbarátak és átláthatóak legyenek. Az esetleges 
szolgáltatóváltás és az árak összehasonlításának megkönnyítése céljából az ügyfelek számára 
biztosítani kell az egyértelmű és érthető tájékoztatást a roamingszolgáltatások terén.

Az Unión belüli vagy kívüli országba való belépéskor az ügyfeleket szöveges üzenetben kell 
részletesen tájékoztatni a roamingárakról. A számla okozta meglepetések elkerülésére 
szolgáló 50 eurós, illetve tetszés szerint válaszható egyéb összegű „biztonsági maximumot” a 
harmadik országokban folytatott roamingra is ki kell terjeszteni. Az ügyfeleknek ezen felül 
értesítést kell kapniuk a szolgáltatótól arról, ha közelítik a „biztonsági maximum” kimerítését.

Általános megjegyzésként az előadó arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az átdolgozás 
alkalmával a Bizottságnak meg kellett volna ragadnia az alkalmat arra, hogy a rendeletnek 
egységesebb struktúrát adjon azáltal, hogy egységes szerkezetbe foglalja a fogyasztóvédelmi 
rendelkezéseket (ideértve a számla okozta meglepetések elkerülését is), valamint az összes 
roamingszolgáltatásra vonatkozó átláthatósági követelményt, külön rendelkezve a 
beszédhívásokról, az SMS-ekről, az MMS-ekről és az adatroaming szolgáltatásokról. Ily 
módon a polgárok egyértelműbb képet kaphatnának jogaikról, a rendelet könnyebben 
értelmezhető lenne, és jobb színvonalú jogi aktus kerülhetne elfogadásra.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok által 2009 
novemberében elfogadott, a 2011–2015 
közötti időszakra szóló 
teljesítményértékelési keretben1 szereplő 
bizottsági javaslatban, valamint „Az 
európai digitális menetrend” című 
bizottsági közleményben2 is szereplő, a 
belföldi és a barangolási díjak közötti 
különbség 2015-ig történő csökkentésére 
irányuló célkitűzésnek kell a jelen 
rendelet céljának is lennie. A barangolási 
szolgáltatások és a belföldi szolgáltatások 
egymástól független értékesítésének célja 
a verseny növelése, és ezáltal a díjak 
csökkentése, valamint egy olyan közös 
uniós barangolásszolgáltatási piac 
megteremtése, ahol nincs jelentős 
különbség a belföldi és a barangolási 
díjak között.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2
010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_eu
rope_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A magas barangolási díjak jelentős 
akadályt jelentenek a polgárok számára, 
amennyiben saját tagállamuktól eltérő 
országban kívánnak tanulni vagy 
dolgozni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Unión  belüli barangolásos hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatások  árának 
a 717/2007/EK rendelet és az azt módosító 
544/2009/EK rendelet  hatálybalépése  óta 
tapasztalt alakulására vonatkozó, így 
különösen a nemzeti szabályozó hatóságok 
által gyűjtött és a BEREC-en  keresztül 
negyedévente közölt adatok nem azt 
sugallják , hogy a  kis- vagy 
nagykereskedelmi szinten folyó verseny
kellőképpen kifejlődött, és 2012 júniusától 
várhatóan  fenntarthatóvá fog válni. Ezek 
az adatok azt mutatják, hogy a kis- és 
nagykereskedelmi árak továbbra is  az 
544/2009/EK rendelettel módosított
717/2007/EK rendelettel megállapított 
felső határok értékén vagy ezekhez az 
értékekhez közel helyezkednek el, ezek 
alatt csupán korlátozott verseny 
érvényesül.

(16) Az Unión belüli barangolásos hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatások árának 
a 717/2007/EK rendelet és az azt módosító 
544/2009/EK rendelet  hatálybalépése óta 
tapasztalt alakulására vonatkozó, így 
különösen a nemzeti szabályozó hatóságok 
által gyűjtött és a BEREC-en keresztül 
negyedévente közölt adatok nem azt 
sugallják, hogy a kis- vagy 
nagykereskedelmi szinten folyó verseny 
kellőképpen kifejlődött, és 2012 júniusától 
várhatóan fenntarthatóvá fog válni. Ezek az 
adatok azt mutatják, hogy a kis- és 
nagykereskedelmi árak még mindig jóval 
magasabbak a belföldi áraknál, valamint
továbbra is az 544/2009/EK rendelettel
módosított 717/2007/EK rendelettel 
megállapított felső határok értékén vagy 
ezekhez az értékekhez közel helyezkednek 
el, ezek alatt csupán korlátozott verseny 
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érvényesül.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ezért az 544/2009/EK rendelettel 
módosított  717/2007/EK rendelet alapján 
az Unión  belüli barangolásos 
szolgáltatásokra nagy- és kiskereskedelmi 
szinten vonatkozó szabályozási 
biztosítékok 2012  júniusában történő 
lejárta azzal a jelentős kockázattal járna, 
hogy a verseny által kifejtett nyomás 
alapvető hiánya a barangolásos 
szolgáltatások piacán, valamint a 
barangolásból származó bevételek 
maximalizálására irányuló törekvés a 
mobilszolgáltatók részéről az Unión belüli 
barangolási szolgáltatások kis- és 
nagykereskedelmi árai esetében olyan 
árszintekhez  vezetne, amelyek nem 
tükrözik ésszerűen a szolgáltatás 
nyújtásával járó költségeket, 
veszélyeztetve ezzel e  rendelet 
célkitűzéseit. A barangolási 
mobilszolgáltatások területén a 
szabályozási beavatkozást  ezért – a belső 
piac zavartalan működésének biztosítása
érdekében – a 2012. június 30. utáni
időszakra is ki kell terjeszteni  azzal a 
céllal, hogy kialakulhasson a verseny, és 
eközben  az ügyfelek továbbra is biztosak 
lehessenek abban, hogy a nemzeti
versenypiaci  árakhoz képest nem kell
túlzott mértékű díjakat  fizetniük.

(17) Ezért az 544/2009/EK rendelettel 
módosított 717/2007/EK rendelet alapján 
az Unión belüli barangolásos 
szolgáltatásokra nagy- és kiskereskedelmi 
szinten vonatkozó szabályozási 
biztosítékok 2012 júniusában történő 
lejárta azzal a jelentős kockázattal járna, 
hogy a verseny által kifejtett nyomás 
alapvető hiánya a barangolásos 
szolgáltatások piacán, valamint a 
barangolásból származó bevételek 
maximalizálására irányuló törekvés a 
mobilszolgáltatók részéről az Unión belüli 
barangolási szolgáltatások kis- és 
nagykereskedelmi árai esetében olyan 
árszintekhez vezetne, amelyek nem 
tükrözik ésszerűen a szolgáltatás 
nyújtásával járó költségeket, 
veszélyeztetve ezzel e rendelet 
célkitűzéseit. A barangolási 
mobilszolgáltatások területén a 
szabályozási beavatkozást ezért – a díjak 
jelentős mértékű csökkentése érdekében –
a 2012. június 30. utáni időszakra is ki kell 
terjeszteni azzal a céllal, hogy – amint azt 
az európai digitális menetrend is rögzíti –
2015-ben már ne legyen különbség a 
nemzeti és barangolási díjak között.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az internet semlegessége és 
nyitottsága elvének védelme és a 
végfelhasználók azon képessége, hogy 
információkhoz férjenek hozzá és 
információt terjesszenek, valamint saját 
választásuk szerinti alkalmazásokat 
futtassanak és szolgáltatásokat vegyenek 
igénybe, még fontosabbá válik az egységes 
digitális piac – különösen a barangolási 
szolgáltatás révén történő –
megteremtésével.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) „Az európai digitális menetrend” 
című bizottsági közleményben a 
szélessávú alaphálózatra az a célkitűzés 
vonatkozik, hogy az 2013-ra az Unió 
polgárainak 100%-os lefedettséget
nyújtson. A „Szélessávú hozzáférés 
Európában: beruházás a digitális 
technológia által vezérelt növekedésbe” 
című bizottsági közleményben1 a Bizottság 
ezen túlmenően megfogalmazza, hogy a 
digitális gazdaság fejlődésének elősegítése 
és az új szolgáltatások beindításának 
lehetővé tétele céljából hogyan lehet a 
leghatékonyabban ösztönözni a nagy 
sebességű és az igen nagy sebességű 
szélessávú hálózatok kiterjesztését és 
használatát.
_____________
1COM(2010)0472.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) Az internethez, és az egyéb innovatív 
jellegű alkalmazásokhoz való hozzáférést 
lehetővé tevő vezeték nélküli szélessávú 
hálózatok fejlesztése az Unió egyik 
alapvető célkitűzése, és ezen a kereten 
belül a .../.../EU európai parlamenti és 
tanácsi határozattal létrehozott első 
többéves rádióspektrum-politikai program 
arra törekszik, hogy az uniós szakpolitikai 
célkitűzések megvalósítása, valamint a 
vezeték nélküli adatforgalomra irányuló 
egyre növekvő igény kielégítése érdekében 
kellő időben elegendő és megfelelő 
sávszélesség álljon rendelkezésre. A 
„Szélessávú hozzáférés Európában: 
beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című bizottsági 
közleményről1 szóló, 2011. július 6-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
felhívja a Bizottságot, hogy hangolja össze 
a tagállamok között a bevált gyakorlatokat 
a tömegközlekedésben nyilvánosan 
hozzáférhető, ingyenes, nagy sebességű 
WiFi-hálózatok területén.
_____________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0322.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17d) Az „Időközi jelentés az Európai 
Unión belüli barangolási szolgáltatások 
fejlődéséről” című bizottsági közlemény1

rámutat, hogy a technológiai fejlődés 
és/vagy a barangolási szolgáltatás 
alternatívái, például az internetes 
hangtovábbítás (VoIP) vagy a Wi-Fi 
versenyképesebbé tehetik az Unió 
barangolásszolgáltatási piacát; miközben 
hazai szinten egyre inkább használják 
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ezeket az alternatívákat, különösen a 
VoIP szolgáltatásokat, a barangolás során 
nem történt jelentős változás 
használatukban.
_____________
1COM(2010)0356.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ezért olyan szabályokat kell 
bevezetni, amelyek kötelezővé teszik a 
nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz 
barangolásos szolgáltatások nyújtása 
céljából való nagykereskedelmi hozzáférés 
iránti ésszerű igények kielégítését. Ezen 
igények teljesítésének megtagadására csak 
objektív és kellően megalapozott feltételek 
teljesülése esetén szabad lehetőséget 
biztosítani, és e feltételek teljesülését a 
nemzeti szabályozó hatóságnak egyedi 
alapon, a 17. cikkben előírt vitarendezési 
eljárással kell meghatároznia. Az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében a 
barangolási szolgáltatások nyújtásához 
szükséges nagykereskedelmi hozzáférést az 
e rendeletben a nagykereskedelmi 
hozzáférésre vonatkozóan előírt 
szabályozási kötelezettségekkel 
összhangban, az ilyen típusú hozzáférés 
biztosításával összefüggő különböző 
költségelemek figyelembevételével kell 
megadni. Ha a barangolási szolgáltatások 
nyújtásához szükséges nagykereskedelmi 
hozzáférés területén következetes 
szabályozói fellépés érvényesül, azzal 
elkerülhetők a tagállamok közötti 
torzulások.

(19) Ezért olyan szabályokat kell 
bevezetni, amelyek kötelezővé teszik a 
nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz 
barangolásos szolgáltatások nyújtása 
céljából való nagykereskedelmi hozzáférés 
iránti ésszerű igények kielégítését. Ezen 
igények teljesítésének megtagadására csak 
objektív és kellően megalapozott feltételek 
teljesülése esetén szabad lehetőséget 
biztosítani, és e feltételek teljesülését a 
nemzeti szabályozó hatóságnak egyedi 
alapon, a 17. cikkben előírt vitarendezési 
eljárással kell meghatároznia. Az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében a 
barangolási szolgáltatások nyújtásához 
szükséges nagykereskedelmi hozzáférést az 
e rendeletben a nagykereskedelmi 
hozzáférésre vonatkozóan előírt 
szabályozási kötelezettségekkel és a 
2002/19/EK irányelv vonatkozó – a 
megkülönböztetésmentességgel és az 
átjárhatósággal kapcsolatos szabályokat 
tartalmazó – rendelkezéseivel
összhangban, az ilyen típusú hozzáférés 
biztosításával összefüggő különböző 
költségelemek figyelembevételével kell 
megadni. Ha a barangolási szolgáltatások 
nyújtásához szükséges nagykereskedelmi 
hozzáférés területén következetes 
szabályozói fellépés érvényesül, azzal 
elkerülhetők a tagállamok közötti 
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torzulások.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A fogyasztóknak jogot kell biztosítani 
arra, hogy a barangolási szolgáltatásokat 
belföldi mobilcsomagjuktól függetlenül
várásolják meg. Meg kell állapítani a 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítésének alapelveit, és ezeket az 
alapelveket az Unió szintjén koordinált 
módon kell bevezetni. Lehetővé kell tenni, 
hogy a fogyasztók – hívószámuk 
megtartása mellett – a barangolási 
szolgáltatásokat másik szolgáltatótól 
vegyék igénybe, miközben garantálni kell, 
hogy a szolgáltatások műszakilag 
átjárhatók legyenek, és a fogyasztó a 
barangolási szolgáltatásokat az Unió teljes 
területén azonos minőségben vehesse 
igénybe.

(22) A fogyasztóknak jogot kell biztosítani 
arra, hogy a barangolási szolgáltatásokat 
belföldi mobilcsomagjuktól függetlenül
vásárolják meg az Európai Unióban. Meg 
kell állapítani a barangolási szolgáltatások 
független értékesítésének alapelveit, és 
ezeket az alapelveket az Unió szintjén 
koordinált módon kell bevezetni. A 
barangolási szolgáltatásokat saját 
országukban nyújtó szolgáltatók által 
kínált feltételeknek az ügyfelek számára 
könnyen összehasonlíthatóaknak kell 
lenniük. Ezért a Bizottságnak egységes 
feltételeket kell javasolnia az ilyen 
információk nyújtása esetén. Ennek 
érdekében az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
jogi aktusok elfogadására kell 
felhatalmazni a Bizottságot. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson a BEREC-cel és az 
érintettekkel, többek között szakértői 
szinten. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során biztosítania kell, hogy a 
megfelelő dokumentumokat egyidejűleg, 
kellő időben és megfelelő módon 
eljuttassák az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz. Amíg nem fogadják el e 
kritériumokat, a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ösztönözniük kell 
összehasonlítható információk nyújtását, 
például olyan iránymutatások révén, 
amelyek az adott barangolási 
szolgáltatásra vonatkozó szabályozott 
díjakat használják referenciaként. 
Lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztók –
hívószámuk megtartása mellett – a 
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barangolási szolgáltatásokat rövid 
időszakon belül másik szolgáltatótól 
vegyék igénybe, miközben garantálni kell, 
hogy a szolgáltatások műszakilag 
átjárhatók legyenek, és a fogyasztó a 
barangolási szolgáltatásokat az Unió teljes 
területén azonos minőségben vehesse 
igénybe.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az ügyfeleknek könnyen, a lehető 
legrövidebb időn belül, különdíj 
felszámolása nélkül és díjmentesen kell 
tudniuk váltani egy alternatív 
barangolásszolgáltatóra vagy az alternatív 
barangolásszolgáltatók között.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az üzemeltetőket az európai digitális 
menetrend célkitűzéseinek még gyorsabb 
megvalósítására kell ösztönözni. 
Különösen elő kell mozdítani azt a 
célkitűzést, hogy 2015-ig nullára 
csökkentsék a belföldi és a barangolási 
díjak közötti különbségeket. Ezért 
ösztönzésképpen azokat az üzemeltetőket, 
akik készek a belföldi díjakkal megegyező, 
vagy azokat csak csekély mértékben 
meghaladó barangolási díjakat kínálni, 
mentesíteni kell azon kötelezettség alól, 
hogy a barangolási szolgáltatások 
független értékesítése tekintetében 
strukturális intézkedéseket hajtsanak 
végre. A nemzeti hírközlési 
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szabályozóknak az ilyen mentességek 
odaítélését szigorú feltételekhez kell 
kötniük, valamint meg nem felelés esetén 
vissza kell tudniuk vonni a mentességet. 
Ez a rendszer több innovatív ajánlat –
mint például a „barangolj belföldi 
hívásdíjakkal” vagy a havi díjak –
megjelenését is lehetővé tenné, amelyek 
átláthatóbbak lennének az ügyfelek 
számára és az ügyfelek oldaláról nem 
igényelnének semmilyen intézkedést.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A biztonsági maximálárakkal védett 
átmeneti időszak folyamán  az új 
barangolást végző ügyfeleket teljes körűen 
tájékoztatni kell az Unióban  létező 
barangolási díjszabásokról, beleértve az 
átmeneti  eurotarifával összhangban álló 
díjszabásokat is. A meglévő barangolást 
végző ügyfeleknek lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy egy, az átmeneti
eurotarifával összhangban álló új 
díjszabást, vagy bármely más barangolási 
díjszabást válasszanak meghatározott időn 
belül. Azon meglévő barangolást végző 
ügyfelek esetében, akik e meghatározott 
időn belül nem választanak, helyénvaló 
különbséget tenni azok között, akik már a 
rendelet hatálybalépése előtt kiválasztottak
egy adott barangolási díjszabást vagy -
csomagot, és azok között, akik nem 
választottak. Az utóbbi ügyfeleket 
automatikusan az e rendeletnek megfelelő 
díjszabásban kell részesíteni. Azon 
barangolást végző ügyfelek, akik az egyéni 
igényeiknek megfelelő adott barangolási 
díjszabásokat vagy -csomagokat vesznek 
igénybe, és amelyeket ennek alapján 
választottak, az általuk korábban 
kiválasztott díjszabásnál vagy -csomagnál 

(33) A biztonsági maximálárakkal védett 
átmeneti időszak folyamán az új 
barangolást végző ügyfeleket világos és 
érthető formában, teljes körűen 
tájékoztatni kell az Unióban létező 
barangolási díjszabásokról, beleértve az
átmeneti eurotarifával összhangban álló 
díjszabásokat is. A meglévő barangolást 
végző ügyfeleknek lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy egy, az átmeneti 
eurotarifával összhangban álló új 
díjszabást, vagy bármely más barangolási 
díjszabást válasszanak meghatározott időn 
belül. Azon meglévő barangolást végző 
ügyfelek esetében, akik e meghatározott 
időn belül nem választanak, helyénvaló 
különbséget tenni azok között, akik már a 
rendelet hatálybalépése előtt kiválasztottak 
egy adott barangolási díjszabást vagy -
csomagot, és azok között, akik nem 
választottak. Az utóbbi ügyfeleket 
automatikusan az e rendeletnek megfelelő 
díjszabásban kell részesíteni. Azon 
barangolást végző ügyfelek, akik az egyéni 
igényeiknek megfelelő adott barangolási 
díjszabásokat vagy -csomagokat vesznek 
igénybe, és amelyeket ennek alapján 
választottak, az általuk korábban 
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maradnak, amennyiben az aktuális 
díjfeltételeikre való emlékeztetést követően
a megfelelő határidőn belül nem jelzik 
módosítási szándékukat. Az ilyen adott 
barangolási díjszabások és -csomagok 
magukba foglalhatnak például 
átalánydíjakat, nem nyilvános 
díjszabásokat, rögzített barangolási 
díjakkal növelt díjszabásokat, a 
legmagasabb eurotarifánál alacsonyabb 
percdíjakat, illetve kapcsolási díjakat 
tartalmazó díjszabásokat.

kiválasztott díjszabásnál vagy -csomagnál 
maradnak, amennyiben az aktuális 
díjfeltételeikre és az alkalmazandó 
eurotarifákra való emlékeztetést követően 
jelzik módosítási szándékukat a 
szolgáltatójuknak. Az ilyen adott 
barangolási díjszabások és -csomagok 
magukba foglalhatnak például 
átalánydíjakat, nem nyilvános 
díjszabásokat, rögzített barangolási 
díjakkal növelt díjszabásokat, a 
legmagasabb eurotarifánál alacsonyabb 
percdíjakat, illetve kapcsolási díjakat 
tartalmazó díjszabásokat.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Mivel e rendelet előírja, hogy az 
elektronikus hírközlés 2002. évi 
keretszabályozását alkotó irányelvek nem 
sérthetik a mobilbeszédhívások Unión
belüli barangolási díjainak szabályozására 
irányuló különös intézkedéseket, és mivel e 
rendelet előírhatja, hogy az Unión  belüli 
barangolási szolgáltatások nyújtói 
változtassák meg a barangolás 
kiskereskedelmi díjszabását annak 
érdekében, hogy e rendelet előírásainak 
megfeleljenek, ezek a változtatások nem 
keletkeztethetnek jogosultságot a 
mobiltelefont használó ügyfeleknek arra, 
hogy az elektronikus hírközlés 2002. évi 
keretszabályozását átültető nemzeti jogi 
rendelkezések  alapján felmondják a 
szerződéseiket.

(34) Mivel e rendelet előírja, hogy az 
elektronikus hírközlés 2002. évi 
keretszabályozását alkotó irányelvek nem 
sérthetik a mobilbeszédhívások Unión 
belüli barangolási díjainak szabályozására 
irányuló különös intézkedéseket, és mivel e 
rendelet előírhatja, hogy az Unión belüli 
barangolási szolgáltatások nyújtói 
változtassák meg a barangolás 
kiskereskedelmi díjszabását annak 
érdekében, hogy e rendelet előírásainak 
megfeleljenek, ezek a változtatások nem 
keletkeztethetnek jogosultságot a 
mobiltelefont használó ügyfeleknek arra, 
hogy az elektronikus hírközlés 2002. évi 
keretszabályozását átültető nemzeti jogi 
rendelkezések alapján felmondják a 
szerződéseiket. Hasonlóképpen, a 
barangolásszolgáltató-váltás lehetősége 
nem érintheti a szerződéses és 
szabályozási kötelezettség értelmében a 
belföldi szolgáltatásokra vonatkozó 
jogokat és kötelezettségeket. 
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Indokolás

A barangolásszolgáltató-váltásra irányuló jog nem keletkeztethet jogosultságot a belföldi 
szerződések felbontására; a vonatkozó nemzeti jogi rendelkezéseket továbbra is alkalmazni 
kell.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezért közös szabályokat kell bevezetni 
az eurotarifa-számlák számlázási 
egységeinek kiskereskedelmi szintű 
meghatározására vonatkozóan az egységes 
piac további erősítése, valamint annak 
érdekében, hogy az Unión  belüli 
barangolási szolgáltatásokat igénybe vevő 
fogyasztók az Unió  egész területén
egységes szintű védelmet élvezzenek.

(40) Ezért közös szabályokat kell bevezetni 
az eurotarifa-számlák számlázási 
egységeinek kiskereskedelmi szintű 
meghatározására vonatkozóan az egységes 
piac további erősítése, valamint annak 
érdekében, hogy az Unión belüli 
barangolási szolgáltatásokat igénybe vevő 
fogyasztók az Unió egész területén
egységesen magas szintű védelmet 
élvezzenek.

Indokolás

A fogyasztók Unión belüli egységes szintű védelmén túl az új szabályozásnak e védelem 
magas szintjét is garantálnia kell.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Az üzemeltetőknek meg kell tenniük 
a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a határ menti 
ügyfelek határ menti lakhelyük miatt ne 
ütközzenek nehézségekbe, például hogy a 
saját országukban való tartózkodásuk 
alatt barangolási díjakat halmozzanak fel.

Módosítás 18
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Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A nemzeti szabályozó hatóságok által 
gyűjtött adatok arra utalnak, hogy a 
látogatott hálózatok üzemeltetői által a 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért 
a barangolást végző ügyfél hazai 
szolgáltatójának felszámított átlagos 
nagykereskedelmi díjakból adódó 
nagykereskedelmi árak továbbra is 
magasak, bár  csökkenőben vannak.

(55) A nemzeti szabályozó hatóságok által 
gyűjtött adatok arra utalnak, hogy a 
látogatott hálózatok üzemeltetői által a 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért 
a barangolást végző ügyfél hazai 
szolgáltatójának felszámított átlagos 
nagykereskedelmi díjakból adódó 
nagykereskedelmi árak továbbra is 
magasak. Habár e nagykereskedelmi árak
csökkenőben vannak, még mindig túl 
magasak és aránytalanok a tényeleges 
bekerülési költségekhez képest.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Annak érdekében, hogy a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi 
díjaira vonatkozó szabályozási 
kötelezettségek csak addig 
érvényesüljenek, ameddig az a strukturális 
megoldások teljes körű bevezetéséhez és a 
versenynek a barangolási piacon történő 
kellő mértékű kifejlődéséhez szükséges, 
meg kell állapítani azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a nagy-, illetve a 
kiskereskedelmi díjtételek korlátozásának 
alkalmazásától a kitűzött határidő előtt el 
lehet tekinteni. Ezeknek a feltételeknek a 
maximálárak és a tényleges árszintek 
közötti különbség kellő nagyságán kell 
alapulniuk. Úgy tekinthető, hogy ez a 
különbség kellő nagyságú, ha az árak – az 
Unió szintjén átlagosan – elérték a 
maximálár 75%-át. A nagykereskedelmi 
maximálárak esetében a 75%-os
kritériumot a nem egyazon 

(65) Annak érdekében, hogy a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi 
díjaira vonatkozó szabályozási 
kötelezettségek csak addig 
érvényesüljenek, ameddig az a strukturális 
megoldások teljes körű bevezetéséhez és a 
versenynek a barangolási piacon történő 
kellő mértékű kifejlődéséhez szükséges, 
meg kell állapítani azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a nagy-, illetve a 
kiskereskedelmi díjtételek korlátozásának 
alkalmazásától a kitűzött határidő előtt el 
lehet tekinteni. Ezeknek a feltételeknek a 
maximálárak és a tényleges árszintek 
közötti különbség kellő nagyságán kell 
alapulniuk. Úgy tekinthető, hogy ez a 
különbség kellő nagyságú, ha az árak – az 
Unió szintjén átlagosan – elérték a 
maximálár 50%-át. A nagykereskedelmi 
maximálárak esetében az 50%-os
kritériumot a nem egyazon 
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vállalatcsoporthoz tartozó üzemeltetők 
közötti kiegyensúlyozatlan forgalomra 
célszerű alkalmazni. A kiskereskedelmi 
maximálárak esetében – a tagállamok 
közötti torzulások kiküszöbölése érdekében 
– a 75%-os kritérium vizsgálatakor az 
egyes barangolásos szolgáltatások (hang, 
SMS, adatátvitel) országos átlagainak 
uniós átlagát indokolt figyelembe venni.

vállalatcsoporthoz tartozó üzemeltetők 
közötti kiegyensúlyozatlan forgalomra 
célszerű alkalmazni. A kiskereskedelmi 
maximálárak esetében – a tagállamok 
közötti torzulások kiküszöbölése érdekében 
– az 50%-os kritérium vizsgálatakor az 
egyes barangolásos szolgáltatások (hang, 
SMS, adatátvitel) országos átlagainak 
uniós átlagát indokolt figyelembe venni.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Annak érdekében, hogy az Unión
belüli szabályozott barangolásos 
híváskezdeményezés és -fogadás
kiskereskedelmi árai átláthatóbbak 
legyenek, valamint a barangolást végző 
ügyfeleknek segítsenek a könnyebb 
döntéshozatalban mobiltelefonjuk 
használatáról külföldön, a mobiltelefon-
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a 
barangolást végző ügyfeleik számára, hogy 
ingyenesen, könnyen kapjanak 
információkat a látogatott tagállamban 
beszédhívás kezdeményezésekor és 
fogadásakor rájuk érvényes barangolási 
díjakról. Továbbá a szolgáltatóknak 
ingyenesen további információkat kell 
nyújtaniuk ügyfeleik kérésére a látogatott 
tagállamban a beszédhívások, SMS-ek és 
MMS-ek kezdeményezése vagy fogadása, 
valamint egyéb adatátviteli szolgáltatások 
percdíjára és egységenkénti díjára
(hozzáadottérték-adóval) vonatkozólag.
Mivel egyes fogyasztói csoportok jól 
tájékozottak lehetnek a barangolási 
szolgáltatások díjairól, az üzemeltetőknek 
lehetővé kell tenniük a fogyasztók 
számára, hogy ezt az automatikus 
üzenetküldési szolgáltatást egyszerű 
módon lemondják.

(67) Annak érdekében, hogy a barangolási 
szolgáltatások igénybevételének
kiskereskedelmi árai átláthatóbbak 
legyenek, valamint a barangolást végző, 
mind az Unión belül, mind kívül utazó
ügyfeleknek segítsenek a könnyebb 
döntéshozatalban mobiltelefonjuk 
használatáról külföldön, a mobiltelefon-
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a 
barangolást végző ügyfeleik számára, hogy 
ingyenesen, könnyen kapjanak 
információkat a látogatott országban 
barangolási szolgáltatások 
igénybevételekor rájuk érvényes 
barangolási díjakról. Továbbá a 
szolgáltatóknak ingyenesen további 
információkat kell nyújtaniuk ügyfeleik 
kérésére a látogatott tagállamban a 
beszédhívások, SMS-ek és MMS-ek 
kezdeményezése vagy fogadása, valamint 
egyéb adatátviteli szolgáltatások percdíjára 
és egységenkénti díjára (hozzáadottérték-
adóval) vonatkozólag, feltéve hogy az 
ügyfél az Unióban tartózkodik. Mivel 
egyes fogyasztói csoportok jól tájékozottak 
lehetnek a barangolási szolgáltatások 
díjairól, az üzemeltetőknek lehetővé kell 
tenniük a fogyasztók számára, hogy ezt az 
automatikus üzenetküldési szolgáltatást 
egyszerű módon lemondják.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Az átláthatóság azt is megköveteli, 
hogy a szolgáltatók előfizetés átvételekor, 
valamint a díjak megváltozásakor minden 
alkalommal tájékoztatást nyújtsanak a 
barangolási díjakról, különösen az 
eurotarifáról és – amennyiben kínálatukban 
szerepel – a minden szolgáltatást magában 
foglaló átalánydíjról. A hazai 
szolgáltatóknak megfelelő eszközök 
segítségével, például számlákon, az 
interneten keresztül, televíziós reklámokkal 
vagy közvetlenül a címzetthez küldött 
levélben kell tájékoztatást nyújtaniuk a 
barangolási díjakról. A hazai 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a 
barangolást végző ügyfeleik az érintett 
időszakban  tudomással bírjanak a 
szabályozott díjszabások 
hozzáférhetőségéről, valamint ezen 
ügyfeleiknek világos és elfogulatlan 
tájékoztatót kell küldeniük, amely ismerteti 
az eurotarifa feltételeit és a jogot az arra, 
illetve arról történő átállásra.

(68) Az átláthatóság azt is megköveteli, 
hogy a szolgáltatók előfizetés átvételekor, 
valamint a díjak megváltozásakor minden 
alkalommal tájékoztatást nyújtsanak a 
barangolási díjakról, különösen az 
eurotarifáról és – amennyiben kínálatukban 
szerepel – a minden szolgáltatást magában 
foglaló átalánydíjról. A hazai 
szolgáltatóknak megfelelő eszközök 
segítségével, például számlákon, az 
interneten keresztül, televíziós reklámokkal 
vagy közvetlenül a címzetthez küldött 
levélben kell tájékoztatást nyújtaniuk a 
barangolási díjakról. Minden 
tájékoztatásnak és ajánlatnak az árak és a
szolgáltatások jellege tekintetében 
világosnak, érthetőnek, 
összehasonlíthatónak és átláthatónak kell 
lennie. A barangolási ajánlatok 
reklámozása és ügyfelek részére történő 
értékesítése során teljes mértékben eleget 
kell tenni a fogyasztóvédelmi 
jogszabályoknak, különösen a belső 
piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek1 („a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelvnek”). A hazai szolgáltatóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a barangolást 
végző ügyfeleik az érintett időszakban 
tudomással bírjanak a szabályozott 
díjszabások hozzáférhetőségéről, valamint 
ezen ügyfeleiknek világos és elfogulatlan
írásos tájékoztatót kell küldeniük, amely 
ismerteti az eurotarifa feltételeit és a jogot 
az arra, illetve arról történő átállásra.
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1 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) Intézkedéseket kell hozni
mindemellett  a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások kiskereskedelmi árai 
átláthatóságának javítása, különösen a
„számlasokk” problémájának 
kiküszöbölése érdekében, amely 
akadályozza a belső piac zavartalan 
működését, valamint annak érdekében, 
hogy a barangolást végző ügyfelek számára 
a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra 
fordított kiadásaik nyomon követéséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges eszközök 
biztosítottak legyenek. Emellett nem 
szabad akadályozni az olyan alkalmazások 
vagy technológiák megjelenését, amelyek 
helyettesíthetik vagy pótolhatják, illetve 
alternatívát jelenthetnek a barangolási 
szolgáltatásokhoz képest (pl. WiFi). Erről 
tájékoztatni kell az ügyfeleket, lehetővé 
téve számukra, hogy tájékozottan hozzanak 
döntést.

(69) Intézkedéseket kell hozni
mindemellett az összes barangolási 
szolgáltatás kiskereskedelmi árai 
átláthatóságának javítása, különösen a
„számlasokk” problémájának 
kiküszöbölése érdekében, amely 
akadályozza a belső piac zavartalan 
működését, valamint annak érdekében, 
hogy a barangolást végző ügyfelek számára 
a barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra 
fordított kiadásaik nyomon követéséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges eszközök 
biztosítottak legyenek. Emellett nem 
szabad akadályozni az olyan alkalmazások 
vagy technológiák megjelenését, amelyek 
helyettesíthetik vagy pótolhatják, illetve 
alternatívát jelenthetnek a barangolási 
szolgáltatásokhoz képest (pl. WiFi vagy 
helyi hozzáférési mechanizmusok). Erről 
tájékoztatni kell az ügyfeleket, lehetővé 
téve számukra, hogy tájékozottan hozzanak 
döntést.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Így a mobilszolgáltatóknak személyre 
szabott díjszabási tájékoztatást kell 
nyújtaniuk barangolást végző ügyfeleik 
számára a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásoknak ezen ügyfelekre 

(70) Így a mobilszolgáltatóknak személyre 
szabott, ingyenes díjszabási tájékoztatást 
kell nyújtaniuk barangolást végző 
ügyfeleik számára a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásoknak ezen 
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alkalmazandó díjairól, valahányszor 
barangolásos adatátviteli szolgáltatást 
vesznek igénybe egy másik tagállamba
történő belépéskor. Ezt a tájékoztatást az 
ügyfelek mobiltelefonjára vagy más 
mobilkészülékére kell eljuttatni, a 
tájékoztatás könnyű fogadásának és 
megértésének biztosítására legalkalmasabb 
módon.

ügyfelekre alkalmazandó díjairól, 
valahányszor barangolásos adatátviteli 
szolgáltatást vesznek igénybe egy másik
országba történő belépéskor. Ez a 
rendelkezés az Unión kívüli országok 
tekintetében csak 2013. január 1-jétől 
alkalmazandó. Ezt a tájékoztatást az 
ügyfelek mobiltelefonjára vagy más 
mobilkészülékére kell eljuttatni, a 
tájékoztatás könnyű fogadásának és 
megértésének biztosítására legalkalmasabb 
módon, valamint lehetővé téve a 
tájékoztatás egy későbbi időpontban 
történő, újbóli megtekintését.

Indokolás

A felugró ablakok nem alkalmasak arra, hogy az aktuális díjszabásról tájékoztassák a 
fogyasztókat, ugyanis amennyiben az üzenet megérkezésekor éppen el vannak foglalva, 
megpróbálják megtekintés nélkül bezárni azt, hogy befejezhessék a folyamatban lévő 
tevékenységüket.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) Annak érdekében, hogy az ügyfelek 
jobban megértsék a szabályozott
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
igénybevételének pénzügyi 
következményeit, és hogy figyelemmel 
tudják kísérni és ellenőrizni tudják 
kiadásaikat, a hazai szolgáltatónak be kell 
mutatnia példákat barangolásos adatátviteli 
alkalmazásokra, mint például az e-mail-
küldés, a képküldés, az internetböngészés, 
megközelítőleg jelezve az ezek által 
felhasznált adatmennyiséget.

(71) Annak érdekében, hogy az ügyfelek 
jobban megértsék a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatások 
igénybevételének pénzügyi 
következményeit, és hogy figyelemmel 
tudják kísérni és ellenőrizni tudják 
kiadásaikat, a hazai szolgáltatónak a 
szerződés megkötésekor, illetve azt 
követően bármikor, az ügyfél kérésére 
ingyenesen be kell mutatnia példákat 
barangolásos adatátviteli alkalmazásokra, 
mint például az e-mail-küldés, a képküldés, 
az internetböngészés, megközelítőleg 
jelezve az ezek által felhasznált 
adatmennyiséget.

Módosítás 25
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Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Ezenkívül – a „számlasokk” 
elkerülése érdekében – a 
mobilszolgáltatóknak egy vagy több felső 
összeg- és/vagy forgalmi határt kell 
megállapítaniuk a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokért fizetendő díjra, az ügyfél 
részére történő számlázás pénznemében 
kifejezve, amelyet minden barangolást 
végző ügyfelük számára díjmentesen kell 
biztosítani, és amely határ elérésének 
közeledését megfelelő értesítés jelzi. E 
felső határ elérése után az ügyfél nem 
kaphatja tovább ezeket a szolgáltatásokat 
és nem is számolhatnak fel neki ezért díjat, 
kivéve, ha az ügyfél kifejezetten kéri ezen 
szolgáltatások nyújtásának folytatását, az 
értesítésben közölt feltételek szerint. A 
barangolást végző ügyfelek számára 
biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy 
ésszerű időn belül döntsenek valamely fent 
említett felső összeg- vagy forgalmi határ 
igénybevételéről, vagy arról, hogy 
egyáltalán nem kérnek ilyen korlátozást.
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik 
másképp, az alapértelmezett határokat 
tartalmazó rendszerbe kell besorolni.

(72) Ezenkívül – az Unión belüli, és 2013. 
január 1-jétől az Unión kívüli 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
esetében a „számlasokk” elkerülése 
érdekében – a mobilszolgáltatóknak egy 
vagy több felső összeg- és/vagy forgalmi 
határt kell megállapítaniuk a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokért fizetendő 
díjra, az ügyfél részére történő számlázás 
pénznemében kifejezve, amelyet minden 
barangolást végző ügyfelük számára a 
határ elérésének közeledtekor díjmentesen, 
egy későbbi időpontban újbóli hozzáférést 
lehetővé tevő formátumban kell 
biztosítani. E felső határ elérése után az 
ügyfél nem kaphatja tovább ezeket a 
szolgáltatásokat és nem is számolhatnak fel 
neki ezért díjat, kivéve, ha az ügyfél 
kifejezetten kéri ezen szolgáltatások 
nyújtásának folytatását, az értesítésben 
közölt feltételek szerint. Ebben az esetben 
ingyenes megerősítést kell kapnia egy 
későbbi időpontban újbóli hozzáférést 
lehetővé tevő formátumban. A barangolást 
végző ügyfelek számára biztosítani kell a 
lehetőséget arra, hogy ésszerű időn belül 
döntsenek valamely fent említett felső 
összeg- vagy forgalmi határ 
igénybevételéről, vagy arról, hogy 
egyáltalán nem kérnek ilyen korlátozást.
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik 
másképp, az alapértelmezett határokat 
tartalmazó rendszerbe kell besorolni.

Indokolás

A felugró ablakok nem alkalmasak arra, hogy a forgalmi határ elérésének közeledéséről 
tájékoztassák a fogyasztókat, ugyanis amennyiben az üzenet megérkezésekor éppen el vannak 
foglalva, megpróbálják megtekintés nélkül bezárni azt, hogy befejezhessék a folyamatban lévő 
tevékenységüket. Továbbá alapvető fontosságú, hogy a fogyasztók kapjanak megerősítést 
arról, hogy a felkínált szolgáltatást – a forgalmi határ túllépése ellenére – továbbra is 
igénybe veszik. Ennek az a célja, hogy el lehessen kerülni, hogy a fogyasztók úgy kattintsanak 
egy gombra, hogy annak következményei nem ismertek a számukra.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
72 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72a) Mivel az eddigi uniós 
jogszabályokban nem szerepelnek az 
Unión kívüli barangolás esetén a 
„számlasokk” korlátozására irányuló 
rendelkezések, ezért a fogyasztókat a 
jövőben az Unión kívüli barangolás esetén 
tájékoztatni kell a kérdéses barangolási 
díjakról, és azoknak az Unión belüli 
barangolásra alkalmazandó, a 
„számlasokkra” vonatkozó rendelkezések 
hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Az 544/2009/EK rendeletet módosító 
rendelkezések hatálybalépése óta azonban 
kiderült, hogy a feltöltőkártyás ügyfeleket 
a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokhoz társuló „számlasokk” 
jelensége kevésbé sújtja, hiszen ezek az 
ügyfelek felhasználható keretüket előre 
választják meg. E fogyasztók számára e 
szolgáltatások magas áraival szemben 
további védelmet fog jelenteni az 
adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó 
átmeneti eura-adattarifa szabályozott 
díjtételeinek bevezetése. E megfontolások 
miatt a feltöltőkártyás ügyfelekre az adott 
időszakban fizetendő összes díj
korlátozására vonatkozó rendelkezéseket 
nem indokolt alkalmazni.

(74) A feltöltőkártyás ügyfeleket is 
érintheti a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokhoz társuló „számlasokk” 
jelensége. E megfontolások miatt ezekre az
ügyfelekre is vonatkoznia kell az adott 
időszakban fizetendő összes díj
korlátozásának. A feltöltőkártyás 
ügyfeleket ezen túlmenően időben 
figyelmeztetni kell, ha közelítenek 
kreditjük határához.
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Indokolás

A feltöltőkártyás ügyfeleknek ugyanolyan szintű védelemre van szükségük, mint a többi 
ügyfélnek, különösen, ha a feltöltőkártyás szerződések lehetővé teszik a kommunikációs 
szolgáltatások kredithatáron túli igénybevételét, vagy automatikus újratöltést tartalmaznak. 
Továbbá mivel a barangolási szolgáltatások használata során gyorsan lemerülhet a kredit, a 
szolgáltatóknak időben figyelmeztetniük kell az ügyfeleket a kredit hirtelen és váratlan 
lemerülésének megelőzése érdekében.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) A Bizottságnak célkitűzései fényében 
felül kell vizsgálnia e  rendelet 
eredményességét, és azt, hogy mennyiben 
járul hozzá a keretszabályozás 
végrehajtásához, valamint a belső piac 
zavartalan működéséhez. Ebben az 
összefüggésben a Bizottságnak figyelmet 
kell fordítania a különböző méretű és az 
Unió  különböző részeiből származó 
mobilszolgáltatók versenyhelyzetére 
gyakorolt hatásra, a kis- és 
nagykereskedelmi díjak alakulására, 
tendenciáira és átláthatóságára, azok 
tényleges költségekhez való viszonyára, 
arra, hogy az e rendeletet kísérő 
hatásvizsgálat feltételezései milyen 
mértékben bizonyulnak helyesnek, 
valamint a szolgáltatók megfelelésének 
költségeire és a beruházásokra gyakorolt 
hatásra. A Bizottságnak – a technológiai 
fejlődés fényében – figyelembe kell vennie 
a barangolás alternatív szolgáltatásainak
(például a WIFI-n keresztüli hozzáférés) 
elérhetőségét és minőségét is.

(81) A Bizottságnak célkitűzései fényében 
felül kell vizsgálnia e rendelet 
eredményességét, és azt, hogy mennyiben 
járul hozzá a keretszabályozás 
végrehajtásához, valamint a belső piac 
zavartalan működéséhez. Ebben az 
összefüggésben a Bizottságnak figyelmet 
kell fordítania a különböző méretű és az 
Unió különböző részeiből származó 
mobilszolgáltatók versenyhelyzetére 
gyakorolt hatásra, a kis- és 
nagykereskedelmi díjak alakulására, 
tendenciáira és átláthatóságára, azok 
tényleges költségekhez való viszonyára, 
arra, hogy az e rendeletet kísérő 
hatásvizsgálat feltételezései milyen 
mértékben bizonyulnak helyesnek, 
valamint a szolgáltatók megfelelésének 
költségeire és a beruházásokra gyakorolt 
hatásra. A Bizottságnak – a technológiai 
fejlődés fényében – figyelembe kell vennie 
a barangolás alternatív szolgáltatásainak
(például a WIFI-n vagy a helyi hozzáférési 
mechanizmusokon keresztüli hozzáférés) 
elérhetőségét és minőségét is.

Módosítás 29
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet szabályokat állapít meg az 
árak átláthatóságának javítása, valamint az
Unión belüli barangolási szolgáltatások 
felhasználói által fizetendő díjakra 
vonatkozó tájékoztatás nyújtásának javítása 
céljából.

(2) E rendelet szabályokat állapít meg az 
árak átláthatóságának javítása, valamint az
Unión belüli, és 2013. január 1-jétől az 
Unión kívüli barangolási szolgáltatások 
felhasználói által fizetendő díjakra 
vonatkozó tájékoztatás nyújtásának javítása 
céljából.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendeletben foglalt díjkorlátok 
euróban vannak megadva. Amennyiben a 
6., a 7., a 8., a 9., a 11. és a 12.  cikk 
szerinti díjakat más pénznemben adják 
meg, az e cikkek szerinti kezdeti 
díjkorlátokat az Európai Központi Bank 
által Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
2012. május 30-án  közzétett referencia-
átváltásiárfolyam alkalmazásával kell az 
adott pénznemben meghatározni .

Az e rendeletben foglalt díjkorlátok 
euróban vannak megadva. Amennyiben a 
6., a 7., a 8., a 9., a 11. és a 12. cikk szerinti 
díjakat más pénznemben adják meg, az e 
cikkek szerinti kezdeti díjkorlátokat vagy 
az Európai Központi Bank által Az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában 2012. május 30-
án közzétett referencia-átváltásiárfolyam 
alkalmazásával kell az adott pénznemben 
meghatározni, vagy pedig az Európai 
Központi Bank által az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában az e rendelet 
hatálybalépését megelőző, egymást követő 
6 hónapban közzétett referencia-
átváltásiárfolyam alkalmazásával, attól 
függően, hogy az eurótól eltérő más 
pénznembe átszámolt kezdeti díjkorlátok 
közül melyik az alacsonyabb.

Indokolás

E módosítás célja, hogy csökkentse olyan helyzet kialakulásának kockázatát, amelyben a 
barangolási díjak rendeletben elfogadott módosításokon keresztüli csökkentése ellenére a 
nem eurót használó tagállamokban a valutaátváltási árfolyamok ingadozása miatt mégsem 
következik be a díjtételek csökkenése. A javaslat nem szünteti meg ezt a kockázatot, pusztán 
alternatív módot kínál az euró más valutákra történő átszámolására.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „hazai szolgáltató”: olyan vállalkozás, 
amely az  ügyfélnek az Unión belüli 
barangolási szolgáltatásokat  nyújt saját 
hálózatán keresztül, vagy virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetőként, illetve 
viszonteladóként;

b) „hazai szolgáltató”: olyan mobilhálózat-
üzemeltető, amely a barangolást végző
ügyfélnek az Unión belüli barangolási 
szolgáltatásokat nyújt saját hálózatán 
keresztül, vagy virtuális mobilhálózat-
üzemeltetőként, illetve viszonteladóként, 
vagy bármilyen más jellegű barangolási 
szolgáltatón keresztül;

Indokolás

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatás”: a barangolást végző ügyfél 
számára a látogatott hálózathoz való 
kapcsolódás alatt mobiltelefonja vagy 
egyéb mobilkészüléke segítségével 
csomagkapcsolt adatátvitel igénybevételét 
lehetővé tevő barangolási szolgáltatás. A 
szabályozott barangolásos adatátviteli 

k) „szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatás”: a barangolást végző ügyfél 
számára a látogatott hálózathoz való 
kapcsolódás alatt mobiltelefonja vagy 
egyéb mobilkészüléke segítségével 
csomagkapcsolt adatátvitel igénybevételét 
lehetővé tevő barangolási szolgáltatás. A 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
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szolgáltatás nem terjed ki szabályozott 
barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek 
továbbítására és fogadására, de kiterjed
MMS-üzenetek továbbítására és 
fogadására;

szolgáltatás nem terjed ki szabályozott 
barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek 
továbbítására és fogadására, MMS-
üzenetek továbbítására és fogadására, 
valamint gép-gép kapcsolat elvén működő 
adatkommunikációs szolgáltatásokra;

Indokolás

Az MMS-üzeneteket ki kell zárni a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatás 
fogalommeghatározásából – ahogyan az az SMS-üzenetek esetében is történt –, annak 
elismerése mellett, hogy az nem hasonlítható semmilyen más adatátviteli szolgáltatáshoz. A 
gép-gép kapcsolat elvén működő adatkommunikációt ki kell zárni a szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatás fogalommeghatározásából, mivel ez eltérő jellegű 
szolgáltatás: a) az nem közvetlenül a tömegpiaci fogyasztókat célozza (mivel a barangolási 
rendelet célja a tömegpiaci fogyasztók védelme a túl magas árakkal szemben); 2) ez általában 
olyan integrált szolgáltatást jelent, amely eseti fejlesztést igényel a mobilhálózat-üzemeltető 
részéről, és amelyet vállalkozásoknak vagy kiemelt ügyfeleknek (vállalatoknak) értékesítenek.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „alternatív barangolásszolgáltató”: a 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozástól különböző olyan 
hazai szolgáltató, amely vagy saját 
hálózatán keresztül, vagy virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetőként, vagy 
viszonteladóként a barangolást végző 
ügyfélnek barangolási szolgáltatásokat 
nyújt;

m) „alternatív barangolásszolgáltató”: a 
mobilhírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozástól különböző olyan szolgáltató, 
amely vagy saját hálózatán keresztül, vagy 
virtuális mobilhálózat-üzemeltetőként, 
vagy viszonteladóként a barangolást végző 
ügyfélnek barangolási szolgáltatásokat 
nyújt;

Indokolás

Amint azt a BEREC is kimondja, a rendelet megfogalmazásának elég rugalmasnak kell lennie 
ahhoz, hogy a megoldást számos választási lehetőség közül bármely lehetőség elvetése nélkül 
egyénre lehessen szabni. Amint azt a rendelet is kimondja, a legjobb végrehajtási megoldás 
meghatározása a BEREC feladata.

Módosítás 34
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférés”: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása 
másik vállalkozás számára meghatározott 
feltételekkel, barangolási szolgáltatások 
kiskereskedelmi ügyfeleknek való nyújtása 
céljából;

n) „nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférés”: eszközök és/vagy 
szolgáltatások megkülönböztetéstől 
mentesen történő rendelkezésre bocsátása 
másik vállalkozás számára meghatározott 
feltételekkel, barangolási szolgáltatások 
kiskereskedelmi ügyfeleknek való nyújtása 
céljából;

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „európai uniós barangolási profil”: 
olyan, független barangolási 
szolgáltatások nyújtását szolgáló, előre 
konfigurált profil, amelynek 
rendelkezésre bocsátása a belföldi 
mobilszolgáltatások nyújtását szolgáló 
profilon felül, az azt hordozóval azonos 
SIM-kártyán történik.

törölve

Indokolás

A rendeletnek technológiasemlegesnek kell lennie annak elkerülése érdekében, hogy a 
végrehajtandó jogszabályok ne legyenek már eleve elavultak. Ez vonatkozik a Bizottság által 
technikai megoldásként javasolt „dupla IMSI” utasításra is.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mobilhálózat-üzemeltetők minden 
olyan ésszerű igényt teljesítenek, amely 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre 
vonatkozik, beleértve a virtuális 

(1) A mobilhálózat-üzemeltetők minden 
olyan ésszerű igényt teljesítenek, amely 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre 
vonatkozik, beleértve a virtuális 
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mobilhálózat-üzemeltetők és a 
viszonteladók igényeit is. A 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre 
a szabályozott nagykereskedelmi 
barangolási tarifákra vonatkozóan a 6., a 8. 
és a 11. cikkben előírt szabályokat kell 
alkalmazni.

mobilhálózat-üzemeltetők és a 
viszonteladók igényeit is. A 
nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférésre irányuló igényeknek 
arányban kell lenniük és meg kell 
felelniük a hozzáférést igénylő féllel. A 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre 
a szabályozott nagykereskedelmi 
barangolási tarifákra vonatkozóan a 6., a 8. 
és a 11. cikkben előírt szabályokat kell 
alkalmazni. E szabályok nem sértik a 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférés 
mobilhálózat-üzemeltető általi nyújtásával 
kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek 
megtérülését.

Indokolás

A hozzáféréshez való jog nem lehet azonos a teljes körű virtuális mobilhálózat-üzemeltető és a 
viszonteladó vonatkozásában. Az ilyen hozzáférés szolgáltatásához kapcsolódó egyéb 
költségeket a mobilhálózat-üzemeltetőnek kell megtérítenie.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférés a barangolási szolgáltatások 
ügyfelek részére történő nyújtásához 
szükséges valamennyi hálózati elemre és 
kapcsolódó eszközre, releváns 
szolgáltatásra, szoftverre és informatikai 
rendszerre vonatkozik.

(2) A nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférés a barangolási szolgáltatások 
ügyfelek részére történő nyújtásához 
szükséges valamennyi hálózati elemre és 
kapcsolódó eszközre, releváns 
szolgáltatásra, szoftverre és informatikai 
rendszerre vonatkozik, feltéve, hogy 
garantálják az arányosságot. Az alapvető 
nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférésen túlmutató egyéb 
szolgáltatásokat, így például a számlázási 
vagy az ügyfélszolgálati szolgáltatásokat 
meg kell téríteni.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy nem teszik lehetővé bármilyen hozzáférés-igénylő számára, hogy 
bármilyen eszköz-hozzáférést kérjen. A saját számlázási rendszerrel nem rendelkező 
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viszonteladók kérhetik a hazai hálózatszolgáltatókat, hogy a nagykereskedelmi hozzáférésen 
felül szabályozott áron biztosítsanak számukra számlázási rendszert. A hazai 
hálózatszolgáltatók számára meg kell téríteni az ilyen extra szolgáltatásokat.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2014. július 1-jén kezdődő hatállyal a 
hazai szolgáltatók valamennyi barangolást 
végző ügyfelüknek tudomására hozzák, 
hogy a meglévő barangolási 
szolgáltatásukat lemondhatják, és helyette 
alternatív barangolásszolgáltató 
barangolásos szolgáltatásait választhatják.
A barangolást végző ügyfeleknek két 
hónapot kell adni arra, hogy 
választásukat hazai szolgáltatójuk 
tudomására hozzák. Azok a barangolást 
végző ügyfelek, akik választásukról ez 
alatt az idő alatt nem nyilatkoznak, a (3) 
és a (4) bekezdésben előírt feltételekkel 
bármikor jogosultak alternatív 
barangolásszolgáltatót választani.

(2) A 2014. május 1-jén kezdődő hatállyal 
a barangolást végző ügyfelek a (3) és a (4) 
bekezdésben előírt feltételekkel bármikor 
jogosultak arra, hogy a meglévő 
barangolási szolgáltatásukat lemondják, és 
helyette alternatív barangolásszolgáltató 
barangolásos szolgáltatásait válasszák. A 
hazai szolgáltatók 2014. május 1. előtt 
valamennyi meglévő barangolást végző 
ügyfelüket tájékoztatják erről a jogukról.

Indokolás

A módosítás célja annak hangsúlyozása, hogy az ügyfeleknek kifejezetten joguk van 
barangolási szolgáltatót váltani, ami épp e bekezdés lényege. A szolgáltatók kötelesek 
tájékoztatni az ügyfelet az ebből eredő jogaikról. Annak érdekében, hogy a strukturális 
intézkedés gyors eredményt hozzon, azt már a 2014-es nyári szünet előtt hatályba kell 
léptetni. Ezenfelül a meglévő ügyfeleket a változások előtt tájékoztatni kell.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést, illetve az alternatív 



PE478.349v02-00 30/54 AD\890078HU.doc

HU

biztosítani, nem szabad olyan feltételekhez 
vagy korlátozásokhoz kötni, amelyek az 
előfizetésnek a barangolást nem érintő 
elemeit érintik, és öt munkanapon belül 
kell biztosítani; ha azonban a barangolást 
végző ügyfél olyan belföldi csomagra 
fizetett elő, amely eurotarifának, euro-SMS 
tarifának vagy euro-adattarifának nem 
minősülő barangolási díjakat tartalmaz, 
akkor a hazai szolgáltató a korábbiról az új 
előfizetésre való áttérést a barangolási 
szolgáltatások vonatkozásában előre 
meghatározott ideig, de legfeljebb három
hónapig késleltetheti.

barangolásszolgáltatók közötti váltást
térítésmentesen kell biztosítani, nem 
szabad olyan feltételekhez vagy 
korlátozásokhoz kötni, amelyek az 
előfizetésnek a barangolást nem érintő 
elemeit érintik, és a BEREC 
iránymutatásaiban meghatározandó 
lehető legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb három napon belül kell 
biztosítani; ha azonban a barangolást végző 
ügyfél olyan belföldi csomagra fizetett elő, 
amely eurotarifának, euro-SMS tarifának 
vagy euro-adattarifának nem minősülő 
barangolási díjakat tartalmaz, akkor a hazai 
szolgáltató a korábbiról az új előfizetésre 
való áttérést a barangolási szolgáltatások 
vonatkozásában előre meghatározott ideig, 
de legfeljebb egy hónapig késleltetheti.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a hazai szolgáltató 
mobilhírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződést köt vagy újít meg, akkor köteles 
minden egyes fogyasztónak külön-külön 
teljes körű tájékoztatást nyújtani az 
alternatív barangolásszolgáltató 
választásának lehetőségéről, és köteles 
elősegíteni az alternatív 
barangolásszolgáltatóval való 
szerződéskötést. A barangolási 
szolgáltatásokra a hazai szolgáltatóval 
szerződést kötő ügyfélnek kifejezetten 
nyilatkoznia kell arról, hogy erről a 
lehetőségről megkapta a tájékoztatást. A 
mobilhírközlési szolgáltatást nyújtó 
vállalkozás nem akadályozhatja meg az 
értékesítési pontjaként szolgáló 
kiskereskedőt abban, hogy alternatív 
barangolásszolgáltatók független 
barangolási szolgáltatásaira vonatkozó 

(5) Amikor a hazai szolgáltató 
mobilhírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződést köt vagy újít meg, akkor köteles 
minden egyes fogyasztónak külön-külön 
világos és érthető formában, tartós 
adathordozón teljes körű tájékoztatást 
nyújtani az alternatív barangolásszolgáltató 
választásának lehetőségéről, és nem 
akadályozhatja az alternatív 
barangolásszolgáltatóval való 
szerződéskötést. A barangolási 
szolgáltatásokra a hazai szolgáltatóval 
szerződést kötő ügyfelet tájékoztatni kell 
erről a lehetőségről. A mobilhírközlési 
szolgáltatást nyújtó vállalkozás nem 
korlátozhatja vagy akadályozhatja meg az 
értékesítési pontjaként szolgáló 
kiskereskedőt abban, hogy alternatív 
barangolásszolgáltatók független 
barangolási szolgáltatásaira vonatkozó 
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szerződéseket kínáljon. szerződéseket kínáljon.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A szolgáltatóknak egyértelmű és 
érthető módon kell tájékoztatniuk 
ügyfeleiket a barangolási szolgáltatások 
áráról és kínálatáról. Az 
összehasonlíthatóság biztosítása 
érdekében a BEREC-cel és az 
érintettekkel folytatott konzultációt 
követően a Bizottságot a 17a. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására kell felhatalmazni, hogy 
meghatározza az az ilyen információk 
közlésének egységes kritériumait. Amíg 
nem fogadják el e kritériumokat, a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ösztönözniük kell összehasonlítható 
információk nyújtását, például olyan 
iránymutatások révén, amelyek az adott 
barangolási szolgáltatásra vonatkozó 
szabályozott díjakat használják 
referenciaként.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső piac kifejlődésének biztosítása 
érdekében a barangolási szolgáltatások 
független értékesítését szolgáló 
eszközrendszer műszaki megoldásait az 
Unió teljes egészében egyidejűleg kell 
bevezetni.

A belső piac kifejlődésének biztosítása 
érdekében a barangolási szolgáltatások 
független értékesítését szolgáló 
eszközrendszer műszaki megoldásait az 
Unió teljes egészében egyidejűleg kell 
bevezetni, és az alábbi feltételeknek kell 
megfelelnie:

a) minden műszaki megoldásnak 
költséghatékonynak kell lennie;
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b) fogyasztóbarát módon kell azokat 
megtervezni;
c) lehetővé kell tennie a legmagasabb 
fokú kölcsönös átjárhatóságot;
d) az ügyfeleknek könnyen és gyorsan kell 
tudniuk váltani egy alternatív 
barangolásszolgálatóra vagy az alternatív 
barangolásszolgálatók között, megőrizve 
mobilszámukat;
e) nem lehet korlátozni az uniós polgárok 
barangolását harmadik országokban vagy 
harmadik országok polgárainak 
barangolását az Unióban.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltetők gondoskodnak arról, hogy 
a barangolási szolgáltatások független 
értékesítését szolgáló eszközrendszerük 
legkésőbb 2014. július 1-jéig üzembe 
álljon, és a fogyasztók a belföldi 
mobilszolgáltatásokat és az alternatív 
barangolásszolgáltató által kínált 
független barangolási szolgáltatásokat 
hívószámuk megtartásával vehessék 
igénybe. A barangolási szolgáltatások 
független értékesítésének elősegítése 
érdekében az üzemeltetők lehetővé tehetik 
különösen, hogy az „európai uniós 
barangolási profil” ugyanazon a SIM-
kártyán legyen tárolva és a barangolás 
céljára ugyanaz a végberendezés legyen 
igénybe vehető, mint a belföldi 
mobilszolgáltatások esetében. A szóban 
forgó eszközrendszer rendelkezésre 
bocsátásához szükséges kapcsolatért 
felszámított díjaknak költségorientáltnak 
kell lenniük, és az eszközrendszer 
igénybevételéért a fogyasztónak
közvetlenül díj nem számítható fel.

Az üzemeltetők gondoskodnak arról, hogy 
a barangolási szolgáltatások független 
értékesítését szolgáló eszközrendszerük 
legkésőbb 2014. május 1-jéig üzembe 
álljon, és megfeleljen az (1) bekezdésben 
felsorolt feltételeknek. A szóban forgó 
eszközrendszer rendelkezésre bocsátásához 
szükséges kapcsolatért felszámított 
díjaknak költségorientáltnak kell lenniük, 
és a végfelhasználóknak a barangolási 
szolgáltatások külön értékesítését szolgáló 
eszközrendszer igénybevételéért 
közvetlenül díj nem számítható fel.
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Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szoros együttműködésben, ésszerű időn 
belül és legkésőbb három hónappal e 
rendelet elfogadása után –
iránymutatásokat készít a független 
barangolási szolgáltatásokra vonatkozó 
harmonizált műszaki megoldásokról és a 
barangolásszolgáltatók közötti váltás 
harmonizált eljárásairól. A BEREC 
indokolással ellátott kérelmére a Bizottság 
ezt a határidőt meghosszabbíthatja.

A BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szoros együttműködésben, hat hónappal e 
rendelet elfogadása után –
iránymutatásokat készít a független 
barangolási szolgáltatásokra vonatkozó 
harmonizált műszaki megoldásokról és a 
barangolásszolgáltatók közötti váltás 
harmonizált eljárásairól. A műszaki 
megoldásoknak és eljárásoknak 
teljesíteniük kell az (1) bekezdésben 
foglalt feltételeket. A BEREC indokolással 
ellátott kérelmére a Bizottság ezt a 
határidőt egy alkalommal, legfeljebb hat 
hónappal meghosszabbíthatja.

Indokolás

Tekintettel a feladat összetettségére, a BEREC-nek további időt kell rendelkezésére bocsátani 
a barangolási szolgáltatások független értékesítését szolgáló eszközrendszerek alapvető 
követelményeinek teljesítésére vonatkozó iránymutatások elkészítésére. Az elkészítés idejét a 
Bizottság határozza meg, de annak korlátozottnak kell lennie.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság szükség esetén megbízza az 
érintett európai szabványügyi testületet az 
érintett szabványoknak az eszközrendszer 
harmonizált bevezetéséhez szükséges 
módosításával.

A Bizottság szükség esetén megbízza az 
érintett európai szabványügyi testületet az 
érintett szabványoknak az eszközrendszer 
harmonizált bevezetéséhez szükséges 
módosításával.

Módosítás 46
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. 
július 1-jétől fogva az ügyfél hazai 
szolgáltatójától percenként legfeljebb 0,14
EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott 
hálózatról kezdeményezett szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezési, 
továbbítási és végződtetési költségét is.

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. 
július 1-jétől fogva az ügyfél hazai 
szolgáltatójától percenként legfeljebb 0,10
EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott 
hálózatról kezdeményezett szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezési, 
továbbítási és végződtetési költségét is.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,10 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,06 EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,06 EUR marad.

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,08 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,05 EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,05 EUR marad.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
kiszámítani, hogy a teljes 
nagykereskedelmi barangolásos árbevételt 
el kell osztani a vonatkozó időszakban az 
érintett üzemeltető által az Unión  belüli 
nagykereskedelmi barangolásos hívások 
nyújtására ténylegesen felhasznált, 
másodpercalapon összesített 
nagykereskedelmi barangolásos percek 
számával, mindezt úgy kiigazítva, hogy 
figyelembe vegye a látogatott hálózat 
üzemeltetőjének azt a lehetőségét, hogy 
legfeljebb 30 másodperces kezdeti 
minimális díjazási időszakot alkalmazhat.

Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
kiszámítani, hogy a teljes 
nagykereskedelmi barangolásos árbevételt 
el kell osztani a vonatkozó időszakban az 
érintett üzemeltető által az Unión belüli 
nagykereskedelmi barangolásos hívások 
nyújtására ténylegesen felhasznált, 
másodpercalapon összesített 
nagykereskedelmi barangolásos percek 
számával.

Indokolás

A 30 másodperces minimális kezdeti díjazási időszakot nem szabad megengedni, mivel semmi 
sem indokolja az ilyen díjakat.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hazai szolgáltató által saját barangolást 
végző ügyfelének felszámított (héa nélküli) 
eurotarifa barangolásos hívásonként eltérő 
lehet, de 2012. július 1-jétől a szolgáltató 
híváskezdeményezés esetén legfeljebb 0,32
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,11
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén és 2014. 
július 1-jén 0,28 EUR-ra, illetve 0,24 EUR-
ra, a fogadott hívások felső határa pedig 
2013. július 1-jén 0,10 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül ezek a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
eurotarifa-díjak 2016. június 30-ig 

A hazai szolgáltató által saját barangolást 
végző ügyfelének felszámított (héa nélküli) 
eurotarifa barangolásos hívásonként eltérő 
lehet, de 2012. július 1-jétől  a szolgáltató 
híváskezdeményezés esetén legfeljebb 0,21
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,09
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén és 2014. 
július 1-jén 0,16 EUR-ra, illetve 0,11 EUR-
ra, a fogadott hívások felső határa pedig 
2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra és 2014. 
július 1-jén 0,05 EUR-ra csökken. A 13. és 
a 19. cikk sérelme nélkül ezek a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
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hatályosak. eurotarifa-díjak összege e rendelet 
alkalmazásának időtartama alatt 0,05 
EUR marad.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik albekezdéstől eltérően a hazai 
szolgáltató az eurotarifa alá eső, 
kezdeményezett hívásokra 30 másodpercet 
meg nem haladó hosszúságú kezdeti 
díjazási időszakot alkalmazhat.

törölve

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A barangolást végző ügyfél bármikor 
kérheti az eurotarifába történő átsorolását 
vagy abból való kilépését. A díjszabások 
közötti váltásnak a kérelem kézhezvételét 
követő egy munkanapon belül, ingyenesen 
kell megtörténnie, és nem köthető az 
előfizetés egyéb részeire vonatkozó 
feltételekhez és korlátozásokhoz, kivéve, 
ha olyan barangolást végző ügyfél kéri az 
eurotarifába történő átsorolását, aki több 
barangolási szolgáltatást (nevezetesen 
beszéd-, SMS- és/vagy adatszolgáltatást) 
tartalmazó külön barangolási díjcsomagra 
fizetett elő; ebben az esetben a hazai 
szolgáltató megkövetelheti, hogy a 
díjszabást váltó ügyfél mondjon le a 
csomag többi eleméhez kapcsolódó 
előnyökről. A hazai szolgáltató az érvényes 
barangolási díjszabás alkalmazásának 
meghatározott, legfeljebb három hónap 
hosszúságú minimális időtartamára 

(5) A barangolást végző ügyfél bármikor 
kérheti az eurotarifába történő átsorolását 
vagy abból való kilépését. A díjszabások 
közötti váltásnak a kérelem kézhezvételét 
követő egy munkanapon belül, ingyenesen 
kell megtörténnie, és nem köthető az 
előfizetés egyéb részeire vonatkozó 
feltételekhez és korlátozásokhoz, kivéve, 
ha olyan barangolást végző ügyfél kéri az 
eurotarifába történő átsorolását, aki több 
barangolási szolgáltatást (nevezetesen 
beszéd-, SMS- és/vagy adatszolgáltatást) 
tartalmazó külön barangolási díjcsomagra 
fizetett elő; ebben az esetben a hazai 
szolgáltató megkövetelheti, hogy a 
díjszabást váltó ügyfél mondjon le a 
csomag többi eleméhez kapcsolódó 
előnyökről. A hazai szolgáltató az érvényes 
barangolási díjszabás alkalmazásának 
meghatározott, legfeljebb két hónap 
hosszúságú minimális időtartamára –
beleszámítva az esetleges felmondási időt 
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elhalaszthatja a váltást. is – elhalaszthatja a váltást.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A hazai szolgáltatók nem gátolhatják, 
tilthatják, illetve más módon sem 
akadályozhatják meg az új vagy az 
eurotarifát fizető meglévő ügyfeleknek, 
hogy a barangolás során hívást 
kezdeményezzenek vagy fogadjanak, 
kivéve, ha ezt az ügyfelek kifejezetten 
kérték vagy túlléptek egy összeghatárt.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2012.  július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője az ügyfél hazai 
szolgáltatójának  SMS-üzenetenként 
legfeljebb 0,03  EUR-nak megfelelő 
átlagos nagykereskedelmi díjat számíthat 
fel a látogatott hálózatról küldött 
szabályozott barangolásos SMS-üzenet 
nyújtásáért. A szabályozott barangolásos 
SMS-üzenet nyújtásáért felszámítható 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi 
díj összege 2014. július 1-jén 0,02 EUR-ra 
csökken. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos SMS-üzenet 
nyújtásáért felszámítható szabályozott 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,02 EUR marad.

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője az ügyfél hazai 
szolgáltatójának SMS-üzenetenként 
legfeljebb 0,03 EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat számíthat fel a 
látogatott hálózatról küldött szabályozott 
barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért, 
amely 2013. július 1-jén 0,02 EUR-ra, 
2014. július 1-jén pedig 0,01 EUR-ra
csökken. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos SMS-üzenet 
nyújtásáért felszámítható szabályozott 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,01 EUR marad.

Módosítás 54
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012.  július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
barangolásos SMS-üzenetenként eltérő 
lehet, de az érintett barangolást végző 
ügyfél által küldött szabályozott 
barangolásos SMS-üzenetenként nem 
haladhatja meg a 0,10  EUR-t. A 13. és a 
19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi euro-SMS 
tarifa mértéke 2016. június 30-ig 0,10 EUR 
marad.

(2) A 2012. július 1-jétől a hazai 
szolgáltató által saját barangolást végző 
ügyfelének felszámított (héa nélküli) euro-
SMS tarifa barangolásos SMS-
üzenetenként eltérő lehet, de az érintett 
barangolást végző ügyfél által küldött 
szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként 2012. július 1-jén 0,09 EUR-
ra, 2013. július 1-jén 0,06 EUR-ra, 2014 
júliusában pedig 0,05 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke 2018. június 30-
ig 0,05 EUR marad.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A barangolást végző ügyfél bármikor 
kérheti az euro-SMS tarifába történő 
átsorolását vagy abból való kilépését. A 
díjszabások közötti váltást a kérelem 
kézhezvételét követő egy munkanapon 
belül, ingyenesen kell biztosítani, és nem 
köthető az előfizetés barangolástól eltérő 
részeire vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz. A váltást a hazai 
szolgáltató az érvényes barangolási 
díjszabás alkalmazásának előre 
meghatározott, de legfeljebb három hónap 
hosszúságú minimális időtartamára 
elhalaszthatja. Az euro-SMS tarifa mindig 
összekapcsolható eurotarifával.

(6) A barangolást végző ügyfél bármikor 
kérheti az euro-SMS tarifába történő
átsorolását vagy abból való kilépését. A 
díjszabások közötti váltást a kérelem 
kézhezvételét követő egy munkanapon 
belül, ingyenesen kell biztosítani, és nem 
köthető az előfizetés barangolástól eltérő 
részeire vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz. A váltást a hazai 
szolgáltató az érvényes barangolási 
díjszabás alkalmazásának előre 
meghatározott, de legfeljebb két hónap 
hosszúságú minimális időtartamára –
beleszámítva az esetleges felmondási időt 
is – elhalaszthatja. Az euro-SMS tarifa 
mindig összekapcsolható eurotarifával.

Módosítás 56
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hazai szolgáltatók nem gátolhatják,
tilthatják, illetve más módon sem 
akadályozhatják meg az új vagy az 
eurotarifát fizető meglévő ügyfeleknek, 
hogy a barangolás során SMS-üzentet 
küldjenek vagy fogadjanak, kivéve, ha ezt 
az ügyfelek kifejezetten kérték vagy 
túlléptek egy összeghatárt.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,30 EUR,
2013. július 1-jétől 0,20 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,10 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy kilobájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
marad.

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,20 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,15 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,10 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy kilobájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
marad.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató által 
saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet.
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad

2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató által 
saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,50 EUR lehet.
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,30 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,20 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2018. június 30-ig 
megabájtonként 0,20 EUR marad.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A barangolást végző ügyfél bármikor 
kérheti euro-adattarifába történő átsorolását 
vagy az euro-adattarifából való kilépését. 
A díjszabások közötti váltást a kérelem 
kézhezvételét követő egy munkanapon 
belül, ingyenesen kell biztosítani, és nem 
köthető az előfizetés barangolástól eltérő 
részeire vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz. A váltást a hazai 
szolgáltató az érvényes barangolási 
díjszabás alkalmazásának előre 
meghatározott, de legfeljebb három hónap 
hosszúságú minimális időtartamára 
elhalaszthatja. Az euro-adattarifa mindig 
összekapcsolható euro-SMS tarifával és 
eurotarifával.

(5) A barangolást végző ügyfél bármikor 
kérheti euro-adattarifába történő átsorolását 
vagy az euro-adattarifából való kilépését. 
A díjszabások közötti váltást a kérelem 
kézhezvételét követő egy munkanapon 
belül, ingyenesen kell biztosítani, és nem 
köthető az előfizetés barangolástól eltérő 
részeire vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz. A váltást a hazai 
szolgáltató az érvényes barangolási 
díjszabás alkalmazásának előre 
meghatározott, de legfeljebb két hónap 
hosszúságú minimális időtartamára –
beleszámítva az esetleges felmondási időt 
is – elhalaszthatja. Az euro-adattarifa 
mindig összekapcsolható euro-SMS 
tarifával és eurotarifával.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Legkésőbb 2012. június 30-ig a hazai 
szolgáltatók egyenként valamennyi 
barangolást végző ügyfelüket tájékoztatják 
az euro-adattarifáról, arról, hogy az 
legkésőbb 2012. július 1-jétől valamennyi 
olyan barangolást végző ügyfélre 
alkalmazandó lesz, aki a szabályozott 
adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozóan 
kifejezett formában nem választott külön 
díjszabást vagy csomagot, valamint az
ügyfelek azon jogáról, hogy az (5) 
bekezdéssel összhangban kérhetik euro-
adattarifába történő átsorolásukat vagy az 
euro-adattarifából való kilépésüket.

(6) Legkésőbb 2012. június 30-ig a hazai 
szolgáltatók egyenként valamennyi 
barangolást végző ügyfelüket egyértelmű 
és érthető módon, tartós adathordozón
tájékoztatják az euro-adattarifáról, arról, 
hogy az legkésőbb 2012. július 1-jétől 
valamennyi olyan barangolást végző 
ügyfélre alkalmazandó lesz, aki a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásokra 
vonatkozóan kifejezett formában nem 
választott külön díjszabást vagy csomagot, 
valamint az ügyfelek azon jogáról, hogy az 
(5) bekezdéssel összhangban kérhetik euro-
adattarifába történő átsorolásukat vagy az 
euro-adattarifából való kilépésüket.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha 2018. június 30. után egy adott 
barangolásos szolgáltatásnak (hang, SMS 
vagy adatátvitel) a nem egyazon 
vállalatcsoporthoz tartozó üzemeltetők 
közötti kiegyensúlyozatlan forgalom 
alapján számított átlagos nagykereskedelmi 
díja a 6. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk 
(1) bekezdésében, illetve a 11. cikk (1) 
bekezdésében előírt nagykereskedelmi 
árkorlát 75%-ára vagy az alá esik, akkor az 
adott barangolásos szolgáltatásra 
vonatkozó nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni. A 
Bizottság a BEREC által összegyűjtött 
piaci adatok alapján rendszeresen ellenőrzi 
e feltétel teljesülését, és amennyiben annak 
teljesülését állapítja meg, Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának C sorozatában 
haladéktalanul közzéteszi azokat az 
adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az 
adott szolgáltatásra vonatkozó 

(2) Ha 2018. június 30. után egy adott 
barangolásos szolgáltatásnak (hang, SMS 
vagy adatátvitel) a nem egyazon 
vállalatcsoporthoz tartozó üzemeltetők 
közötti kiegyensúlyozatlan forgalom 
alapján számított átlagos nagykereskedelmi 
díja a 6. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk 
(1) bekezdésében, illetve a 11. cikk (1) 
bekezdésében előírt nagykereskedelmi 
árkorlát 50%-ára vagy az alá esik, akkor az 
adott barangolásos szolgáltatásra 
vonatkozó nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni. A 
Bizottság a BEREC által összegyűjtött 
piaci adatok alapján rendszeresen ellenőrzi 
e feltétel teljesülését, és amennyiben annak 
teljesülését állapítja meg, Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának C sorozatában 
haladéktalanul közzéteszi azokat az 
adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az 
adott szolgáltatásra vonatkozó 
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nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni.

nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a barangolásos szolgáltatások 
független értékesítésének az 5. cikk alapján 
történő bevezetése után, de 2016. július 1. 
előtt az uniós szinten számított átlagos 
kiskereskedelmi díj a 7. cikk (2) 
bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdésében, 
illetve a 12. cikk (2) bekezdésében előírt 
kiskereskedelmi árkorlát 75%-ára vagy az 
alá esik, akkor az adott barangolásos 
szolgáltatásra vonatkozó kiskereskedelmi 
árkorlátot a továbbiakban nem kell 
alkalmazni. A Bizottság a BEREC által 
összegyűjtött piaci adatok alapján 
rendszeresen ellenőrzi e feltétel 
teljesülését, és amennyiben annak 
teljesülését állapítja meg, Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának C sorozatában 
haladéktalanul közzéteszi azokat az 
adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az 
adott szolgáltatásra vonatkozó 
kiskereskedelmi árkorlátot a továbbiakban 
nem kell alkalmazni.

(3) Ha a barangolásos szolgáltatások 
független értékesítésének az 5. cikk alapján 
történő bevezetése után az uniós szinten 
számított átlagos kiskereskedelmi díj a 7. 
cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) 
bekezdésében, illetve a 12. cikk (2) 
bekezdésében előírt kiskereskedelmi 
árkorlát 50%-ára vagy az alá esik, akkor az 
adott barangolásos szolgáltatásra 
vonatkozó kiskereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni. A 
Bizottság a BEREC által összegyűjtött 
piaci adatok alapján rendszeresen ellenőrzi 
e feltétel teljesülését, és amennyiben annak 
teljesülését állapítja meg, Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának C sorozatában 
haladéktalanul közzéteszi azokat az 
adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az 
adott szolgáltatásra vonatkozó 
kiskereskedelmi árkorlátot a továbbiakban 
nem kell alkalmazni.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A barangolást végző ügyfelek arra való 
figyelmeztetése érdekében, hogy 
híváskezdeményezéskor és -fogadáskor, 
valamint SMS-üzenet küldésekor 
barangolási díjak vonatkoznak rájuk, 
minden hazai szolgáltató köteles – kivéve, 

A barangolást végző ügyfelek arra való 
figyelmeztetése érdekében, hogy 
híváskezdeményezéskor és -fogadáskor, 
valamint SMS-üzenet küldésekor 
barangolási díjak vonatkoznak rájuk, 
minden hazai szolgáltató köteles – kivéve, 
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ha az ügyfél értesítette szolgáltatóját, hogy 
nem kívánja e szolgáltatást igénybe venni –
automatikusan, indokolatlan késedelem 
nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás 
útján alapvető, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást adni a barangolást végző 
ügyfélnek, amikor az a hazai hálózatától 
eltérő tagállam területére lép, a szóban 
forgó ügyfél által látogatott tagállamban
történő híváskezdeményezésre és -
fogadásra, valamint SMS-üzenetek 
küldésére vonatkozó (héát tartalmazó) 
barangolási díjakról.

ha az ügyfél elmúlt 1 éves és értesítette 
szolgáltatóját, hogy nem kívánja e 
szolgáltatást igénybe venni –
automatikusan, indokolatlan késedelem 
nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás 
útján alapvető, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást adni a barangolást végző 
ügyfélnek, amikor az a hazai hálózatától 
eltérő tagállam területére vagy 2013. 
január 1-je után egy harmadik országba 
lép, a szóban forgó ügyfél által látogatott 
országban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra, valamint SMS-üzenetek 
küldésére vonatkozó (héát tartalmazó és az 
ügyfél hazai számlázási pénznemében 
megadott) barangolási díjakról.

Indokolás

Ezeket az intézkedéseket az Európai Unión kívülre is ki kell terjeszteni.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E személyre szóló, alapvető díjszabási 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell az ügyfél 
díjcsomagjának megfelelően kiszabható 
legmagasabb díjakat:

E személyre szóló, alapvető díjszabási 
tájékoztatást el kell küldeni az Európai 
Unión belül vagy kívül barangolást végző 
ügyfélnek, és e tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell az ügyfél díjcsomagjának 
megfelelően kiszabható tényleges (héát 
tartalmazó és az ügyfél hazai számlázási 
pénznemében megadott) díjakat:

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a látogatott tagállamban tartózkodás b) a látogatott országban tartózkodás alatt 
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alatt szabályozott barangolásos SMS-
üzenetek küldéséért.

szabályozott barangolásos SMS-üzenetek 
küldéséért.

Indokolás

Ezeket az intézkedéseket az Európai Unión kívülre is ki kell terjeszteni.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a látogatott tagállamban vagy 
harmadik országban igénybe vett 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásokért, 
az árat egy megabájtra vetítve.

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés kiegészítéseként, az 
ügyfélnek – függetlenül az Unión  belüli
tartózkodási helyétől – joga van 
ingyenesen, mobilbeszédhívás vagy SMS 
révén személyre szabott, részletesebb 
információt kérni és kapni a látogatott 
hálózaton belül a beszédhívásokra, SMS-
re, MMS-re és más adatkommunikációs 
szolgáltatásokra vonatkozó barangolási 
díjszabásokról, valamint tájékoztatást kérni 
és kapni az e rendelet alapján 
alkalmazandó átláthatósági 
intézkedésekről. Az ilyen kérések kezelése
a hazai szolgáltató által erre a célra kijelölt 
ingyenesen hívható telefonszámon 
keresztül történik. Az (1) bekezdésben 
előírt kötelezettségek a gép-gép kapcsolat 
(M2M) elvén, mobilhírközlési úton
működő készülékek esetében nem 

(2) Az (1) bekezdés kiegészítéseként, az 
ügyfélnek – függetlenül tartózkodási 
helyétől, de csak 2013. január 1-jétől 
kezdve, ha az ügyfél az Unión kívül 
tartózkodik – joga van ingyenesen, 
mobilbeszédhívás vagy SMS révén 
személyre szabott, részletesebb információt 
kérni és kapni a látogatott hálózaton belül a 
beszédhívásokra, SMS-re, MMS-re és más 
adatkommunikációs szolgáltatásokra 
vonatkozó barangolási díjszabásokról, 
valamint tájékoztatást kérni és kapni az e 
rendelet alapján alkalmazandó átláthatósági 
intézkedésekről. Az ilyen kérések kezelése
a hazai szolgáltató által erre a célra kijelölt 
ingyenesen hívható telefonszámon 
keresztül történik. Az (1) bekezdésben 
előírt kötelezettségek a gép-gép kapcsolat 
(M2M) elvén működő készülékek és az 
SMS-funkcionalitást nem támogató egyéb 
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alkalmazandók. készülékek esetében nem alkalmazandók.

Indokolás

Nem lehetséges olyan készülékek esetében, amelyek nem támogatják az SMS funkciót.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hazai szolgáltatóknak a (2) és (3)
bekezdéssel összhangban biztosítaniuk 
kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a 
szerződéskötés előtt és azt követően is 
megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az 
általuk igénybe vett szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
díjszabására vonatkozóan, olyan módon, 
amely elősegíti, hogy az ügyfelek 
megértsék e használat pénzügyi 
következményeit, és lehetővé teszi 
számukra a szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokra fordított 
kiadásaik nyomon követését és 
ellenőrzését. A (3) bekezdésben 
meghatározott védőmechanizmusok a 
feltöltőkártyás ügyfelekre nem 
alkalmazandók.

A hazai szolgáltatóknak a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban biztosítaniuk 
kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a 
szerződéskötés előtt és azt követően is 
megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az 
általuk – az Európai Unión belül és kívül 
– igénybe vett szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatások díjszabására 
vonatkozóan, olyan módon, amely 
elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e 
használat pénzügyi következményeit, és 
lehetővé teszi számukra a szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásokra 
fordított kiadásaik nyomon követését és 
ellenőrzését. A (3) bekezdésben 
meghatározott védőmechanizmusok a 
feltöltőkártyás ügyfelekre nem 
alkalmazandók, kivéve, ha olyan
feltöltőkártyás szerződést kötöttek, ahol a 
keret automatikus feltöltődik. A (3) 
bekezdésben meghatározott 
védőmechanizmusok a gépek közötti 
(M2M) szolgáltatásokra nem 
alkalmazandók. A feltöltőkártyás 
ügyfeleket ezen túlmenően időben 
figyelmeztetni kell, ha közelítenek 
kreditjük határához.

Indokolás

Ez biztosítja az automatikusan megújuló kerettel rendelkező feltöltőkártyás ügyfelek 
számlasokktól való védelmét. Az eredetileg javasolt szöveg nem túl tanácsos módon kizárta az 
ilyen ügyfeleket a rendelet hatálya alól.
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Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükség esetén a hazai szolgáltatók a 
szerződéskötés előtt, majd azt követően 
rendszeresen tájékoztatják ügyfeleiket az 
automatikus és ellenőrizetlen barangolásos 
adatátviteli szolgáltatási kapcsolatok és 
letöltések kockázatáról. A hazai 
szolgáltatóknak ezenkívül világosan és 
könnyen érthetően ismertetniük kell 
ügyfeleikkel, hogyan kapcsolhatják ki 
ezeket az automatikus barangolásos 
adatátviteli szolgáltatási kapcsolatokat, 
hogy elkerüljék a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások ellenőrizetlen 
igénybevételét.

Szükség esetén a hazai szolgáltatók a 
szerződéskötés előtt, majd azt követően 
rendszeresen tájékoztatják ügyfeleiket az 
automatikus és ellenőrizetlen barangolásos 
adatátviteli szolgáltatási kapcsolatok és 
letöltések kockázatáról. A hazai 
szolgáltatóknak ezenkívül ingyenesen,
világosan és könnyen érthetően 
tájékoztatniuk kell az ügyfeleiket arról, 
hogy hogyan kapcsolhatják ki ezeket az 
automatikus barangolásos adatátviteli 
szolgáltatási kapcsolatokat, hogy elkerüljék 
a barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
ellenőrizetlen igénybevételét.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hazai szolgáltatóknak automatikus 
üzenetben kell értesíteniük a barangolást 
végző ügyfelet arról, hogy barangol, és 
személyre szabott díjszabási 
alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett 
tagállamban a szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatások nyújtására az 
adott barangolást végző ügyfélre 
alkalmazandó díjakról, kivéve ahol az 
ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy 
nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

A hazai szolgáltatóknak automatikus 
üzenetben kell értesíteniük a barangolást 
végző ügyfelet arról, hogy barangol, és 
személyre szabott (héát tartalmazó és az 
ügyfél hazai számlázási pénznemében 
megadott) aktuális díjszabási 
alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett 
országban a szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatások nyújtására az 
adott barangolást végző ügyfélre 
alkalmazandó díjakról, kivéve ahol az
ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy 
nem tart igényt erre a tájékoztatásra. 

Módosítás 71
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a személyre szabott alapvető díjszabási 
tájékoztatást a barangolást végző ügyfél 
mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére 
kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail 
vagy a számítógépén felugró ablak 
formájában, valahányszor a barangolást 
végző ügyfél egy hazai hálózatának 
államától eltérő tagállamba lép és e 
tagállamban először vesz igénybe 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatást. A tájékoztatást ingyenesen 
kell nyújtani, abban a pillanatban, amikor a 
barangolást végző ügyfél a szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatást 
kezdeményezi, a tájékoztatás fogadását és 
könnyű megértését elősegítő módon.

Ezt a személyre szabott alapvető díjszabási 
tájékoztatást a barangolást végző ügyfél 
mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére 
kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail 
vagy a számítógépén felugró ablak 
formájában, valahányszor a barangolást 
végző ügyfél egy hazai hálózatának 
államától eltérő országba lép és ezen
országban először vesz igénybe 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatást. A tájékoztatást ingyenesen 
kell nyújtani, abban a pillanatban, amikor a 
barangolást végző ügyfél a szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatást 
kezdeményezi, a tájékoztatás fogadását és 
könnyű megértését elősegítő módon.

Indokolás

Ezeket az intézkedéseket az Európai Unión kívülre is ki kell terjeszteni.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden hazai szolgáltatónak valamennyi 
barangolást végző ügyfele számára 
biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy 
ingyenesen és szabadon választhasson egy 
olyan megoldást, amely tájékoztatást ad az 
addigi összes fogyasztásáról, vagy 
adatmennyiségben, vagy a szabályozott
barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért 
a barangolást végző ügyfél részére történő 
számlázás pénznemében kifejezve, annak 
garantálása mellett, hogy az ügyfél 
kifejezett beleegyezése nélkül a 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokért egy adott időszakban 

Minden hazai szolgáltatónak valamennyi 
barangolást végző ügyfele számára 
biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy 
ingyenesen és szabadon választhasson egy 
olyan megoldást, amely tájékoztatást ad az 
addigi összes fogyasztásáról, vagy 
adatmennyiségben, vagy a kiskereskedelmi
barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért 
az Unión belül és azon kívül a barangolást 
végző ügyfél részére történő számlázás 
pénznemében kifejezve, annak garantálása 
mellett, hogy az ügyfél kifejezett 
beleegyezése nélkül az ilyen
kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli 
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fizetendő összes díj nem haladhatja meg a 
megadott határértéket.

szolgáltatásokért egy adott időszakban 
fizetendő összes díj nem haladhatja meg a 
megadott határértéket. Ez nem vonatkozik 
arra az esetre, ha a mobilhírközlési 
szolgáltató valamely Unión kívüli 
látogatott országban nem teszi lehetővé a 
hazai szolgáltató számára, hogy valós 
időben nyomon kövesse ügyfelei 
forgalmát. Ebben az esetben az ügyfelet 
ennek megfelelően késedelem nélkül és 
díjmentesen értesíteni kell egy SMS-
üzenetben, amikor az érintett ország 
területére lép.

Indokolás

Az átláthatósági és fogyasztóvédelmi intézkedések az Unión kívül is alkalmazandók. 
Mindazonáltal továbbra is lesznek olyan országok, ahol műszaki okok miatt a hazai 
szolgáltatók nem feltétlenül képesek valós időben nyomon követni ügyfeleik forgalmát, és csak 
a hónap végén kapnak tájékoztatást a forgalomról.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi hazai szolgáltató biztosítja 
továbbá megfelelő értesítés küldését a 
barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára 
vagy egyéb készülékére, például SMS-
üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró 
ablak formájában a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, 
megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy 
adatforgalmi korlát 80%-ának elérésekor. 
Biztosítani kell az ügyfelek számára a 
jogot, hogy kérjék szolgáltatójuktól az 
ilyen értesítések küldésének 
megszüntetését, illetve hogy bármikor 
díjmentesen kérjék a hazai szolgáltatótól a 
szolgáltatás visszaállítását.

Valamennyi hazai szolgáltató biztosítja 
továbbá megfelelő értesítés küldését a 
barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára 
vagy egyéb készülékére, például SMS-
üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró 
ablak formájában a barangolásos hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatásokra 
vonatkozó, megállapodás szerinti felső 
pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80%-
ának elérésekor. Biztosítani kell az 
ügyfelek számára a jogot, hogy kérjék 
szolgáltatójuktól az ilyen értesítések 
küldésének megszüntetését, illetve hogy 
bármikor díjmentesen kérjék a hazai 
szolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

Módosítás 74
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha ezt a pénzügyi vagy adatforgalmi 
korlátot egyébként túllépnék, értesítést kell 
küldeni a barangolást végző ügyfél 
mobiltelefonjára vagy egyéb eszközére. 
Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy az 
ügyfél milyen eljárást követve kérheti a 
szolgáltatás folytatását, illetve fel kell 
tüntetnie a határértéken felüli egységekhez 
kapcsolódó költségeket. Amennyiben a 
barangolást végző ügyfél nem válaszol a 
kézbesített értesítésnek megfelelően, a 
hazai szolgáltató haladéktalanul 
megszünteti a szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatás nyújtását és az 
ezért fizetendő további díjak felszámolását 
a barangolást végző ügyfél számára, 
kivéve, ha és ameddig az ügyfél kéri e 
szolgáltatások további vagy újbóli 
nyújtását.

Ha ezt a pénzügyi vagy adatforgalmi 
korlátot egyébként túllépnék, értesítést kell 
küldeni a barangolást végző ügyfél 
mobiltelefonjára vagy egyéb eszközére. 
Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy az 
ügyfél milyen eljárást követve kérheti a 
szolgáltatás folytatását, illetve fel kell 
tüntetnie a határértéken felüli egységekhez 
kapcsolódó költségeket. Amennyiben a 
barangolást végző ügyfél nem válaszol a 
kézbesített értesítésnek megfelelően, a 
hazai szolgáltató haladéktalanul 
megszünteti a szabályozott hang-, SMS- és
barangolásos adatátviteli szolgáltatás 
nyújtását és az ezért fizetendő további 
díjak felszámolását a barangolást végző 
ügyfél számára, kivéve, ha és ameddig az 
ügyfél kéri e szolgáltatások további vagy 
újbóli nyújtását.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 8 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a szabály az Európai Unión belül és 
kívül barangolást végző ügyfelekre 
egyaránt vonatkozik.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdés az Európai Unión 
belül és kívül barangolást végző 
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ügyfelekre egyaránt vonatkozik.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Az árak összehasonlítása

Az ügyfelek részére a kiskereskedelmi 
barangolásos hang-, SMS és adatátviteli 
szolgáltatásokra vonatkozó díjszabással 
kapcsolatban nyújtott minden 
információnak a héát is tartalmaznia kell.
A Bizottság megvizsgálja az üzemeltetők 
által az ügyfeleik részére ajánlott 
különböző díjszabások átláthatóságát és 
összehasonlíthatóságát, valamint jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az annak biztosításához 
szükséges további intézkedésekről, hogy az 
ügyfelek könnyedén összehasonlíthassák 
ezeket a díjszabásokat, ily módon 
megkönnyítve számukra azt a döntést, 
hogy egy alternatív szolgáltatóra 
váltsanak.

Indokolás

Jelenleg nem lehetséges összehasonlítani a mobiltelefonos szolgáltatások tekintetében a 
különböző üzemeltetők által kínált különböző díjszabásokat. A Bizottságnak ezt meg kell 
vizsgálnia. Az átláthatóság azt is jelenti, hogy a díjszabással kapcsolatos minden információt 
a héá-val együtt kell megadni.

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
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1. A Bizottság az e cikkben meghatározott 
feltételekkel felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.
2. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó, a 4. cikk (5a) 
bekezdésében hivatkozott felhatalmazást 
...*-tól a 22. cikk (2) bekezdésében 
szereplő időpontig kell megadni a 
Bizottságnak. 
3. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 4. cikk (5a) 
bekezdésében hivatkozott felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban leírt felhatalmazást. 
A határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a határozatban meghatározott 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. 
4. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
5. A 4. cikk (5a) bekezdésében hivatkozott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról való 
értesítést követő két hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Ezen időszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére két 
hónappal meghosszabbítható.
_____________
* HL: Kérem, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját. 

Módosítás 79
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
megtesznek minden szükséges intézkedést 
ezek végrehajtására. Az előírt 
szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak 
és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 
tagállamok az említett rendelkezésekről 
legkésőbb 2012.  március 30-ig, az ezeket 
érintő későbbi módosításokról pedig 
haladéktalanul kötelesek értesíteni a 
Bizottságot.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
megtesznek minden szükséges intézkedést 
ezek végrehajtására. Az előírt 
szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak 
és visszatartó erejűeknek kell lenniük. E 
szankciók közé tartozik a szolgáltatók
azon kötelezettsége is, hogy ügyfeleik 
részére kártérítést nyújtsanak, ha 
késleltetik vagy akadályozzák egy ügyfél 
másik barangolási szolgáltatóra való 
áttérését. A tagállamok az említett 
rendelkezésekről legkésőbb 2012. március 
30-ig, az ezeket érintő későbbi 
módosításokról pedig haladéktalanul 
kötelesek értesíteni a Bizottságot.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2015.  június 30-ig 
felülvizsgálja e rendelet működését, és 
nyilvános konzultációt követően jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A Bizottság különösen azt 
értékeli, hogy e rendelet céljai 
megvalósultak-e. Ennek során a Bizottság 
többek között a következőket vizsgálja 
felül:

(1) A Bizottság 2016. június 30-ig 
felülvizsgálja e rendelet működését, és 
nyilvános konzultációt követően jelentést 
tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A Bizottság különösen azt 
értékeli, hogy e rendelet céljai 
megvalósultak-e. Ennek során a Bizottság 
többek között a következőket vizsgálja 
felül:

Indokolás

Egy későbbi felülvizsgálati időpontra van szükség annak érdekében, hogy értékelni lehessen a 
strukturális intézkedések piacra gyakorolt hatásait.

Módosítás 81
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet 1 2022. június 30-án 
hatályát veszti.

Ez a rendelet 2022. június 30-án hatályát 
veszti.
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