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Módosítás 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Addig nem jelenthetjük ki, hogy 
létezik egységes távközlési piac, amíg 
jelentős árkülönbségek vannak a nemzeti 
és barangolási díjak között; ezért a végső 
célnak a barangolási díjak teljes 
eltörlésének, ekként pedig a páneurópai 
mobil távközlési piac megteremtésének 
kell lennie.

Or. en

Módosítás 31
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Addig nem jelenthetjük ki, hogy 
létezik egységes távközlési piac, amíg 
jelentős árkülönbségek vannak a nemzeti 
és barangolási díjak között; ezért a végső 
célnak a barangolási díjak teljes 
eltörlésének, ekként pedig a páneurópai 
mobil távközlési piac megteremtésének 
kell lennie.

Or. en
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Módosítás 32
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A belföldi és a barangolási díjak 
közötti különbség 2015-ig nulla közeli 
szintre való csökkentésére irányuló 
célkitűzést a Bizottság a tagállamok által 
2009 novemberében elfogadott, 2011–
2015 közötti időszakra szóló 
teljesítményértékelési keretben1 javasolta. 
Ezt a célkitűzést „Az európai digitális 
menetrend” című bizottsági közlemény2 is 
tartalmazza.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Or. en

Módosítás 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások tekintetében a barangolási 
díjakhoz képest magasabb belföldi díjak 
(köztük a hazai országtól eltérő 
országokhoz kapcsolódó díjak) nem 
kedvezőek az ügyfelek számára és 
piactorzuláshoz vezetnek; ezért 2012-től a 
belföldi díjak nem haladhatják meg a 
barangolási díjak tekintetében 
megállapított kiskereskedelmi 
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maximálárakat.

Or. en

Módosítás 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az egységes hírközlési piac 
megteremtése érdekében az e piachoz 
kapcsolódó, ugyanazon csoporthoz tartozó 
minden hírközlési társaságot arra kell 
ösztönözni, hogy nemzeti engedélyeiket 
egyetlen európai üzemeltető ernyője alatt 
egyesítsék; a jövőben a meglévő távközlési 
engedélyek, illetve a mobilhálózatokra 
kiadott új engedélyek Európa egész 
területére kiterjednek, és nem csupán 
egyetlen tagállamra.

Or. en

Módosítás 35
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fogyasztók, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és az uniós intézmények 
aggasztónak találják a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatot hanghívások 
bonyolítására, rövid szöveges üzenetek 
(SMS-ek) küldésére és fogadására, 
valamint adatforgalom bonyolítására
igénybe vevők (diákok, üzletemberek és 
turisták) által a mobiltelefon használatáért
az Unión belüli utazások során fizetendő ár 

(2) A fogyasztók, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és az uniós intézmények 
aggasztónak találják a nyilvános 
mobiltelefon-hálózatot hanghívások 
bonyolítására, rövid szöveges üzenetek 
(SMS-ek) küldésére és fogadására, 
valamint adatforgalom bonyolítására
igénybe vevők (diákok, üzletemberek és 
turisták) által a mobiltelefon használatáért
az Unión belüli utazások során fizetendő ár 
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magas szintjét. A túlzott mértékű 
fogyasztói árak oka az, hogy a külföldi 
hálózat üzemeltetője magas 
nagykereskedelmi árakat szab, és hogy 
gyakran az ügyfél saját hálózatának 
üzemeltetője magas fogyasztói felárat kér. 
A nagykereskedelmi ár csökkenése nem 
mindig érinti az ügyfelet. Bár az utóbbi 
időkben egyes üzemeltetők kedvezőbb 
feltételeket és némileg alacsonyabb árakat 
kínáló tarifacsomagokat vezettek be 
ügyfeleik számára, bizonyítható, hogy a 
költségek és az árak közötti kapcsolat 
továbbra is messze van attól, amilyen 
versenykörülmények között lenne.

magas szintjét. A túlzott mértékű 
fogyasztói árak oka az, hogy a külföldi 
hálózat üzemeltetője magas 
nagykereskedelmi árakat szab, és hogy 
gyakran az ügyfél saját hálózatának 
üzemeltetője magas fogyasztói felárat kér. 
A nagykereskedelmi ár csökkenése nem 
mindig érinti az ügyfelet. Bár az utóbbi 
időkben egyes üzemeltetők kedvezőbb 
feltételeket és némileg alacsonyabb árakat 
kínáló tarifacsomagokat vezettek be 
ügyfeleik számára, bizonyítható, hogy a 
költségek és az árak közötti kapcsolat 
továbbra is messze van attól, amilyen 
versenykörülmények között lenne.
(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes; a technikai kiigazítás a teljes 
szövegben alkalmazandó.)

Or. fr

Indokolás

Az „előfizető” kifejezés csak az előfizetéssel rendelkező, azaz átalánydíjas fogyasztókra 
vonatkozik. Az „ügyfél” kifejezés magában foglalja a számláikat nem rendszeres 
időközönként kiegyenlítő ügyfeleket, nevezetesen a feltöltőkártyás ügyfeleket. Az angol
változatban a „customer” (ügyfél) kifejezés szerepel. Ez semlegesebb, mint a francia 
változatban szereplő „előfizető”.

Módosítás 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A barangolási szolgáltatások piacán 
a verseny hiánya gátolja az egységes 
hírközlési piac kialakulását.

Or. en
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Módosítás 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 38
Cornelis de Jong

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 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, ami az európai fogyasztók
kárára mértéktelen szolgáltatói 
nyereségekhez vezet.
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Módosítás 39
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
érvényesül.

Or. en

Módosítás 40
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ezért az 544/2009/EK rendelettel 
módosított 717/2007/EK rendelet alapján

(17) Ezért az 544/2009/EK rendelettel 
módosított 717/2007/EK rendelet alapján
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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 .

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 árak között.

Or. nl

Módosítás 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

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 
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igénybe, még fontosabbá válik az egységes 
digitális piac – különösen a barangolási 
szolgáltatás révén történő –
megteremtésével.

Or. en

Módosítás 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A barangolási szolgáltatások 
hatékonyabb és versenyalapúbb piacának 
kialakulását nem akadályozhatják olyan 
tényezők, amelyek gátolják a 
vállalkozásokat abban, hogy hatékony 
tárgyalásokat folytassanak a barangolási 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
nagykereskedelmi hozzáférésről. Jelenleg 
ilyen, a nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
akadályozó tényező egyfelől a tárgyalási 
pozíciók különbözősége, másfelől az a 
körülmény, hogy a vállalkozások 
különböző mértékben rendelkeznek 
tulajdonjoggal az infrastruktúra felett. Ezen 
akadályok felszámolása – különösen a 
virtuális hálózatüzemeltetők esetében –
megkönnyíti az alternatív és az innovatív 
barangolási szolgáltatások és fogyasztói 
ajánlatok megjelenését. Ez egyben a 
páneurópai szolgáltatások kialakítását is 
elősegíti.

(18) A barangolási szolgáltatások 
hatékonyabb és versenyalapúbb piacának 
kialakulását nem akadályozhatják olyan 
tényezők, amelyek gátolják a 
vállalkozásokat abban, hogy hatékony 
tárgyalásokat folytassanak a barangolási 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
nagykereskedelmi hozzáférésről. Jelenleg 
ilyen, a nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
akadályozó tényező egyfelől a tárgyalási 
pozíciók különbözősége, másfelől az a 
körülmény, hogy a vállalkozások 
különböző mértékben rendelkeznek 
tulajdonjoggal az infrastruktúra felett. Ezen 
akadályok felszámolása megkönnyíti az 
alternatív és az innovatív barangolási 
szolgáltatások és fogyasztói ajánlatok 
megjelenését. Ez egyben a páneurópai 
szolgáltatások kialakítását is elősegíti.

Or. en

Módosítás 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola
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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 
torzulások.

Or. en

Módosítás 44
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A mobilhírközlési szolgáltatások 
értékesítése belföldi és barangolási 
szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó 
csomagokban történik, ami korlátozza a 
barangolási szolgáltatásokkal kapcsolatos 
fogyasztói választási lehetőségeket. Ezek a 
csomagok csökkentik a barangolási 
szolgáltatások átláthatóságát, mert a 
csomagokban található egyedi tételeket 
nehéz egymással összehasonlítani. Emiatt 
egyelőre nem nyilvánvaló, hogy az 
üzemeltetők a mobilcsomagokban kínált 
barangolásos szolgáltatások területén 
versengnének egymással. A strukturális 
problémákra részben megoldás, hogy a 
barangolás különálló szolgáltatásként 
álljon rendelkezésre a piacon, ennek 
hatására ugyanis a fogyasztókban jobban 
tudatosodnak a barangolási szolgáltatások 
árai, és a fogyasztók külön választás elé 
kerülnek a barangolási szolgáltatások 
igénybevételét illetően, tehát fokozódik a 
keresletoldali versenykényszer. Ezáltal 
tehát elősegíthető az európai barangolási 
szolgáltatások belső piacának zavartalan 
működése.

(21) A mobilhírközlési szolgáltatások 
értékesítése belföldi és barangolási 
szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó 
csomagokban történik, ami korlátozza a 
barangolási szolgáltatásokkal kapcsolatos 
fogyasztói választási lehetőségeket. Ezek a
csomagok csökkentik a barangolási 
szolgáltatások átláthatóságát, mert a 
csomagokban található egyedi tételeket 
nehéz egymással összehasonlítani. Emiatt 
egyelőre nem nyilvánvaló, hogy az 
üzemeltetők a mobilcsomagokban kínált 
barangolásos szolgáltatások területén 
versengnének egymással.

Or. nl

Indokolás

Nem javasolt egy olyan rendszer, amelyben elválnak egymástól a belföldi és a barangolási 
díjak, mert az ezzel járó igen magas, a becslések szerint 300 millió eurót kitevő költségek a 
fogyasztókra hárulnának. Továbbá ez az elkülönítő rendszer az átláthatóságot sem segíti. 
Olyan stratégiát kell választani, amelynek következtében az üzemeltetők mindig kötelesek a 
kiszámlázott költségek átlátható megjelenítésére. 

Módosítás 45
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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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.

törölve

Or. nl

Módosítás 46
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

(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 rövid időszakon belül
másik szolgáltatótól vegyék igénybe, 
miközben garantálni kell, hogy a 
szolgáltatások műszakilag átjárhatók 
legyenek, és a fogyasztó a barangolási 
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területén azonos minőségben vehesse 
igénybe.

szolgáltatásokat az Unió teljes területén 
azonos minőségben vehesse igénybe.

Or. en

Módosítás 47
Damien Abad

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 
várásolják meg az Európai Unióban. 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.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a szétválasztásra irányuló kötelezettség területi hatályának pontosabb 
meghatározására irányul, ugyanis ez a kötelezettség csak az Európai Unióban nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozik.

Módosítás 48
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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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 
várásolják meg. Meg kell állapítani a 
barangolási szolgáltatások független és 
ingyenes biztosításának 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. A barangolásszolgáltatás 
igénybevétele esetén mobilszolgáltatót 
nem váltó fogyasztóknak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a barangolás 
költségét közvetlenül a belföldi 
mobiltelefon-egyenlegükből vonják le, oly 
módon, hogy az átalányösszeg nélküli 
számlázásra csak abban az esetben 
kerüljön sor, ha belföldi mobiltelefon-
egyenlegén nincs felhasználható összeg.

Or. fr

Módosítás 49
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A független barangolási 
szolgáltatások műszaki hátterének 
kialakítása, valamint a barangolási 
szolgáltatásoknak az Unión belüli 
független értékesítéséhez szükséges 
műszaki fejlődés koordinált és 

törölve
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megalapozott biztosítása érdekében 
fokozni kell a mobilhálózatok üzemeltetői 
közötti együttműködést és koordinációt.
Ezért olyan, a változó körülményekhez és 
a műszaki fejlődéshez való gyors igazodást 
lehetővé tevő iránymutatásokat kell 
kidolgozni, amelyek részletesebben is 
kifejtik a vonatkozó alapelveket és 
módszertanokat. A BEREC-nek – a 
Bizottsággal folytatott koordináció mellett, 
az érintett érdekeltekkel 
együttműködésben – iránymutatásokat 
kell kiadnia a barangolási szolgáltatások 
független értékesítését lehetővé tévő 
eszközrendszer műszaki elemeinek 
létrehozásáról. A Bizottságnak indokolt 
lehet megbíznia az érintett európai 
szabványügyi testületet az eszközrendszer 
harmonizált bevezetéséhez szükséges 
szabványok módosításával.

Or. nl

Módosítás 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A független barangolási szolgáltatások 
műszaki hátterének kialakítása, valamint a 
barangolási szolgáltatásoknak az Unión 
belüli független értékesítéséhez szükséges 
műszaki fejlődés koordinált és 
megalapozott biztosítása érdekében 
fokozni kell a mobilhálózatok üzemeltetői 
közötti együttműködést és koordinációt. 
Ezért olyan, a változó körülményekhez és a 
műszaki fejlődéshez való gyors igazodást 
lehetővé tevő iránymutatásokat kell 
kidolgozni, amelyek részletesebben is 
kifejtik a vonatkozó alapelveket és 
módszertanokat. A BEREC-nek – a 
Bizottsággal folytatott koordináció mellett, 

(23) A független barangolási szolgáltatások 
és a helyi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés műszaki 
hátterének kialakítása, valamint a 
barangolási szolgáltatásoknak az Unión 
belüli független értékesítéséhez szükséges 
műszaki fejlődés koordinált és 
megalapozott biztosítása érdekében 
fokozni kell a mobilhálózatok üzemeltetői 
közötti együttműködést és koordinációt. 
Ezért olyan, a változó körülményekhez és a 
műszaki fejlődéshez való gyors igazodást 
lehetővé tevő iránymutatásokat kell 
kidolgozni, amelyek részletesebben is 
kifejtik a vonatkozó alapelveket és 
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az érintett érdekeltekkel együttműködésben 
– iránymutatásokat kell kiadnia a 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítését lehetővé tévő eszközrendszer 
műszaki elemeinek létrehozásáról. A 
Bizottságnak indokolt lehet megbíznia az 
érintett európai szabványügyi testületet az 
eszközrendszer harmonizált bevezetéséhez 
szükséges szabványok módosításával.

módszertanokat. A BEREC-nek – a 
Bizottsággal folytatott koordináció mellett, 
az érintett érdekeltekkel együttműködésben 
– iránymutatásokat kell kiadnia a 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítését és a helyi barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést lehetővé tévő eszközrendszer 
műszaki elemeinek létrehozásáról. A 
Bizottságnak indokolt lehet megbíznia az 
érintett európai szabványügyi testületet az 
eszközrendszer harmonizált bevezetéséhez 
szükséges szabványok módosításával.

Or. en

Módosítás 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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 



PE478.641v01-00 18/191 AM\888019HU.doc

HU

hívásdíjakkal” vagy a havi díjak –
megjelenését is lehetővé tenné, amelyek 
átláthatóbbak lennének az ügyfelek 
számára és az ügyfelek oldaláról nem 
igényelnének semmilyen intézkedést.

Or. en

Módosítás 52
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Ami az átmeneti árszabályozás
fenntartását illeti, a barangolást végző 
ügyfelek érdekeinek védelmében kis- és 
nagykereskedelmi szinten egyaránt 
szabályozási kötelezettségeket kell előírni, 
mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az 
Unión belüli barangolási szolgáltatások 
nagykereskedelmi árának csökkenése –
kellő ösztönzés hiányában – nem 
feltétlenül eredményezi a barangolási 
szolgáltatások kiskereskedelmi árának 
csökkenését. Másfelől ha a 
kiskereskedelmi árak leszorítását célzó 
intézkedések nem járnak együtt a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtásához 
kapcsolódó nagykereskedelmi költségek 
szintjére irányuló fellépéssel, akkor 
sérülhet a barangolási szolgáltatások uniós 
piacának rendes működése, és nem fog 
fokozódni a verseny.

(25) Ami a fokozatos díjcsökkentés 
folytatását illeti, amelynek az európai 
digitális menetrendnek az egyenlő nemzeti 
és barangolási díjakra vonatkozó 
célkitűzéseinek 2015-ös megvalósulását 
kell eredményeznie, a barangolást végző 
ügyfelek érdekeinek védelmében kis- és 
nagykereskedelmi szinten egyaránt 
szabályozási kötelezettségeket kell előírni, 
mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az 
Unión belüli barangolási szolgáltatások 
nagykereskedelmi árának csökkenése –
kellő ösztönzés hiányában – nem 
feltétlenül eredményezi a barangolási 
szolgáltatások kiskereskedelmi árának 
csökkenését. Másfelől ha a 
kiskereskedelmi árak leszorítását célzó 
intézkedések nem járnak együtt a szóban 
forgó szolgáltatások nyújtásához 
kapcsolódó nagykereskedelmi költségek 
szintjére irányuló fellépéssel, akkor 
sérülhet a barangolási szolgáltatások uniós 
piacának rendes működése, és nem fog 
fokozódni a verseny.

Or. nl
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Módosítás 53
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mindaddig, amíg a strukturális 
megoldások nem eredményeznek kellő 
versenyt a barangolási piacon, az Unión 
belüli barangolásos híváskezdeményezések 
és fogadások díja vonatkozásában a 
szabályozás leghatékonyabb és 
legarányosabb módja a legmagasabb 
átlagos percenkénti nagykereskedelmi díj 
uniós szintű megállapítása és a 
kiskereskedelmi díjaknak a 717/2007/EK 
rendelettel bevezetett eurotarifa útján 
történő korlátozása. Az átlagos 
nagykereskedelmi díjnak egy 
meghatározott időtartam folyamán az 
Unión belül bármely két üzemeltető között 
alkalmazandónak kell lennie.

(26) Az Unión belüli barangolásos 
híváskezdeményezések és fogadások díja 
vonatkozásában a szabályozás 
leghatékonyabb és legarányosabb módja a 
legmagasabb átlagos percenkénti 
nagykereskedelmi díj uniós szintű 
megállapítása és a kiskereskedelmi 
díjaknak a 717/2007/EK rendelettel 
bevezetett eurotarifa útján történő 
korlátozása. Az átlagos nagykereskedelmi 
díjnak egy meghatározott időtartam 
folyamán az Unión belül bármely két 
üzemeltető között alkalmazandónak kell 
lennie.

Or. nl

Módosítás 54
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az átmeneti eurotarifát olyan
biztonsági szinten kell megállapítani, 
amely – miközben a strukturális
megoldások bevezetéséhez szükséges 
átmeneti időszakban biztosítja a meglévő 
fogyasztói előnyök érvényesülését –
megfelelő árrést garantál az üzemeltetők 
számára és ösztönözi az olcsóbb, 
versenyképes barangolási ajánlatokat. A 
szóban forgó időszakban az 
üzemeltetőknek aktívan kell ajánlaniuk az 

(27) Az átmeneti eurotarifa 
eredményeképpen a barangolási díjnak 
2015-ig fokozatosan el kell érnie a 
belföldi tarifát, miközben megfelelő árrést 
garantál az üzemeltetők számára, ami a 
strukturális megoldások bevezetéséhez 
szükséges átmeneti időszakban biztosítja a 
meglévő fogyasztói előnyök 
érvényesülését. A szóban forgó időszakban
az üzemeltetőknek aktívan kell ajánlaniuk 
az eurotarifát valamennyi barangolást 
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eurotarifát valamennyi barangolást végző 
ügyfelük számára ingyenes, világos és 
átlátható módon.

végző ügyfelük számára ingyenes, világos 
és átlátható módon.

Or. nl

Módosítás 55
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A barangolást végző ügyfeleknek 
kínálandó átmeneti eurotarifának ésszerű 
árrést kell biztosítania a barangolási 
szolgáltatások nyújtásának 
nagykereskedelmi költségéhez képest, 
ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy az 
üzemeltetők is szabadon 
versenyezhessenek azáltal, hogy 
kínálatukat változatosabbá tegyék, és az 
árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a 
fogyasztói igényekhez igazítják. A szóban 
forgó biztonsági maximálárakat olyan 
szinten kell megállapítani, hogy ne 
torzítsák a piaci verseny vonatkozásában a 
strukturális megoldásokból fakadó 
előnyöket, és megszüntethetőknek kell 
lenniük, amint lehetővé válik, hogy a 
strukturális megoldások kézzelfogható 
előnyöket biztosítsanak a fogyasztók 
számára. Ez a szabályozási megközelítés 
nem alkalmazandó az értéknövelt 
szolgáltatásokra.

(28) A barangolást végző ügyfeleknek 
kínálandó átmeneti eurotarifának ésszerű 
árrést kell biztosítania a barangolási 
szolgáltatások nyújtásának 
nagykereskedelmi költségéhez képest, 
ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy az 
üzemeltetők is szabadon 
versenyezhessenek azáltal, hogy 
kínálatukat változatosabbá tegyék, és az 
árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a 
fogyasztói igényekhez igazítják. A szóban 
forgó biztonsági maximálárak célja a 
strukturális megoldásokból fakadó verseny 
megteremtése, illetve végső célja a 
fogyasztói érdekek tényleges 
figyelembevétele; ezért a kiskereskedelmi 
és a nagykereskedelmi maximálárak 
közötti eltérésnek kellő mozgásteret kell 
biztosítania az új versenyszereplők 
számára a piacra való belépéshez. A 
maximáláraknak megszüntethetőknek kell 
lenniük, amint lehetővé válik, hogy a 
strukturális megoldások kézzelfogható 
előnyöket biztosítsanak a fogyasztók 
számára. Ez a szabályozási megközelítés 
nem alkalmazandó az értéknövelt 
szolgáltatásokra.

Or. en
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Indokolás

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete legutóbbi (2011. júliusi) 
véleményében kijelentette, hogy az e rendeletben meghatározott biztonsági maximáláraknak a 
kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi árak között elegendő mozgásteret kell biztosítaniuk a 
versenyszereplőknek a piacra való belépéshez. Ez elősegítené a verseny előmozdítását és 
ebből adódóan jobb árakat biztosítana az ügyfelek számára.

Módosítás 56
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A biztonsági maximálárakkal védett 
átmeneti időszak folyamán minden 
fogyasztónak biztosítani kell olyan 
egyszerű barangolási díjszabás 
választhatóságát, amely többletdíjak és 
előfeltételek nélkül sem haladja meg a 
szabályozott díjhatárokat. A 
nagykereskedelmi költségek és a 
kiskereskedelmi árak közötti ésszerű árrés 
biztosítja az üzemeltetők számára a 
kiskereskedelmi szinten jelentkező 
valamennyi barangolással kapcsolatos 
különleges költség fedezését, beleértve a 
marketingköltségek és a készüléktámogatás 
megfelelő részét is, és megfelelő 
megtérülést biztosít számukra. Az átmeneti
eurotarifa olyan megfelelő eszköz, amely 
védelmet nyújt a fogyasztóknak, az 
üzemeltető számára pedig rugalmasságot 
biztosít. A nagykereskedelmi szinttel 
összhangban az eurotarifa legmagasabb 
szintjeinek is évente csökkenni kell.

(32) A biztonsági maximálárakkal védett, 
2015-ig tartó átmeneti időszak folyamán, 
amely során a barangolási díjak 
átmenetileg magasabbak lehetnek a 
nemzeti áraknál, minden fogyasztónak 
biztosítani kell olyan egyszerű barangolási 
díjszabás választhatóságát, amely 
többletdíjak és előfeltételek nélkül sem 
haladja meg a szabályozott díjhatárokat. A 
nagykereskedelmi költségek és a 
kiskereskedelmi árak közötti ésszerű árrés 
biztosítja az üzemeltetők számára a 
kiskereskedelmi szinten jelentkező 
valamennyi barangolással kapcsolatos
különleges költség fedezését, beleértve a 
marketingköltségek és a készüléktámogatás 
megfelelő részét is, és megfelelő 
megtérülést biztosít számukra. Az átmeneti
eurotarifa olyan megfelelő eszköz, amely 
védelmet nyújt a fogyasztóknak, az 
üzemeltető számára pedig rugalmasságot 
biztosít. A nagykereskedelmi szinttel 
összhangban az eurotarifa legmagasabb 
szintjeinek is évente megfelelő mértékben 
kell csökkennie annak érdekében, hogy 
2015-ben azonos árszinten legyenek a 
nemzeti árakkal.

Or. nl



PE478.641v01-00 22/191 AM\888019HU.doc

HU

Módosítás 57
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
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 

(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 
kiválasztott díjszabásnál vagy -csomagnál 
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 
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percdíjakat, illetve kapcsolási díjakat 
tartalmazó díjszabásokat.

legmagasabb eurotarifánál alacsonyabb 
percdíjakat, illetve kapcsolási díjakat 
tartalmazó díjszabásokat.

Or. en

Módosítás 58
Robert Rochefort

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 
maradnak, amennyiben az aktuális 
díjfeltételeikre való emlékeztetést követően 
a megfelelő határidőn belül nem jelzik 
módosítási szándékukat. Az ilyen adott 

(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 
maradnak, amennyiben az aktuális 
díjfeltételeikre és az alkalmazandó 
eurotarifákra való emlékeztetést követően 
jelzik módosítási szándékukat a 
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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. 

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. 

Or. fr

Módosítás 59
Damien Abad

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.

Or. fr
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Indokolás

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

Módosítás 60
Robert Rochefort

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.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kiskereskedelmi szinten 
szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó 
szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, 
hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá 
tartozó hívást másodpercalapon 

(41) A kiskereskedelmi szinten 
szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó 
szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, 
hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá 
tartozó hívást másodpercalapon 
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számlázzanak, ezzel összefüggésben 
azonban kezdeményezett hívások esetén 
30 másodpercet meg nem haladó 
hosszúságú minimális kezdeti díjazási 
időszakot alkalmazhatnak. Ez lehetővé 
fogja tenni a szolgáltatók számára a 
kapcsolat létrehozásával járó indokolt 
költségek fedezését, és rugalmasságot 
biztosít a rövidebb minimális díjazási 
időszakok terén való versenyhez. A 
fogadott eurotarifa-hívások esetében 
azonban nem indokolt minimális kezdeti 
díjazási időszak, mivel a 
szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló 
nagykereskedelmi díjat másodpercalapon 
számlázzák, és a kapcsolat létrehozásával 
járó esetleges külön költségeket a 
mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

számlázzanak. A fogadott eurotarifa-
hívások esetében nem indokolt minimális 
kezdeti díjazási időszak, mivel a 
szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló 
nagykereskedelmi díjat másodpercalapon 
számlázzák, és a kapcsolat létrehozásával 
járó esetleges külön költségeket a 
mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 62
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kiskereskedelmi szinten 
szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó 
szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, 
hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá 
tartozó hívást másodpercalapon 
számlázzanak, ezzel összefüggésben 
azonban kezdeményezett hívások esetén 
30 másodpercet meg nem haladó 
hosszúságú minimális kezdeti díjazási 
időszakot alkalmazhatnak. Ez lehetővé 
fogja tenni a szolgáltatók számára a 
kapcsolat létrehozásával járó indokolt 

(41) A kiskereskedelmi szinten 
szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó 
szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, 
hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá 
tartozó hívást másodpercalapon 
számlázzanak. Ez lehetővé fogja tenni a 
szolgáltatók számára a kapcsolat 
létrehozásával járó indokolt költségek 
fedezését, és rugalmasságot biztosít a 
rövidebb minimális díjazási időszakok 
terén való versenyhez. A fogadott 
eurotarifa-hívások esetében azonban nem 
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költségek fedezését, és rugalmasságot 
biztosít a rövidebb minimális díjazási 
időszakok terén való versenyhez. A 
fogadott eurotarifa-hívások esetében 
azonban nem indokolt minimális kezdeti 
díjazási időszak, mivel a 
szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló 
nagykereskedelmi díjat másodpercalapon 
számlázzák, és a kapcsolat létrehozásával 
járó esetleges külön költségeket a 
mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

indokolt minimális kezdeti díjazási 
időszak, mivel a szolgáltatásnyújtás 
alapjául szolgáló nagykereskedelmi díjat 
másodpercalapon számlázzák, és a 
kapcsolat létrehozásával járó esetleges 
külön költségeket a mobilhívás-
végződtetési díjak már fedezik.

Or. nl

Módosítás 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kiskereskedelmi szinten 
szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó 
szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, 
hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá 
tartozó hívást másodpercalapon 
számlázzanak, ezzel összefüggésben 
azonban kezdeményezett hívások esetén 
30 másodpercet meg nem haladó 
hosszúságú minimális kezdeti díjazási 
időszakot alkalmazhatnak. Ez lehetővé 
fogja tenni a szolgáltatók számára a 
kapcsolat létrehozásával járó indokolt 
költségek fedezését, és rugalmasságot 
biztosít a rövidebb minimális díjazási 
időszakok terén való versenyhez. A 
fogadott eurotarifa-hívások esetében 
azonban nem indokolt minimális kezdeti 
díjazási időszak, mivel a 
szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló 
nagykereskedelmi díjat másodpercalapon 
számlázzák, és a kapcsolat létrehozásával 
járó esetleges külön költségeket a 
mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

(41) A kiskereskedelmi szinten 
szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó 
szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, 
hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá 
tartozó hívást másodpercalapon 
számlázzanak. Ez lehetővé fogja tenni a 
szolgáltatók számára a kapcsolat 
létrehozásával járó indokolt költségek 
fedezését, és rugalmasságot biztosít a 
rövidebb minimális díjazási időszakok 
terén való versenyhez. A fogadott 
eurotarifa-hívások esetében azonban nem 
indokolt minimális kezdeti díjazási 
időszak, mivel a szolgáltatásnyújtás 
alapjául szolgáló nagykereskedelmi díjat 
másodpercalapon számlázzák, és a 
kapcsolat létrehozásával járó esetleges 
külön költségeket a mobilhívás-
végződtetési díjak már fedezik.
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Or. en

Módosítás 64
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A kiskereskedelmi szinten 
szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó 
szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, 
hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá 
tartozó hívást másodpercalapon 
számlázzanak, ezzel összefüggésben 
azonban kezdeményezett hívások esetén 
30 másodpercet meg nem haladó 
hosszúságú minimális kezdeti díjazási 
időszakot alkalmazhatnak. Ez lehetővé 
fogja tenni a szolgáltatók számára a 
kapcsolat létrehozásával járó indokolt 
költségek fedezését, és rugalmasságot 
biztosít a rövidebb minimális díjazási 
időszakok terén való versenyhez. A 
fogadott eurotarifa-hívások esetében 
azonban nem indokolt minimális kezdeti 
díjazási időszak, mivel a 
szolgáltatásnyújtás alapjául szolgáló 
nagykereskedelmi díjat másodpercalapon 
számlázzák, és a kapcsolat létrehozásával 
járó esetleges külön költségeket a 
mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

(41) A kiskereskedelmi szinten 
szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó 
szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, 
hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá 
tartozó kezdeményezett és fogadott hívást 
az első másodperctől másodpercalapon 
számlázzanak.

Or. fr

Módosítás 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)
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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 nem 
ütköznek nehézségekbe, mint például a 
barangolási díjak tekintetében, miközben 
még saját országukban tartózkodnak.

Or. en

Módosítás 66
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Mindaddig, amíg a strukturális 
megoldás hatására a barangolási 
szolgáltatások piacán elegendő mértékű 
verseny nem fejlődik ki, a szabályozott 
barangolásos SMS-üzenetek 
nagykereskedelmi szintű díjának 
szabályozására szolgáló leghatékonyabb és 
legarányosabb megközelítés az, ha uniós
szinten egy legmagasabb átlagdíj kerül 
megállapításra, a látogatott hálózatból 
küldött SMS-enként. Az átlagos 
nagykereskedelmi díj bármely két, az 
Unión belüli mobilhálózat-üzemeltető 
között egy meghatározott időtartam alatt 
alkalmazandó.

(46) Mindaddig, amíg a belföldi és a 
barangolási díjak 2015-ig fokozatosan 
nem kerülnek ugyanarra a szintre, a 
szabályozott barangolásos SMS-üzenetek 
nagykereskedelmi szintű díjának 
szabályozására szolgáló leghatékonyabb és 
legarányosabb megközelítés az, ha uniós
szinten egy legmagasabb átlagdíj kerül 
megállapításra, a látogatott hálózatból 
küldött SMS-enként. Az átlagos 
nagykereskedelmi díj bármely két, az 
Unión belüli mobilhálózat-üzemeltető 
között egy meghatározott időtartam alatt 
alkalmazandó.

Or. nl

Módosítás 67
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Mindaddig, amíg nem érvényesülnek 
a strukturális megoldások hatásai, az
átmeneti euro-SMS tarifát olyan biztonsági
szinten kell tartani, amely – amellett, hogy 
biztosítja a meglévő fogyasztói előnyök 
érvényesülését – megfelelő árrést garantál 
az üzemeltetők számára, ugyanakkor 
ésszerűbben tükrözi a szolgáltatás 
nyújtásával járó kiskereskedelmi 
költségeket.

(50) 2015-ig, amikor a nemzeti áraknak 
meg kell egyezniük a barangolási 
díjakkal, az átmeneti euro-SMS tarifát 
olyan biztonsági szinten kell tartani, amely
– amellett, hogy biztosítja a meglévő 
fogyasztói előnyök érvényesülését –
megfelelő árrést garantál az üzemeltetők 
számára, ugyanakkor ésszerűbben tükrözi a 
szolgáltatás nyújtásával járó 
kiskereskedelmi költségeket.

Or. nl

Módosítás 68
Cornelis de Jong

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 túl
magasak, ami nem tükröződik a 
barangolásos szolgáltatások 
költségszerkezetében, és túlzott 
nyereségekhez vezet. 

Or. nl

Módosítás 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
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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.

Or. en

Módosítás 70
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A barangolási 
szolgáltatások szolgáltatói csak akkor és 
csak addig számolhatnak fel díjat a 
barangolást végző ügyfél számára a 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokért, amennyiben és amíg a 
barangolást végző ügyfél elfogadja a 
szolgáltatás nyújtását.

(57) A barangolási 
szolgáltatások szolgáltatói csak akkor és 
csak addig számolhatnak fel díjat a 
barangolást végző ügyfél számára a 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokért, amennyiben és amíg a 
barangolást végző ügyfél elfogadja a 
szolgáltatás nyújtását. Továbbá 
amennyiben a fogyasztó elfogadja e 
szolgáltatások nyújtását, világossá kell 
tenni számára, hogy abban az esetben, ha 
„okostelefont” használ, előfordulhat, 
hogy a készülék észrevétlenül 
barangolásos adatátvitelt folytat. A 
fogyasztót ingyenesen kell tájékoztatni 
arról, hogy hogyan akadályozható meg az 
adatátvitel.

Or. fr
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Indokolás

Számos fogyasztó nincs tudatában annak, hogy okostelefonja frissítés vagy csupán egyes 
mobilalkalmazások működtetése céljából magától rákapcsolódik a hálózatra. Ez akár több 
száz eurós telefonszámlát is eredményezhet. A fogyasztókat hatékonyabban kell védeni ennek 
kockázatától, illetve részletesebb tájékoztatásban kell részesülniük arról, hogy ezt hogyan 
kerülhetik el.

Módosítás 71
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) A hang- és az SMS-szolgáltatások 
területén már meglévő szabályozási 
intézkedésekhez hasonlóan mindaddig, 
amíg a strukturális megoldások nyomán 
elegendő verseny nem alakul ki, 
kiskereskedelmi szinten az Unión belüli 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
díjának átmeneti szabályozása 
leghatékonyabban és legarányosabban egy 
olyan kötelezettség bevezetésével 
valósítható meg, amely szerint a 
mobilszolgáltatók kötelesek barangolást 
végző ügyfeleiknek egy meghatározott 
felső árkorlátot meg nem haladó átmeneti 
euro-adattarifát kínálni. Az euro-adattarifát 
olyan biztonsági szinten kell megállapítani, 
amely, miközben a strukturális megoldás 
hatásainak érvényesüléséig biztosítja a 
fogyasztók védelmét, megfelelő árrést 
garantál az üzemeltetők számára, és 
ésszerűbben tükrözi a szolgáltatás 
nyújtásával járó kiskereskedelmi 
költségeket.

(59) A hang- és az SMS-szolgáltatások 
területén már meglévő szabályozási 
intézkedésekhez hasonlóan mindaddig, 
amíg a strukturális megoldások nyomán 
elegendő verseny nem alakul ki, 
kiskereskedelmi szinten az Unión belüli 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
díjának átmeneti szabályozása 
leghatékonyabban és legarányosabban egy 
olyan kötelezettség bevezetésével 
valósítható meg, amely szerint a 
mobilszolgáltatók kötelesek barangolást 
végző ügyfeleiknek egy meghatározott 
felső árkorlátot meg nem haladó átmeneti 
euro-adattarifát kínálni. Az euro-adattarifát 
olyan biztonsági szinten kell megállapítani, 
amely 2015-ig, amikorra a barangolási 
díjak egyenlő árszintre kerülnek a nemzeti 
árakkal, a tényleges költségszerkezethez 
képest megfelelő árrést garantál az 
üzemeltetők számára, és ésszerűbben 
tükrözi a szolgáltatás nyújtásával járó 
kiskereskedelmi költségeket.

Or. nl

Módosítás 72
Cornelis de Jong
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Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Ezért a barangolást végző ügyfeleknek 
kínálható átmeneti euro-adattarifának 
ésszerű árrést kell biztosítana a 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatás nyújtásának költségéhez 
képest, ugyanakkor lehetővé kell tennie, 
hogy az üzemeltetők szabadon 
versenyezhessenek azáltal, hogy 
kínálatukat differenciálják, és 
árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a 
fogyasztói igényekhez igazítják. A szóban 
forgó biztonsági maximálárat olyan 
szinten kell megállapítani, hogy a 
strukturális megoldásokból fakadó 
versenyelőnyök ne torzuljanak, és 
megszüntethetőknek kell lenniük, amint 
lehetővé válik, hogy a strukturális 
megoldások kézzelfogható előnyöket 
biztosítsanak a fogyasztók számára. A 
barangolásos hang- és SMS-szolgáltatások 
esetében követett szemlélethez hasonlóan 
mivel a barangolásos kiskereskedelmi 
adatátviteli szolgáltatások nyújtásának 
költségei várhatóan csökkenni fognak, az 
átmeneti euro-adattarifa maximális 
szabályozott összegének idővel csökkennie 
kell.

(60) Ezért a barangolást végző ügyfeleknek 
kínálható átmeneti euro-adattarifának 
ésszerű árrést kell biztosítana a 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatás nyújtásának költségéhez 
képest. A barangolásos hang- és SMS-
szolgáltatások esetében követett 
szemlélethez hasonlóan mivel a 
barangolásos kiskereskedelmi adatátviteli 
szolgáltatások nyújtásának költségei 
várhatóan csökkenni fognak, az átmeneti 
euro-adattarifa maximális szabályozott 
összegének idővel csökkennie kell egészen 
a 2015-ös egységes díj bevezetéséig.

Or. nl

Módosítás 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Annak érdekében, hogy e rendelet 
rendelkezései minden mobiltelefon-

(64) Annak érdekében, hogy e rendelet 
rendelkezései minden mobiltelefon-
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beszélgetéseket folytató felhasználó 
számára előnyösek lehessenek, a 
kiskereskedelmi árazásra vonatkozó 
átmeneti előírásokat egyaránt alkalmazni 
kell, függetlenül attól, hogy a barangolást 
végző ügyfél feltöltőkártyás vagy számlás 
szerződést kötött-e hazai szolgáltatójával, 
valamint attól is, hogy a hazai szolgáltató 
saját hálózattal rendelkezik-e, virtuális 
mobilhálózat-üzemeltető-e, illetve mobil-
beszédhívási szolgáltatások viszonteladója-
e.

beszélgetéseket folytató felhasználó 
számára előnyösek lehessenek, a 
kiskereskedelmi árazásra vonatkozó 
átmeneti előírásokat egyaránt alkalmazni 
kell, függetlenül attól, hogy a barangolást 
végző ügyfél feltöltőkártyás vagy számlás 
szerződést kötött-e hazai szolgáltatójával, 
valamint attól is, hogy a hazai szolgáltató 
saját hálózattal rendelkezik-e, illetve 
mobil-beszédhívási szolgáltatások 
viszonteladója-e.

Or. en

Módosítás 74
Cornelis de Jong

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 vállalatcsoporthoz tartozó 

törölve
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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.

Or. nl

Indokolás

Leszögezendő, hogy az ebben a cikkben meghatározott árszint túl magas, ami továbbra is az 
üzemeltetők túlzott mértékű nyereségéhez vezet, és nem szolgálná megfelelő mértékben a 
kívánatos versenyt, amelynek elsősorban az innovatív szolgáltatások területén kell 
megnyilvánulnia, valamint nem vezetne kielégítő módon a gyors iramban növekedő 
adatforgalmi piacban történő részesedés növeléséhez. Ezzel az ágazat az áraival 
ellehetetleníti magát a piacon.

Módosítás 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 

(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 
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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 
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.

különbség kellő nagyságú, ha az árak – az 
Unió szintjén átlagosan – elérték a 
maximálár 50%-át. A nagykereskedelmi 
maximálárak esetében a 50%-os
kritériumot a nem egyazon 
vállalatcsoporthoz tartozó üzemeltetők 
közötti kiegyensúlyozatlan forgalomra 
célszerű alkalmazni. A kiskereskedelmi 
maximálárak esetében – a tagállamok 
közötti torzulások kiküszöbölése érdekében 
– a 50%-os kritérium vizsgálatakor az 
egyes barangolásos szolgáltatások (hang, 
SMS, adatátvitel) országos átlagainak 
uniós átlagát indokolt figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

(67) Annak érdekében, hogy az Unión 
belüli és kívüli 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 országban
beszédhívás kezdeményezésekor és 
fogadásakor rájuk érvényes barangolási 
díjakról. Továbbá a szolgáltatóknak 
ingyenesen további információkat kell 
nyújtaniuk ügyfeleik kérésére a látogatott 
országban a beszédhívások, SMS-ek és 
MMS-ek kezdeményezése vagy fogadása, 
valamint egyéb adatátviteli szolgáltatások 
percdíjára és egységenkénti díjára 
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(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.

(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.

Or. en

Indokolás

Az átláthatósági intézkedések az Unión kívüli barangolási szolgáltatásokra is vonatkoznak.

Módosítás 77
Robert Rochefort

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 

(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 



PE478.641v01-00 38/191 AM\888019HU.doc

HU

tájékozottak lehetnek a barangolási 
szolgáltatások díjairól, az üzemeltetőknek 
lehetővé kell tenniük a fogyasztók 
számára, hogy ezt az automatikus 
üzenetküldési szolgáltatást egyszerű 
módon lemondják.

tájékozottak lehetnek a barangolási 
szolgáltatások díjairól, az üzemeltetőknek 
lehetővé kell tenniük a fogyasztók 
számára, hogy ezt az automatikus 
üzenetküldési szolgáltatást egyszerű 
módon lemondják. Mindazonáltal ez a 
lemondás csak a látogatott tagállamra 
érvényes, és csak abban az esetben 
alkalmazható automatikusan valamennyi 
uniós ország vonatkozásában, ha a 
fogyasztó azt kifejezetten kérte.

Or. fr

Módosítás 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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, 

(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 
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illetve arról történő átállásra. piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek („a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról szóló 
irányelv”)1. 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.

_____________
1 HL L 149, 2005.6.11., 22. o.

Or. en

Módosítás 79
Robert Rochefort

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Módosítás 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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). Erről 
tájékoztatni kell az ügyfeleket, lehetővé 
téve számukra, hogy tájékozottan hozzanak 
döntést.

Or. en

Módosítás 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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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 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 vagy 
helyi hozzáférési mechanizmusok). Erről 
tájékoztatni kell az ügyfeleket, lehetővé 
téve számukra, hogy tájékozottan hozzanak 
döntést.

Or. en

Módosítás 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
alkalmazandó díjairól, valahányszor 
barangolásos adatátviteli szolgáltatást 

(70) Így a mobilszolgáltatóknak személyre 
szabott díjszabási tájékoztatást kell 
nyújtaniuk barangolást végző ügyfeleik 
számára a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásoknak ezen ügyfelekre 
alkalmazandó díjairól, valahányszor 
barangolásos adatátviteli szolgáltatást 
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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.

vesznek igénybe egy másik országba
történő belépéskor. Ezt a tájékoztatást az 
ügyfelek mobiltelefonjára vagy más 
mobilkészülékére kell eljuttatni, a 
tájékoztatás könnyű fogadásának és 
megértésének biztosítására legalkalmasabb 
módon.

Or. en

Indokolás

Az átláthatósági intézkedések az Unión kívüli barangolási szolgáltatásokra is vonatkoznak.

Módosítás 83
Robert Rochefort

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 
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.

(70) Így a mobilszolgáltatóknak személyre 
szabott, ingyenes díjszabási tájékoztatást 
kell nyújtaniuk barangolást végző 
ügyfeleik számára a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásoknak ezen 
ügyfelekre 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, valamint lehetővé téve a 
tájékoztatás egy későbbi időpontban 
történő, újbóli megtekintését.

Or. fr

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 
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tevékenységüket.

Módosítás 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 be kell 
mutatnia példákat barangolásos adatátviteli 
alkalmazásokra, mint például az e-mail-
küldés, a képküldés, az internetböngészés, 
megközelítőleg jelezve az ezek által 
felhasznált adatmennyiséget.

Or. en

Módosítás 85
Robert Rochefort

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 

(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 a 
szerződés megkötésekor, illetve azt 
követően bármikor, az ügyfél kérésére 
ingyenesen be kell mutatnia példákat 
barangolásos adatátviteli alkalmazásokra, 
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felhasznált adatmennyiséget. mint például az e-mail-küldés, a képküldés, 
az internetböngészés, megközelítőleg 
jelezve az ezek által felhasznált 
adatmennyiséget.

Or. fr

Módosítás 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 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 
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.

Or. en
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Indokolás

Az átláthatósági intézkedések az Unión kívüli barangolási szolgáltatásokra is vonatkoznak.

Módosítás 87
Robert Rochefort

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 – 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 egy későbbi időpontban újbóli 
hozzáférést lehetővé tevő formátumban 
elküldött 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. 
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.

Or. fr
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Indokolás

A felugró ablakok nem alkalmasak arra, hogy a biztonsági 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 biztonsági 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.

Módosítás 88
Christel Schaldemose

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.

Or. da

Módosítás 89
Cornelis de Jong

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 

törölve
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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.

Or. nl

Módosítás 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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) 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, kivéve abban az 
esetben, ha az ügyfelek olyan rendszert 
választottak, amely automatikusan 
feltöltik a keretüket.

Or. en
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Módosítás 91
Robert Rochefort

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.

törölve

Or. fr

Módosítás 92
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) A biztonsági kiskereskedelmi 
maximálárakat olyan kellően magas 
szinten kell megállapítani, hogy ne 
torzítsák a piaci verseny vonatkozásában a 
strukturális megoldásoktól várható 
előnyöket, és teljes mértékben 
megszüntethetőknek kell lenniük, amint a 
strukturális megoldások érvényesíteni 

(80) A biztonsági kiskereskedelmi 
maximáláraknak teljes mértékben 
megszüntethetőknek kell lenniük, amint a 
szabályozási megközelítés 2015-ben a 
nemzeti és barangolási díjak 
kiegyenlítődését eredményezi. Ezért a 
biztonsági kiskereskedelmi 
maximáláraknak egyre csökkenniük kell, 
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kezdik hatásukat, és kialakult a valódi 
egységes piac. Ezért a biztonsági 
kiskereskedelmi maximáláraknak egyre 
csökkenniük kell, végül pedig meg kell 
szűnniük. Ezért a biztonsági 
kiskereskedelmi maximáláraknak egyre 
csökkenniük kell, végül pedig meg kell 
szűnniük.

végül pedig meg kell szűnniük.

Or. nl

Módosítás 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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.

Or. en
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Módosítás 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
81 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81a) E rendelet felülvizsgálatának célja, 
hogy Európában a hírközlési 
szolgáltatások terén egy még egységesebb 
piacot hozzanak létre, javítsák az 
üzemeltetők és az ügyfelek azon 
képességét, hogy hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtsanak, illetve 
vegyenek igénybe, következésképpen pedig 
felszámolják a még meglévő akadályokat. 
A nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférésre vonatkozó szabályok 
kiegészítése érdekében a Bizottság és a 
BEREC meghozza a nemzeti hírközlési 
rendelkezések további összehangolásához, 
az üzemeltetők tekintetében valamennyi 
tagállamban a piacra való belépés 
feltételeinek javításához, valamint Unió-
szerte a hívásvégződtetési díjak 
összehangolásához szükséges 
intézkedéseket. A hírközlési szolgáltatások 
valódi, határok nélküli egységes piacának 
előmozdítása érdekében a Bizottság és a 
BEREC javaslatot nyújt be az új 4G/LTE 
hálózatokhoz való hozzáférésre vonatkozó 
szabályokról, amelynek célja, hogy a 
mobil eszközök kapcsolódni tudjanak 
bármely üzemeltető hozzáférési 
hálózatához, amely szerződéses jelszintet 
tud biztosítani, ha erre a szerződéses 
szolgáltató nem képes, és amelyért nem 
számítanak fel pótdíjat az ügyfélnek, ha 
másik üzemeltető hálózatát veszi igénybe. 
E rendelet kiegészítéseként a Bizottság egy 
hasonló jogalkotási javaslatot nyújt be az 
e rendelet által nem szabályozott, 
határokon átnyúló telefonhívások és 
tagállamok között küldött SMS-üzenetek 
árai tekintetében. A Bizottság aktívan arra 
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törekszik, hogy az e rendeletben 
megállapított szabályok alkalmazását két-
vagy többoldalú megállapodások révén az 
Unión kívüli többi országra, különösen az 
Unióval határos és a tagjelölt országokra 
is kiterjessze.

Or. en

Módosítás 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet olyan közös megközelítést 
hoz létre, amely biztosítja, hogy a 
nyilvános mobilhírközlő hálózat 
felhasználói az Unión belüli utazásaik 
során a nemzeti versenypiaci díjakhoz 
képest ne fizessenek túlságosan magas árat 
az Unión belüli barangolási 
szolgáltatásokért hívások kezdeményezése 
és fogadása, SMS-üzenetek küldése és 
fogadása, valamint csomagkapcsolt 
adatátviteli szolgáltatások igénybevétele 
során, és ezáltal hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez, miközben magas 
szintű fogyasztóvédelmet ér el, elősegíti a 
versenyt és az átláthatóságot a piacon, 
valamint egyaránt ösztönzi az innovációs 
kezdeményezéseket és a fogyasztók szabad 
választását.

Ez a rendelet olyan közös megközelítést 
vezet be, amely a mobil távközlés terén 
valódi egységes piacot hoz létre. Az első 
lépés egy átmeneti időszak bevezetése 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
nyilvános mobilhírközlő hálózat 
felhasználói az Unión belüli utazásaik 
során a nemzeti versenypiaci díjakhoz 
képest ne fizessenek túlságosan magas árat 
az Unión belüli barangolási 
szolgáltatásokért hívások kezdeményezése 
és fogadása, SMS-üzenetek küldése és 
fogadása, valamint csomagkapcsolt 
adatátviteli szolgáltatások igénybevétele 
során. Második lépésként be kell vezetni a 
szükséges intézkedéseket, amelyek 
lehetővé teszik az egész Unión belüli 
barangolással kapcsolatos elképzelés 
felszámolását, Unió-szerte biztosítva az 
egységes árakat.

Or. en

Módosítás 96
Anna Hedh
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet olyan közös megközelítést 
hoz létre, amely biztosítja, hogy a 
nyilvános mobilhírközlő hálózat 
felhasználói az Unión belüli utazásaik 
során a nemzeti versenypiaci díjakhoz 
képest ne fizessenek túlságosan magas árat 
az Unión belüli barangolási 
szolgáltatásokért hívások kezdeményezése 
és fogadása, SMS-üzenetek küldése és 
fogadása, valamint csomagkapcsolt 
adatátviteli szolgáltatások igénybevétele 
során, és ezáltal hozzájárul a belső piac 
zavartalan működéséhez, miközben magas 
szintű fogyasztóvédelmet ér el, elősegíti a 
versenyt és az átláthatóságot a piacon, 
valamint egyaránt ösztönzi az innovációs 
kezdeményezéseket és a fogyasztók szabad 
választását.

Ez a rendelet olyan közös megközelítést 
vezet be, amely a mobil távközlés terén 
valódi egységes piacot hoz létre. Az első 
lépés egy átmeneti időszak bevezetése 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
nyilvános mobilhírközlő hálózat 
felhasználói az Unión belüli utazásaik 
során a nemzeti versenypiaci díjakhoz 
képest ne fizessenek túlságosan magas árat 
az Unión belüli barangolási 
szolgáltatásokért hívások kezdeményezése 
és fogadása, SMS-üzenetek küldése és 
fogadása, valamint csomagkapcsolt 
adatátviteli szolgáltatások igénybevétele 
során. Második lépésként be kell vezetni a 
szükséges műszaki és strukturális 
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az 
egész Unión belüli barangolással 
kapcsolatos elképzelés felszámolását, 
Unió-szerte biztosítva az egységes árakat.

Or. en

Módosítás 97
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet emellett olyan szabályokat is 
megállapít, amelyek garantálják a 
barangolási szolgáltatások és a belföldi 
mobilhírközlési szolgáltatások egymástól 
elkülönített értékesítését, és 
meghatározzák azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a barangolási 
szolgáltatások nyújtása céljából biztosítani 
kell a nyilvános mobiltelefon-
hálózatokhoz való nagykereskedelmi 

E rendelet célja a maximálárak fokozatos 
csökkentése annak érdekében, hogy az 
európai digitális menetrendben kitűzött 
céloknak megfelelően 2015-ben a 
telefonbeszélgetések, az SMS-üzenetek és 
az adatkommunikáció nemzeti és 
barangolási díjai megegyezzenek. E 
rendelet továbbá átmeneti szabályokat 
állapít meg az Unión belül kezdeményezett 
és végződtetett beszédhívásokkal és SMS-
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hozzáférést. E rendelet továbbá átmeneti
szabályokat állapít meg az Unión belül 
kezdeményezett és végződtetett 
beszédhívásokkal és SMS-üzenetekkel 
összefüggő, az Unión belüli barangolási 
szolgáltatások, valamint a barangolást 
végző ügyfelek által egy másik tagállam 
mobilhírközlő hálózatán történő barangolás 
során igénybe vett csomagkapcsolt 
adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért a 
mobilszolgáltatók által felszámítható 
díjakról. E rendelet alkalmazása egyaránt 
kiterjed a hálózatüzemeltetők közötti 
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltatók által felszámított 
kiskereskedelmi díjakra.

üzenetekkel összefüggő, az Unión belüli 
barangolási szolgáltatások, valamint a 
barangolást végző ügyfelek által egy másik 
tagállam mobilhírközlő hálózatán történő 
barangolás során igénybe vett 
csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások 
nyújtásáért a mobilszolgáltatók által 
felszámítható díjakról. E rendelet 
alkalmazása egyaránt kiterjed a 
hálózatüzemeltetők közötti 
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltatók által felszámított 
kiskereskedelmi díjakra.

Or. nl

Módosítás 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet emellett olyan szabályokat is 
megállapít, amelyek garantálják a 
barangolási szolgáltatások és a belföldi 
mobilhírközlési szolgáltatások egymástól 
elkülönített értékesítését, és 
meghatározzák azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a barangolási 
szolgáltatások nyújtása céljából biztosítani 
kell a nyilvános mobiltelefon-
hálózatokhoz való nagykereskedelmi 
hozzáférést. E rendelet továbbá átmeneti 
szabályokat állapít meg az Unión belül 
kezdeményezett és végződtetett 
beszédhívásokkal és SMS-üzenetekkel 
összefüggő, az Unión belüli barangolási 
szolgáltatások, valamint a barangolást 
végző ügyfelek által egy másik tagállam 
mobilhírközlő hálózatán történő barangolás 
során igénybe vett csomagkapcsolt 

Ez a rendelet átmeneti szabályokat állapít 
meg az Unión belül kezdeményezett és 
végződtetett beszédhívásokkal és SMS-
üzenetekkel összefüggő, az Unión belüli 
barangolási szolgáltatások, valamint a 
barangolást végző ügyfelek által egy másik 
tagállam mobilhírközlő hálózatán történő 
barangolás során igénybe vett 
csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások 
nyújtásáért a mobilszolgáltatók által 
felszámítható díjakról. E rendelet 
alkalmazása egyaránt kiterjed a 
hálózatüzemeltetők közötti 
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltatók által felszámított 
kiskereskedelmi díjakra.
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adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért a 
mobilszolgáltatók által felszámítható 
díjakról. E rendelet alkalmazása egyaránt 
kiterjed a hálózatüzemeltetők közötti 
nagykereskedelmi díjakra és a hazai 
szolgáltatók által felszámított 
kiskereskedelmi díjakra.

Or. en

Módosítás 99
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A barangolási szolgáltatások és a belföldi 
mobilhírközlési szolgáltatások egymástól 
független értékesítése ideiglenes és köztes 
lépés a verseny növelése érdekében, 
amelynek célja, hogy a fogyasztók felé 
csökkentsék a barangolási díjakat, illetve 
olyan közös európai mobilhírközlési piac 
megteremtése érdekében, ahol nincs 
különbség a belföldi és a barangolási 
díjak között.

Or. sv

Módosítás 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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

Or. en

Módosítás 101
Anna Hedh

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 kívüli barangolási 
szolgáltatások felhasználói által fizetendő 
díjakra vonatkozó tájékoztatás nyújtásának 
javítása céljából.

Or. en

Módosítás 102
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendeletben foglalt díjkorlátok EUR-
ban 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 
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függően, hogy az eurótól eltérő más 
pénznembe átszámolt kezdeti díjkorlátok 
közül melyik az alacsonyabb.

Or. pl

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.

Módosítás 103
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „eurotarifa”: a 7. cikkben előírt 
legmagasabb díjat meg nem haladó 
díjszabás, amelyet azon cikkel 
összhangban egy hazai szolgáltató a 
szabályozott barangolásos hívások 
nyújtásáért szedhet;

a) „eurotarifa”: a 7. cikkben előírt 
legmagasabb díjat meg nem haladó 
díjszabás, amelyet azon cikkel 
összhangban egy hazai szolgáltató a 
szabályozott barangolásos hívások 
nyújtásáért szedhet, és amely 2015-ben 
megegyezik a hazai piacon érvényes árral;

Or. nl

Módosítás 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

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

viszonteladóként;

Or. en

Módosítás 105
Damien Abad

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; e 
fogalom magában foglalja valamennyi 
alternatív barangolásszolgáltatót;

Or. fr

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 106
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k pont



PE478.641v01-00 58/191 AM\888019HU.doc

HU

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 
szolgáltatás nem terjed ki szabályozott 
barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek 
továbbítására és fogadására, de kiterjed
MMS-üzenetek továbbítására és 
fogadására;

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 
szolgáltatás nem terjed ki szabályozott 
barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek 
továbbítására és fogadására, sem pedig 
MMS-üzenetek továbbítására és 
fogadására;

Or. en

Indokolás

A kiskereskedelmi MMS-üzenetek számlázása (az SMS-üzenetekhez hasonlóan) egységenkénti 
áron történik, és nem méretük szerint. Az MMS-üzenetek ezért nem tartoznak a barangolásos 
adatátvitel alá.

Módosítás 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
szolgáltatás nem terjed ki szabályozott 
barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek
továbbítására és fogadására, de kiterjed
MMS-üzenetek továbbítására és 
fogadására;

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 
szolgáltatás nem terjed ki szabályozott 
barangolásos hívások vagy SMS-, illetve 
MMS-üzenetek továbbítására és 
fogadására;
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Or. en

Indokolás

Az MMS-üzeneteket általában üzenetenként számlázzák, azaz nem a generált adatforgalom 
alapján. Ezért azokat az SMS-üzenetekhez hasonlóan kezelik, és ez alapján azokat javasolt 
kizárni a barangolásos adatátviteli szolgáltatások fogalommeghatározásából.

Módosítás 108
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
szolgáltatás nem terjed ki szabályozott 
barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek 
továbbítására és fogadására, de kiterjed
MMS-üzenetek továbbítására és 
fogadására;

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 
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;

Or. en

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.
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Módosítás 109
Damien Abad

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 
szolgáltatás nem terjed ki szabályozott 
barangolásos hívások vagy SMS-üzenetek 
továbbítására és fogadására, de kiterjed 
MMS-üzenetek továbbítására és 
fogadására;

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 
szolgáltatás nem terjed ki szabályozott 
barangolásos hívások és SMS-üzenetek
továbbítására és fogadására, a gép-gép 
kapcsolat elvén működő készülékek által 
nyújtott szolgáltatásokra, sem pedig az 
MMS-üzenetekre;

Or. fr

Indokolás

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Módosítás 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – m pont
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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;

törölve

Or. en

Módosítás 111
Amalia Sartori, Lara Comi

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 hazai 
szolgáltató, amely vagy saját hálózatán 
keresztül, vagy virtuális mobilhálózat-
üzemeltetőként, vagy viszonteladóként a 
barangolást végző ügyfélnek barangolási 
szolgáltatásokat nyújt;

Or. en

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 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose
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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;

Or. en

Módosítás 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Or. en

Indokolás

A rendeletnek technológiasemlegesnek kell maradnia annak elkerülése érdekében, hogy a 
végrehajtandó jogszabályok ne legyenek már eleve elavultak.

Módosítás 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer



AM\888019HU.doc 63/191 PE478.641v01-00

HU

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

Or. en

Indokolás

A rendeletnek semlegesnek kell maradnia a strukturális intézkedésekhez kapcsolódó műszaki 
megoldások tekintetében, és a végrehajtási iránymutatásokat a Bizottságnak és a BEREC-nek 
az iparággal együttműködve kell kidolgoznia. Az előre meghatározott európai uniós 
barangolási profil maga után vonná egy műszaki megoldás ajánlását.

Módosítás 115
Lara Comi

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

Or. it

Indokolás

E bekezdés törlése lehetővé teszi a kiegészítő profilra való utalást. A mobilhálózat-
üzemeltetőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy a barangolási szolgáltatásaikat ugyanazon 
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profilon belül nyújtsák.

Módosítás 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
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.

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

Or. en

Módosítás 117
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
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.

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

Or. en

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 118
Amalia Sartori, Lara Comi

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférésre vonatkozó igényeket 
legkésőbb két hónappal azt követően kell 
kielégíteni, hogy az igényt a 
hálózatüzemeltető kézhez vette.

(3) A nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférésre vonatkozó igényeket 
legkésőbb hat hónappal azt követően kell 
kielégíteni, hogy az igényt a 
hálózatüzemeltető kézhez vette.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre vonatkozó igények kielégítése 
tekintetében javasolt 2 hónap túl szűk, mivel felmerülhetnek olyan műszaki problémák, 
amelyek nem az üzemeltetőnek felróható okokból hátráltatják az időben történő végrehajtást.

Módosítás 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 cikk törölve
A barangolási szolgáltatások független 
értékesítése
(1) A hazai szolgáltató lehetővé teszi 
előfizetői számára, hogy bármely vele 
összekapcsolt alternatív 
barangolásszolgáltató barangolási hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatását igénybe 
vegyék.
(2) 2014. július 1-jén kezdődő hatállyal a 
hazai szolgáltatók valamennyi 
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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.
(3) A hazai szolgáltató az alternatív 
barangolásszolgáltatót választó ügyfelet 
ezzel összefüggésben semminemű 
előfizetésre vagy rögzített összegű vagy 
rendszeres díj fizetésére nem kötelezheti, 
és erre a választásra valamennyi 
kiskereskedelmi díjszabás esetében meg 
kell adnia a lehetőséget. 
(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 
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.
(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 
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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 
szerződéseket kínáljon.
(6) Sem a hazai szolgáltató, sem a 
látogatott hálózat üzemeltetője nem 
változtathatja meg az alternatív 
barangolásszolgáltató által nyújtott 
barangolási szolgáltatás műszaki 
jellemzőit oly módon, hogy azok a belföldi 
mobilhírközlész szolgáltatásokat nyújtó 
üzemeltető által nyújtott barangolási 
szolgáltatások műszaki jellemzőitől –
ideértve azok minőségi paramétereit is –
eltérjenek.

Or. en

Módosítás 121
Cornelis de Jong

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 

törölve
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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.

Or. nl

Módosítás 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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) 2014. március 1-jén kezdődő hatállyal 
– az ettől az időponttól számított négy 
hónapon belül – 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.

Or. en

Indokolás

E módosítás révén már a nyári szünet előtt láthatóvá válnak a piacon az eredmények.
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Módosítás 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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.

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

Or. en

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 124
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A hazai szolgáltató az alternatív 
barangolásszolgáltatót választó ügyfelet 
ezzel összefüggésben semminemű 

törölve
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előfizetésre vagy rögzített összegű vagy 
rendszeres díj fizetésére nem kötelezheti, 
és erre a választásra valamennyi 
kiskereskedelmi díjszabás esetében meg 
kell adnia a lehetőséget.

Or. nl

Módosítás 125
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 
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.

törölve

Or. nl

Módosítás 126
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 
biztosítani, nem szabad olyan feltételekhez 
vagy korlátozásokhoz kötni, amelyek az 
előfizetésnek a barangolást nem érintő 
elemeit érintik, és egy 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.

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, semmi sem indokolja az alternatív barangolásszolgáltatóra való áttérés 
tekintetében javasolt 5 napos átmeneti időszakot.

Módosítás 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 
biztosítani, nem szabad olyan feltételekhez 
vagy korlátozásokhoz kötni, amelyek az 
előfizetésnek a barangolást nem érintő 
elemeit érintik, és három munkanapon 
belül kell biztosítani; ha azonban a 
barangolást végző ügyfél olyan belföldi 
csomagra fizetett elő, amely eurotarifának, 
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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.

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 két hónapig késleltetheti.

Or. en

Módosítás 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 
biztosítani, nem szabad olyan feltételekhez 
vagy korlátozásokhoz kötni, amelyek az 
előfizetésnek a barangolást nem érintő 
elemeit érintik, és két 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.

Or. en

Indokolás

A barangolási szolgáltatók közötti váltásra szolgáló rövidebb időszak fokozza a versenyt és 
sokkal inkább ügyfélbarát.
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Módosítás 129
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést, illetve az alternatív 
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 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 két hónapig késleltetheti.

Or. en

Indokolás

Az alternatív barangolásszolgáltatóra való áttérés ideje tekintetében javasoljuk, hogy a 
rendelet a „lehető legrövidebb időtartamra” hivatkozzon. A legrövidebb időtartamot ezután a 
BEREC iránymutatásai határozhatják meg, ahogyan az a legjobban megfelel bizonyos 
technikai végrehajtási követelményeknek. E megfogalmazás alkalmazása összhangban van az 
egyetemes szolgáltatási irányelvnek a mobil telefonszámok hordozhatósága tekintetében 
alkalmazott megfogalmazásával.

Módosítás 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést, illetve az alternatív 
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 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 két hónapig késleltetheti.

Or. en

Módosítás 131
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 
biztosítani, nem szabad olyan feltételekhez 
vagy korlátozásokhoz kötni, amelyek az 
előfizetésnek a barangolást nem érintő 
elemeit érintik, és egy 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, 
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akkor a hazai szolgáltató a korábbiról az új 
előfizetésre való áttérést a barangolási 
szolgáltatások vonatkozásában előre 
meghatározott ideig, de legfeljebb három 
hónapig késleltetheti.

akkor a hazai szolgáltató a korábbiról az új 
előfizetésre való áttérést a barangolási 
szolgáltatások vonatkozásában előre 
meghatározott ideig, de legfeljebb három 
hónapig késleltetheti.

Or. en

Módosítás 132
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 
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.

4. Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 
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 az igény 
benyújtását követő egy hónapig 
késleltetheti.

Or. fr

Indokolás

A három hónapos határidő túl hosszú, és nem felel meg azon fogyasztók igényeinek, akik a 
barangolásszolgáltatás szempontjából előnyösebbnek tűnő mobilhálózat-üzemeltetőt kívánnak 
választani külföldre történő utazásukkor. Közülük kevesen képesek arra, hogy több mint 
három hónappal előbb felkészüljenek erre a változásra.
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Módosítás 133
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
szerződéseket kínáljon.

(5) Amikor a hazai szolgáltató 
mobilhírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződést köt vagy újít meg, akkor köteles 
minden egyes fogyasztónak külön-külön 
világos és érthető formában 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 
szerződéseket kínáljon.

Or. en

Módosítás 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

(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 
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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 
szerződéseket kínáljon.

választásának lehetőségéről, és nem 
akadályozhatja 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 
szerződéseket kínáljon.

Or. en

Indokolás

Ugyan az ügyfeleket tájékoztatni kell az alternatív barangolási szolgáltatókról, az üzemeltetők 
nem kötelezhetők arra, hogy megkönnyítsék a versenytársakkal való szerződéskötéseket. 
Mindazonáltal nem is akadályozhatják azokat.

Módosítás 135
Robert Rochefort

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 

5. Amikor a hazai szolgáltató 
mobilhírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződést köt vagy újít meg, akkor köteles 
minden egyes fogyasztónak külön-külön, 
tartós adathordozón keresztül teljes körű 
tájékoztatást nyújtani az alternatív 
barangolásszolgáltató választásának 
lehetőségéről, és nem akadályozhatja meg
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 
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mobilhírközlési szolgáltatást nyújtó 
vállalkozás nem akadályozhatja meg az 
értékesítési pontjaként szolgáló 
kiskereskedőt abban, hogy alternatív 
barangolásszolgáltatók független 
barangolási szolgáltatásaira vonatkozó 
szerződéseket kínáljon.

mobilhírközlési szolgáltatást nyújtó 
vállalkozás nem korlátozhatja, illetve nem 
akadályozhatja meg az értékesítési 
pontjaként szolgáló kiskereskedőt abban, 
hogy alternatív barangolásszolgáltatók 
független barangolási szolgáltatásaira 
vonatkozó szerződéseket kínáljon.

Or. fr

Módosítás 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) 2013. július 1. előtt az üzemeltetők az 
illetékes nemzeti szabályozó szervtől 
mentességet kérhetnek a barangolási 
szolgáltatások független értékesítésére 
vonatkozó kötelezettség alól. Mentesség 
akkor adható, ha az üzemeltető 
kötelezettséget vállal arra, hogy 2014. 
június 1-jétől valamennyi ügyfele részére 
az annak megfelelő belföldi díjakkal 
megegyező vagy annál legfeljebb 10%-kal 
magasabb barangolási díjakat kínál. Az 
üzemeltetők alternatív megoldásként 
olyan díjat is kínálhatnak, amely az összes 
barangolási szolgáltatásra kiterjedő 
kiegészítő havi díjtételből áll, amennyiben 
igazolni tudják, hogy az érintett (vállalati, 
előfizetéses vagy kártyás) ügyfélcsoportra 
vonatkozó átlagos barangolási költségek 
legfeljebb 10%-kal nőnek. Amennyiben a 
nemzeti szabályozó szerv mentességet ad, 
az üzemeltetőre és ügyfeleire nem 
vonatkozik az (1) és az (5) bekezdés. Az 
üzemeltetők a mentesség odaítélését 
követően tájékoztatják a nemzeti 
szabályozó szervet a kínálatukat érintő 
változásokról. A nemzeti szabályozó szerv 
visszavonhatja a mentességet, ha a 
megváltozott kínálat már nem felel meg az 
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e bekezdésben meghatározott 
feltételeknek. Az üzemeltetőt értesíteni kell 
a mentesség lehetséges visszavonásáról, 
továbbá három hónapot kell biztosítani 
számára kínálatának kiigazítására. Annak 
az üzemeltetőnek, akitől visszavonták a 
mentességet, a visszavonástól számított 
egy éven belül végre kell hajtania az (1)–
(5) bekezdést. A nemzeti szabályozó 
szervek minden odaítélt és visszavont 
mentességről tájékoztatják az Európai 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Az üzemeltetőknek biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy az e rendeletben előírt 
maximálárakhoz képest jóval alacsonyabb árakat alkalmazzanak. Ebben az esetben elérhető 
lenne az európai digitális menetrendben meghatározott célkitűzés, ezért az érintett 
üzemeltetőre nem kellene a barangolási szolgáltatások független értékesítésével járó 
költségeket és adminisztratív terheket róni.

Módosítás 137
Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Nem kell alkalmazni a fenti (1)–(6) 
bekezdésben és az 5. cikkben előírt 
kötelezettségeket azokra a hazai 
szolgáltatókra, amelyek 2014. július 1-
jétől valamennyi előfizetőjük számára a 
hazai hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatásokat igénybevevő barangolást 
végző ügyfelekre kirótt tarifákat 
jelentősen megközelítő barangolási 
tarifákat kínálnak.
A BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően és a Bizottsággal 
folytatott szoros együttműködésben –
legfeljebb az e rendelet elfogadását követő 
három hónapos, ésszerű időtartamon 
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belül a belföldi tarifákat jelentősen 
megközelítő barangolási díjak 
meghatározása tekintetében megállapítja 
az iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

Ez a barangolási díjak jelentős csökkentését fogja lehetővé tenni, anélkül hogy 
szükségszerűen strukturális megoldásokba kellene beruházni. Az általános szabálytól való 
eltérés addig érvényes, amíg lehetővé teszi az alacsonyabb fogyasztói árakra vonatkozó 
célkitűzés megvalósítását.

Módosítás 138
Damien Abad

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ha a hazai szolgáltató az ügyfél 
számára előnyös, a belföldi hang-, SMS-
és adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó 
díjakat jelentősen megközelítő 
barangolási díjakat kínál, ezen 
üzemeltetőre nem vonatkozik az a 
kötelezettség, hogy az e cikk (1)–(6) 
bekezdésében és az 5. cikkben előírtaknak 
megfelelően ügyfele számára lehetővé 
tegye bármely alternatív barangolási 
szolgáltató hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatásának igénybevételét, akinek 
független barangolási szolgáltatás 
nyújtása céljából hozzáférést biztosított. A 
BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően és a Bizottsággal 
folytatott szoros együttműködésben –
legfeljebb az e rendelet elfogadását követő 
három hónapos, ésszerű időtartamon 
belül a belföldi tarifákat jelentősen 
megközelítő barangolási díjak 
meghatározása tekintetében megállapítja 
az iránymutatásokat.
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Or. en

Indokolás

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.

Módosítás 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ha a hazai szolgáltató az ügyfél 
számára előnyös, a belföldi hang-, SMS-
és adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó 
díjakat kellően megközelítő barangolási 
díjakat kínál, ezen üzemeltetőre nem 
vonatkozik az a kötelezettség, hogy 
ügyfele számára lehetővé tegye bármely 
alternatív barangolási szolgáltató hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatásának 
igénybevételét. A BEREC – az 
érdekeltekkel folytatott konzultációt 
követően és a Bizottsággal folytatott 
szoros együttműködésben – legfeljebb az e 
rendelet elfogadását követő három 
hónapos, ésszerű időtartamon belül a 
belföldi tarifákat jelentősen megközelítő 
barangolási díjak meghatározása 
tekintetében megállapítja az 
iránymutatásokat.

Or. en
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Módosítás 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
2014. július 1-jétől kezdődő hatállyal a 
hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatásokra vonatkozó 
kiskereskedelmi áraknak meg kell 
egyezniük, függetlenül attól, hogy az 
ügyfél barangol vagy sem.
2016. június 30-ig a 7., 9. és 12. cikkben 
megállapított kiskereskedelmi 
maximálárak hatályban maradnak.

Or. en

Módosítás 141
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
2014. július 1-jétől kezdődő hatállyal a 
hang-, SMS- és adatátviteli szolgáltatások 
kiskereskedelmi árainak meg kell 
egyezniük függetlenül attól, hogy az 
ügyfél barangolást végez-e.
2014. június 30-ig a 7., 9. és 12. cikkben 
megállapított kiskereskedelmi 
maximálárak hatályban maradnak.

Or. en
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Módosítás 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Nem kell alkalmazni a 4. cikk (1)–(6) 
bekezdésében és az 5. cikkben előírt 
kötelezettségeket azokra a hazai 
szolgáltatókra, amelyek 2014. július 1-
jétől valamennyi előfizetőjük számára a 
hazai hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatásokat igénybevevő barangolást 
végző ügyfelekre kirótt tarifákat 
jelentősen megközelítő barangolási 
tarifákat kínálnak.
A BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően és a Bizottsággal 
folytatott szoros együttműködésben –
legfeljebb az e rendelet elfogadását követő 
három hónapos, ésszerű időtartamon 
belül a belföldi tarifákat jelentősen 
megközelítő barangolási díjak 
meghatározása tekintetében megállapítja 
az iránymutatásokat.

Or. en

Módosítás 143
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 cikk törölve
Eszközrendszer a barangolási 
szolgáltatások független értékesítéséhez



AM\888019HU.doc 85/191 PE478.641v01-00

HU

A belső piac kifejlődésének biztosítása 
érdekében a barangolási szolgáltatások 
független értékesítését szolgáló 
eszközrendszer műszaki megoldásait az 
Unió teljes egészében egyidejűleg kell 
bevezetni.
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.
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 Bizottság szükség esetén megbízza az 
érintett európai szabványügyi testületet az 
érintett szabványoknak az eszközrendszer 
harmonizált bevezetéséhez szükséges 
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módosításával.

Or. nl

Módosítás 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 cikk törölve

Eszközrendszer a barangolási 
szolgáltatások független értékesítéséhez
A belső piac kifejlődésének biztosítása 
érdekében a barangolási szolgáltatások 
független értékesítését szolgáló 
eszközrendszer műszaki megoldásait az 
Unió teljes egészében egyidejűleg kell 
bevezetni.
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 
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közvetlenül díj nem számítható fel.
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 Bizottság szükség esetén megbízza az 
érintett európai szabványügyi testületet az 
érintett szabványoknak az eszközrendszer 
harmonizált bevezetéséhez szükséges 
módosításával.

Or. en

Módosítás 145
Anna Hedh

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.

Az ideiglenes belső barangolási piac 
kifejlődésének biztosítása érdekében a 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítését szolgáló eszközrendszer 
műszaki megoldásait az Unió teljes 
egészében egyidejűleg kell bevezetni, 
valamint azoknak következő 
kritériumoknak kell megfelelniük:
a) minden műszaki megoldásnak 
költséghatékonynak kell lennie;
b) fogyasztóbarát módon kell azokat 
megtervezni;
c) lehetővé kell tennie a legmagasabb 
fokú kölcsönös átjárhatóságot;
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d) az adatátvitelhez ügyfélbarát módon 
helyi hozzáférési megoldást kell 
biztosítaniuk;
e) biztosítani kell, hogy tiszteletben tartják 
a hálózatsemlegességet minden 
adatátviteli szolgáltatás, különösen az 
internetprotokoll-alapú hangátvitel 
(VOIP) és az egyéb hasonló 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében;
f) az ügyfeleknek könnyen és gyorsan kell 
tudniuk váltani egy alternatív 
barangolásszolgálatóra vagy az alternatív 
barangolásszolgálatók között, megőrizve 
mobilszámukat;
g) nem szabad megakadályozni az uniós 
polgárok által harmadik országban, illetve 
a harmadik ország állampolgára által az 
Unióban végzett barangolást.

Or. en

Módosítás 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

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.

Az ideiglenes belső barangolási piac 
kifejlődésének biztosítása érdekében a 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítését szolgáló eszközrendszer 
műszaki megoldásait az Unió teljes 
egészében egyidejűleg kell bevezetni, 
valamint azoknak következő 
kritériumoknak kell megfelelniük:
a) minden műszaki megoldásnak 
költséghatékonynak kell lennie;
b) fogyasztóbarát módon kell azokat 
megtervezni;
c) lehetővé kell tennie a legmagasabb 
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fokú kölcsönös átjárhatóságot;
d) biztosítani kell, hogy tiszteletben tartják 
a hálózatsemlegességet minden 
adatátviteli szolgáltatás, különösen az 
internetprotokoll-alapú hangátvitel 
(VOIP) és az egyéb hasonló 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében;
e) az ügyfeleknek könnyen és gyorsan kell 
tudniuk váltani egy alternatív 
barangolásszolgálatóra vagy az alternatív 
barangolásszolgálatók között, megőrizve 
mobilszámukat;
f) nem korlátozható az uniós polgárok 
harmadik országokban való barangolása.

Or. en

Módosítás 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 

Az üzemeltetők gondoskodnak arról, hogy 
az (1) bekezdés követelményeinek 
megfelelő, a barangolási szolgáltatások 
független értékesítését szolgáló
eszközrendszerük legkésőbb 2014. 
március 1-jéig üzembe álljon, és a 
fogyasztók a belföldi mobilszolgáltatásokat 
és az alternatív barangolásszolgáltató által 
kínált független barangolási 
szolgáltatásokat hívószámuk megtartásával 
vehessék igénybe. A szóban forgó 
eszközrendszer rendelkezésre bocsátásához 
szükséges kapcsolatért felszámított 
díjaknak költségorientáltnak kell lenniük, 
és az eszközrendszer igénybevételéért a 
fogyasztónak közvetlenül díj nem 
számítható fel.
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kapcsolatért felszámított díjaknak 
költségorientáltnak kell lenniük, és az 
eszközrendszer igénybevételéért a 
fogyasztónak közvetlenül díj nem 
számítható fel.

Or. en

Módosítás 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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. június 1-jéig üzembe 
álljon, és a fogyasztók a belföldi 
mobilszolgáltatásokat és az alternatív 
barangolásszolgáltató által kínált független 
barangolási szolgáltatásokat hívószámuk 
megtartásával vehessék igénybe. A szóban 
forgó eszközrendszer rendelkezésre 
bocsátásához szükséges kapcsolatért 
felszámított díjaknak költségorientáltnak 
kell lenniük, és az eszközrendszer 
igénybevételéért a fogyasztónak 
közvetlenül díj nem számítható fel.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek semlegesnek kell lennie a strukturális intézkedés végrehajtásához kapcsolódó 
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műszaki megoldások tekintetében. Annak érdekében, hogy a strukturális intézkedés gyors 
eredményt hozzon, azt már a 2014-es nyári szünet előtt hatályba kell léptetni.

Módosítás 149
Lara Comi

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. 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 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.

Or. it

Indokolás

E mondat törlése révén lehetővé válik a mobilhálózat-üzemeltetők számára, hogy más olyan 
technológiákat is alkalmazzanak, amelyek ugyanazon eredmény elérését teszik lehetővé.

Módosítás 150
Christel Schaldemose
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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.

Or. en

Módosítás 151
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Módosítás 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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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.

Or. en

Módosítás 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 0,11
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.

Or. en

Módosítás 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. (1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. 
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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.

július 1-jétől fogva az ügyfél hazai 
szolgáltatójától percenként legfeljebb 0,13
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.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben meghatározott biztonsági maximáláraknak a kiskereskedelmi és 
nagykereskedelmi árak között kellő mozgásteret kell biztosítaniuk a versenyszereplők számára 
az új barangolási piacra való belépéshez, aminek célja, hogy előmozdítsák a versenyt és az 
ügyfelek számára jobb árakat biztosítsanak.

Módosítás 155
Małgorzata Handzlik

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.

Or. pl

Indokolás

A változás a BEREC nagykereskedelmi hozzáférés költségeit érintő elemzéséből ered.

Módosítás 156
Konstantinos Poupakis
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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.

Or. el

Módosítás 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

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 0,13
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.

Or. en

Módosítás 158
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3. cikk (1) bekezdésével 
összhangban a hazai szolgáltatók – köztük 
a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a 
viszonteladók – nagykereskedelmi
barangolási szolgáltatásokat 
vásárolhatnak a hazai hálózatok 
üzemeltetőitől, akik a 6. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a látogatott 
hálózat üzemeltetőjétől vásárolt 
nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat tovább értékesíti. Ebben 
az esetben az üzemeltető által kiszabható 
átlagos nagykereskedelmi díj tartalmazhat 
egy legfeljebb 0,20 EUR/perc összegű 
többletdíjat, amely a hazai szolgáltatónál 
felmerült indokolt költségek fedezésére 
szolgál.

Or. en

Indokolás

A hazai hálózat számára lehetővé kell tenni, hogy méltányos és indokolt díjat vessen ki a 
viszonteladás kapcsán felmerült többletköltségek fedezésére, ahogy azt a BEREC is 
megállapította (a barangolásról szóló, 2011. július 11-i COM(2011)402 számú bizottsági 
javaslat BEREC általi elemzésének 30. bekezdése).

Módosítás 159
Christel Schaldemose

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 

(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 
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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.

időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,06 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,04 EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,04 EUR marad.

Or. en

Módosítás 160
Christian Engström, Emilie Turunen

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 0,05 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,03 EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,03 EUR marad.

Or. en

Módosítás 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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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 0,07 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,04 EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,04 EUR marad.

Or. en

Módosítás 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.
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Or. en

Módosítás 163
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,10 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,07 EUR-ra kell csökkenteni. A 19. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,07 EUR marad.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben meghatározott biztonsági maximáláraknak a kiskereskedelmi és 
nagykereskedelmi árak között kellő mozgásteret kell biztosítaniuk a versenyszereplők számára 
az új barangolási piacra való belépéshez, aminek célja, hogy előmozdítsák a versenyt és az 
ügyfelek számára jobb árakat biztosítsanak.

Módosítás 164
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett átlagos 2. Az (1) bekezdésben említett átlagos 
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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.

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 0,9 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.

Or. pl

Módosítás 165
Konstantinos Poupakis

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 0,07 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,04 EUR-ra kell csökkenteni. A 19. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,04 EUR marad.

Or. el



AM\888019HU.doc 101/191 PE478.641v01-00

HU

Módosítás 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 0,10 EUR-ra, 2014. július 1-jén 0,07 
EUR-ra és 2015. 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.

Or. en

Módosítás 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

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 

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.
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figyelembe vegye a látogatott hálózat 
üzemeltetőjének azt a lehetőségét, hogy 
legfeljebb 30 másodperces kezdeti 
minimális díjazási időszakot alkalmazhat.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
hatályosak.

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 
eurotarifa-díjak összege e rendelet 
alkalmazásának időtartama alatt 0,05 
EUR marad.

Or. en

Módosítás 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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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 hatályosak. 

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 0,20
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,04
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén és 2014. 
január 1-jén 0,15 EUR-ra, illetve 0,10
EUR-ra, a fogadott hívások felső határa 
pedig 2013. július 1-jén 0,03 EUR-ra 
csökken. Ezek a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi eurotarifa-díjak 2016. 
június 30-ig hatályosak. A belföldi és a 
barangolási hívásdíjak között 2014. július 
1-jétől már nem lehet különbség.

Or. en

Módosítás 170
Christel Schaldemose

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-

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 0,13
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,06
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén és 2014. 
július 1-jén 0,12 EUR-ra, illetve 0,10 EUR-
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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 
hatályosak.

ra, a fogadott hívások felső határa pedig 
2013. július 1-jén és 2014. július 1-jén 
0,05 EUR-ra, illetve 0,03 EUR-ra csökken. 
A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül ezek a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
eurotarifa-díjak 2016. június 30-ig 
hatályosak.

Or. en

Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy a barangolási díjakra vonatkozó maximálárak általában 
megszabják a kiskereskedelmi árszintet. A belföldi és a barangolási díjak közötti különbség 
kiegyenlítésére irányuló törekvés fényében a javasolt maximálárak túl magasak az alacsony 
barangolási díjak biztosításához.

Módosítás 171
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
hatályosak.

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 0,15
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,05
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén és 2014. 
július 1-jén 0,13 EUR-ra, illetve 0,10 EUR-
ra, a fogadott hívások felső határa pedig 
2013. július 1-jén 0,03 EUR-ra csökken. 
2014. július 1-jétől a hazai szolgáltatók a 
fogadott hívásokért nem számíthatnak fel 
díjat a barangolást végző ügyfeleiknek. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül ezek a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
eurotarifa-díjak 2016. június 30-ig 
hatályosak.
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Or. en

Módosítás 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

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 
hatályosak.

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 0,30
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,10
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén, 2014. július 
1-jén és 2015. július 1-jén 0,25 EUR-ra,
0,21 EUR-ra, illetve 0,18 EUR-ra, a 
fogadott hívások felső határa pedig 2013. 
július 1-jén, 2014. július 1-jén és 2015. 
július 1-jén 0,08 EUR-ra, 0,07 EUR-ra, 
illetve 0,06 EUR-ra csökken. A 13. és a 
19. cikk sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

Or. en

Indokolás

Az áraknak a Bizottság által javasoltnál alacsonyabbaknak kell lenniük ahhoz, hogy jobban 
tükrözzék a valós költségeket. Annak érdekében, hogy további árcsökkentéseket biztosítsanak 
még azelőtt, hogy a strukturális intézkedések kifejthetnék hatásukat a piacon, 2015-re egy 
újabb maximálárat kell előirányozni.

Módosítás 173
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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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 hatályosak.

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 0,15
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,07
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén és 2014. 
július 1-jén  0,13 EUR-ra, illetve 0,10
EUR-ra, a fogadott hívások felső határa 
pedig 2013. július 1-jén, illetve 2014. 
július 1-jén 0,05 EUR-ra, illetve 0,03 
EUR-ra csökken . Ezután a barangolási 
díjaknak 2015. július 1-jétől meg kell 
egyezniük a nemzeti árakkal, amelyek 
legfeljebb az előbbiekben meghatározott 
mértékűek lehetnek.

Or. nl

Módosítás 174
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

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 0,30
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,10
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén és 2014. 
július 1-jén 0,25 EUR-ra, illetve 0,21 EUR-
ra, a fogadott hívások felső határa pedig 
2013. július 1-jén 0,08 EUR-ra és 2014. 
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13. és a 19. cikk sérelme nélkül ezek a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
eurotarifa-díjak 2016. június 30-ig 
hatályosak.

július 1-jén 0,07 EUR-ra csökken. A 13. 
és a 19. cikk sérelme nélkül ezek a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
eurotarifa-díjak 2016. június 30-ig 
hatályosak.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben meghatározott biztonsági maximáláraknak a kiskereskedelmi és 
nagykereskedelmi árak között kellő mozgásteret kell biztosítaniuk a versenyszereplők számára 
az új barangolási piacra való belépéshez, aminek célja, hogy előmozdítsák a versenyt és az 
ügyfelek számára jobb árakat biztosítsanak.

Módosítás 175
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 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 hatályosak.

(2) 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 0,20 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,06 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén  0,18
EUR-ra, illetve 0,12 EUR-ra, a fogadott 
hívások felső határa pedig 2013. július 1-
jén 0,05 EUR-ra csökken . A 13. és a 19. 
cikk sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

Or. pl

Indokolás

Az szolgáltatáknak jelentős (300–400%-os) haszonkulcsot kínáló kiskereskedelmi felső 
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díjhatárok indokolatlanok, és nem szolgálják a fogyasztók érdekeit. A hívások felső díjhatára 
nem lépheti át a nagykereskedelmi árak kétszeresét, ami még mindig jelentős haszonkulcsot 
kínál az szolgáltatók számára a barangolási szolgáltatások piacán és ösztönöznie kell új 
szolgáltatók piacra lépését. 

Módosítás 176
Eija-Riitta Korhola

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 
hatályosak.

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 0,20 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 2018. június 30-ig 
hatályosak.

Or. en

Módosítás 177
Konstantinos Poupakis

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 

A hazai szolgáltató által saját barangolást 
végző ügyfelének felszámított (héa nélküli) 
eurotarifa barangolásos hívásonként eltérő 
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lehet, de 2012. július 1-jétől a szolgáltató 
híváskezdeményezés esetén legfeljebb 0,32
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,10
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 hatályosak.

lehet, de 2012. július 1-jétől a szolgáltató 
híváskezdeményezés esetén legfeljebb 0,20
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,07 
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén és 2014. 
július 1-jén 0,15 EUR-ra, illetve 0,10 EUR-
ra, a fogadott hívások felső határa 2013.
július 1-jén 0,06 EUR-ra és 2014. július 1-
jén 0,05 EUR-ra csökken. A 19. cikk 
sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2017. június 30-ig hatályosak.

Or. el

Módosítás 178
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
hatályosak.

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 0,18 EUR-
ra, a fogadott hívások felső határa pedig 
2013. július 1-jén 0,10 EUR-ra és 2014. 
július 1-jén 0,08 EUR-ra csökken. A 19. 
cikk sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2017. június 30-ig hatályosak.

Or. en
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Indokolás

A BEREC szerint a kis árrések (a kiskereskedelmi ár a nagykereskedelmi ár legfeljebb 3-
szorosa) lehetővé fogják tenni az új piaci szereplők megjelentését és a kiskereskedelmi 
verseny fejlődését. A nagykereskedelmi maximálárakat az Európai Bizottság által javasolt 
szinten kell tartani; a fogadott hívásokra vonatkozó kiskereskedelmi maximálárakat az 
Európai Bizottság által a 2012-re és 2013-ra javasolt szinten kell tartani, 2014-ben pedig 
tovább kell csökkenteni; 2014-ben a kezdeményezett és fogadott hívásokra vonatkozó 
kiskereskedelmi maximáláraknak meg kell felelniük a BEREC által 2014-re javasolt áraknak. 
Ezeket a maximálárakat 2017 júniusáig kell fenntartani, hogy az Európai Bizottságnak 
elegendő idő álljon a rendelkezésére egy mélyreható felülvizsgálat elvégzésére, illetve szükség 
esetén a megfelelő javaslatok kidolgozására (19. cikk).

Módosítás 179
Robert Rochefort

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 hatályosak.

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  0,25 EUR-ra, illetve 0,18
EUR-ra, a fogadott hívások felső határa 
pedig 2013. július 1-jén és 2014. július 1-
jén 0,10 EUR-ra, illetve 0,08 EUR-ra
csökken. A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül 
ezek a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi eurotarifa-díjak 2016. 
június 30-ig hatályosak.

Or. fr

Módosítás 180
Christian Engström, Emilie Turunen
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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

Or. en

Módosítás 181
Cornelis de Jong

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.

A hazai szolgáltató az eurotarifa alá eső, 
kezdeményezett hívásokra nem 
alkalmazhat legrövidebb díjazási 
időszakot.

Or. nl

Módosítás 182
Robert Rochefort

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
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Or. fr

Módosítás 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 
elhalaszthatja a váltást.

(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 
is – elhalaszthatja a váltást.

Or. en

Módosítás 184
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Or. en

Módosítás 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en

Módosítás 186
Konstantinos Poupakis
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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, ami 
2013. július 1-jén 0,02 EUR-ra és 2014. 
július 1-jén 0,01 EUR-ra csökken. A 19.
cikk sérelme nélkül a szabályozott 
barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért 
felszámítható szabályozott 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,01 EUR marad.

Or. el

Módosítás 187
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3. cikk (1) bekezdésével 
összhangban a hazai szolgáltatók – köztük 
a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a 
viszonteladók – nagykereskedelmi 
barangolási szolgáltatásokat 
vásárolhatnak a hazai hálózatok 
üzemeltetőitől, akik a 8. cikk (1) 
bekezdésével összhangban a látogatott 
hálózat üzemeltetőjétől vásárolt 
nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat tovább értékesíti. Ebben 
az esetben az üzemeltető által kiszabható 



AM\888019HU.doc 115/191 PE478.641v01-00

HU

átlagos nagykereskedelmi díj SMS-
üzenetenként tartalmazhat egy legfeljebb 
0,50 EUR összegű többletdíjat, amely a 
hazai üzemeltetőnél felmerült indokolt 
költségek fedezésére szolgál.

Or. en

Indokolás

A hazai hálózat számára lehetővé kell tenni, hogy méltányos és indokolt díjat vessen ki a 
viszonteladás kapcsán felmerült többletköltségek fedezésére, ahogy azt a BEREC is 
megállapította (a barangolásról szóló, 2011. július 11-i COM(2011)402 számú bizottsági 
javaslat BEREC általi elemzésének 30. bekezdése).

Módosítás 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
az érintett barangolást végző ügyfél által 
küldött szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként 2012. július 1-jén 0,09 EUR-
ra, 2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 2014. 
július 1-jén pedig 0,05 EUR-ra csökken. 
A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke e rendelet 
alkalmazásának időtartama alatt 0,05
EUR marad.

Or. en

Módosítás 189
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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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. 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-üzenet a 2012. július 1-
jén érvényes 0,07 EUR-ról 2014. július 1-
jén 0,03 EUR-ra csökken, és ezután a 
barangolásos SMS-tarifának 2015. július 
1-jétől meg kell egyeznie a nemzeti 
díjszabással.

Or. nl

Indokolás

A BEREC álláspontja szerint az SMS-költségek elhanyagolhatók, SMS-enként 0,081 EUR-ra 
becsülhetők.

Módosítás 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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) 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 0,07 EUR-t. A felső 
összeghatár 2013. július 1-jén 0,06 EUR-
ra, 2014. január 1-jén pedig 0,05 EUR-ra 
csökken. A szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi euro-SMS tarifa mértéke 
2016. június 30-ig 0, 50 EUR marad. 2014. 
július 1-jétől már nem lehet különbség a 
belföldi és a barangolásos hívások ára 
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között.

Or. en

Módosítás 191
Christel Schaldemose

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) 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 0,07 EUR-t. Az elküldött 
SMS-üzenetekre vonatkozó felső 
összeghatár 2014 júliusában 0,05 EUR-ra 
csökken. A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül 
a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi euro-SMS tarifa mértéke 
2016. június 30-ig 0,05 EUR marad.

Or. en

Módosítás 192
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

(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 
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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.

haladhatja meg a 0,07 EUR-t, illetve 2014. 
július 1-jétől a 0,05 EUR-t. A 13. és a 19. 
cikk sérelme nélkül a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi euro-SMS 
tarifa mértéke 2016. június 30-ig 0,05 EUR 
marad.

Or. en

Módosítás 193
Amalia Sartori, Lara Comi

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) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
az érintett barangolást végző ügyfél által 
küldött szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként 2012. július 1-jén 0,09 EUR-
ra, 2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 2014. 
július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra csökken. 
A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke 2016. június 30-
ig 0,06 EUR marad.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben meghatározott biztonsági maximáláraknak a kiskereskedelmi és 
nagykereskedelmi árak között kellő mozgásteret kell biztosítaniuk a versenyszereplők számára 
az új barangolási piacra való belépéshez, aminek célja, hogy előmozdítsák a versenyt és az 
ügyfelek számára jobb árakat biztosítsanak.

Módosítás 194
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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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. 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 0,7 
EUR-t SMS-üzenetenként. A szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi tarifa 2013.
július 1-től illetve 2014. július 1-től 0,06 
majd 0,05 EUR összegre csökken. A 13. és 
a 19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi euro-SMS 
tarifa mértéke ezután 2016. június 30-ig 
0,05 EUR marad.

Or. pl

Indokolás

Az szolgáltatáknak jelentős (300–400%-os) haszonkulcsot kínáló kiskereskedelmi felső 
tarifahatárok az SMS-üzenetek után indokolatlanok, és nem szolgálják a fogyasztók érdekeit. 
Az SMS-üzenetek felső díjhatára nem lépheti át a nagykereskedelmi árak kétszeresét, ami még 
mindig jelentős haszonkulcsot kínál az szolgáltatók számára a barangolási szolgáltatások 
piacán és ösztönöznie kell új szolgáltatók piacra lépését. 

Módosítás 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 

(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 0,09 EUR-t. A 



PE478.641v01-00 120/191 AM\888019HU.doc

HU

19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi euro-SMS 
tarifa mértéke 2016. június 30-ig 0,10 EUR 
marad.

szabályozott barangolásos SMS-üzenetek 
árát 2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 2014. 
július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra kell 
csökkenteni. A 13. és a 19. cikk sérelme 
nélkül a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi euro-SMS tarifa mértéke 
2016. június 30-ig 0,06 EUR marad.

Or. en

Indokolás

Az áraknak a Bizottság által javasoltnál alacsonyabbaknak kell lenniük ahhoz, hogy jobban 
tükrözzék a valós költségeket. További árcsökkentéseket kell előirányozni.

Módosítás 196
Eija-Riitta Korhola

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) 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 0,10 EUR-ra, 2013. július 1-
jén 0,08 EUR-ra, 2014 júliusában pedig 
0,06 EUR-ra csökken. A 13. és a 19. cikk 
sérelme nélkül a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi euro-SMS tarifa mértéke 
2018. június 30-ig 0,06 EUR marad.

Or. en

Módosítás 197
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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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. 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
barangolásos SMS-üzenetenként eltérő 
lehet, de 2012. július 1-jétől összege 0,07 
EUR-ra, 2013. július 1-jétől 0,05 EUR-ra, 
2014. július 1-jétől 0,05 EUR-ra csökken. 
A 19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi euro-SMS 
tarifa mértéke 2017. június 30-ig 0,05 EUR 
marad.

Or. el

Módosítás 198
Philippe Juvin, Damien Abad

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) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
az érintett barangolást végző ügyfél által 
küldött szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként 2013. július 1-jén 0,09 EUR-
ra, 2014. július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra 
csökken. A 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke 2017. június 30-
ig 0,06 EUR marad.

Or. en

Indokolás

A BEREC szerint a kis árrések (a kiskereskedelmi ár a nagykereskedelmi ár legfeljebb 3-
szorosa) lehetővé fogják tenni az új piaci szereplők megjelentését és a kiskereskedelmi 
verseny fejlődését. A nagykereskedelmi maximálárakat az Európai Bizottság által javasolt 
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szinten kell tartani; a fogadott hívásokra vonatkozó kiskereskedelmi maximálárakat az 
Európai Bizottság által a 2012-re és 2013-ra javasolt szinten kell tartani, 2014-ben pedig 
tovább kell csökkenteni; 2014-ben a kezdeményezett és fogadott hívásokra vonatkozó 
kiskereskedelmi maximáláraknak meg kell felelniük a BEREC által 2014-re javasolt áraknak. 
Ezeket a maximálárakat 2017 júniusáig kell fenntartani, hogy az Európai Bizottságnak 
elegendő idő álljon a rendelkezésére egy mélyreható felülvizsgálat elvégzésére, illetve szükség 
esetén a megfelelő javaslatok kidolgozására (19. cikk).

Módosítás 199
Robert Rochefort

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. 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. 2014. július 
1-jétől ez a tarifa nem haladhatja meg a 
0,06 EUR-t. A 13. és a 19. cikk sérelme 
nélkül a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi euro-SMS tarifa mértéke 
2016. június 30-ig 0,06 EUR marad.

Or. fr

Módosítás 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 váltásnak a kérelem 

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

kézhezvételét követő egy munkanapon 
belül, ingyenesen kell megtörténnie, és 
nem köthető az előfizetés barangolástól 
eltérő részeire vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz. A hazai szolgáltató az 
érvényes barangolási díjszabás 
alkalmazásának meghatározott, legfeljebb 
két hónap hosszúságú minimális 
időtartamára – beleszámítva az esetleges 
felmondási időt is – elhalaszthatja a 
váltást. Az euro-SMS tarifa mindig 
összekapcsolható eurotarifával.

Or. en

Módosítás 201
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Módosítás 202
Christel Schaldemose

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 

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 



PE478.641v01-00 124/191 AM\888019HU.doc

HU

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.

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 0,05 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,04 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,03 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 megabájtjára vonatkoztatva 0,03 EUR 
marad.

Or. en

Indokolás

A javaslattervezetben javasolt árkorlátok jelentősen eltúlozzák a nagykereskedelmi 
barangolásos adatátvitel tényleges költségeit. A BEREC szerint a nagykereskedelmi 
barangolásos adatátvitel költsége 2009-ben megabájtonként a 0,0163 és a 0,1499 EUR 
tartományban mozgott. Várhatóan ezek a költségek 2012-ben is e tartomány alsó felében 
fognak mozogni. A BEREC számításai szerint továbbá az adatátvitel átlagos belföldi 
kiskereskedelmi ára megabájtonként 0,048 EUR volt.

Módosítás 203
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

(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 gigabájtjára
vetítve nem haladhatja meg a 10 EUR 
összegű biztonsági árkorlátot. A 13. cikk 
sérelme nélkül a szabályozott barangolásos 
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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.

adattovábbítási szolgáltatások nyújtásáért 
felszámítható legnagyobb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt az 
átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára
vonatkoztatva 10 EUR marad.

Or. en

Indokolás

A gigabájtban megadott díjak meg fogják könnyíteni, hogy az aktuális díjszabásról reálisabb 
képet kapjunk. Ezenkívül a Bizottság által javasolt maximálárak még mindig túl magasak és 
aránytalanok a tényleges bekerülési költségekhez képest.

Módosítás 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 gigabájtjára
vetítve nem haladhatja meg a 200 EUR, 
2013. július 1-jétől 150 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 100 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 gigabájtjára vonatkoztatva 100 EUR 
marad.

Or. en
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Módosítás 205
Anna Hedh

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 0,05 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,04 EUR, 2014. 
január 1-jétől pedig 0,03 EUR összegű 
biztonsági árkorlátot. A legnagyobb átlagos 
nagykereskedelmi díj 2014. július 1-jéig
megabájtonként 0,03 EUR marad, 
amikortól már nem lehet különbség a 
belföldi és a barangolási adattovábbítás 
ára között.

Or. en

Módosítás 206
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

(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 
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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.

vetítve nem haladhatja meg a 0,23 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,17 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 megabájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
marad.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben meghatározott biztonsági maximáláraknak a kiskereskedelmi és 
nagykereskedelmi árak között kellő mozgásteret kell biztosítaniuk a versenyszereplők számára 
az új barangolási piacra való belépéshez, aminek célja, hogy előmozdítsák a versenyt és az 
ügyfelek számára jobb árakat biztosítsanak.

Módosítás 207
Małgorzata Handzlik

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 

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 0,22 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 megabájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
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marad. marad.

Or. pl

Indokolás

Az adatátviteli árküszöbök nem elég előremutatók. Szükséges a módosítás, tekintettel az 
okostelefonok és egyéb hordozók egyre elterjedtebb használatára.

Módosítás 208
Konstantinos Poupakis

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 0,25 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,15 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,10 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy megabájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
marad.

Or. el

Módosítás 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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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 0,23 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,17 EUR, 2014. július 
1-jétől 0,10 EUR, 2015. július 1-jétől 
pedig 0,08 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 megabájtjára vonatkoztatva 0,08 EUR 
marad.

Or. en

Módosítás 210
Laurence J.A.J. Stassen

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 

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 0,03 EUR 
összegű biztonsági árkorlátot. A 13. cikk 
sérelme nélkül a szabályozott barangolásos 
adattovábbítási szolgáltatások nyújtásáért 
felszámítható legnagyobb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
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legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy kilobájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
marad.

alkalmazásának további időtartama alatt az 
átvitt adatmennyiség egy megabájtjára
vonatkoztatva 0,03 EUR marad.

Or. nl

Indokolás

A barangolásos adatátviteli szolgáltatások átlagos bekerülési költsége lényegesen 
alacsonyabb a jelenleg alkalmazott nagykereskedelmi áraknál. Egyes becslések szerint a 
költségek megabájtonként kevesebb mint 1 eurócentet tesznek ki. A BEREC becslése alapján 
az adatátviteli szolgáltatások megabájtonkénti nagykereskedelmi ára megközelítőleg 1,63 
eurócent. A megabájtonkénti 3 eurócentes nagykereskedelmi maximálár ilyen módon reális 
összeg, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztók számára alacsonyabb 
kiskereskedelmi maximálárat lehessen megállapítani.

Módosítás 211
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3. cikk (1) bekezdésével 
összhangban a hazai szolgáltatók – köztük 
a virtuális mobilhálózat-üzemeltetők és a 
viszonteladók – nagykereskedelmi 
barangolási szolgáltatásokat 
vásárolhatnak a hazai hálózatok 
üzemeltetőitől, akik a fenti (1) bekezdéssel 
összhangban a látogatott hálózat 
üzemeltetőjétől vásárolt nagykeresekdelmi 
barangolási szolgáltatásokat tovább 
értékesíti. Ebben az esetben az üzemeltető 
által kiszabható átlagos nagykereskedelm 
díj 2012. július 1-jéig legfejlebb 0,30 
EUR/megabájt, 2013. július 1-jéig 
legfejlebb 0,20 EUR/megabájt, illetve 
2014. július 1-jéig legfejlebb 0,10 
EUR/megabájt összegű többletdíjat 
tartalmazhat, amely a hazai üzemeltetőnél 
felmerült indokolt költségek fedezésére 
szolgál.
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Or. en

Indokolás

A hazai hálózat számára lehetővé kell tenni, hogy méltányos és indokolt díjat vessen ki a 
viszonteladás kapcsán felmerült többletköltségek fedezésére, ahogy azt a BEREC is 
megállapította (a barangolásról szóló, 2011. július 11-i COM(2011)402 számú bizottsági 
javaslat BEREC általi elemzésének 30. bekezdése).

Módosítás 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben előírt átlagos 
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
kiszámítani, hogy az adott időszak alatt a 
látogatott hálózat üzemeltetőjéhez a 
barangolási szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóktól szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatás igénybevétele 
címén befolyó nagykereskedelmi árbevételt 
el kell osztani a szolgáltatás nyújtása során 
az adott időszakban ténylegesen felhasznált 
adatok kilobájtalapon összesített és 
megabájtban kifejezett mennyiségével.

(3) Az (1) bekezdésben előírt átlagos 
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
kiszámítani, hogy az adott időszak alatt a 
látogatott hálózat üzemeltetőjéhez a 
barangolási szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatóktól szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatás igénybevétele 
címén befolyó nagykereskedelmi árbevételt 
el kell osztani a szolgáltatás nyújtása során 
az adott időszakban ténylegesen felhasznált 
adatok kilobájtalapon összesített és 
gigabájtban kifejezett mennyiségével.

Or. en

Módosítás 213
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 

2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató által 
saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
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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 

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 0,10 EUR-ra csökken, és 
ezt követően 2015. július 1-jétől a 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
díjai megegyeznek a nemzeti 
díjszabásokkal, amelyek nem lehetnek 
magasabbak az előbbiekben 
meghatározott eurotarifánál.

Or. nl

Indokolás

Ez a tarifa innovációval és a gyorsan növekvő adatforgalom piacán való részesedés növelése 
érdekében folytatott versenyben való részvétel által a mértéktelen nyereségek kiiktatása 
mellett elegendő mértékű árrést kínál az üzemeltetőknek, valamint nem vezet titkos 
piacfelosztáshoz.

Módosítás 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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. január 1-jén 
megabájtonként 0,20 EUR-ra csökken. A 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,20 EUR marad. 2014. 
július 1-jétől már nem lehet különbség a 
belföldi és a barangolásos hívások ára 
között.
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Or. en

Módosítás 215
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 0,10 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,10 EUR marad.

Or. en

Módosítás 216
Christian Engström, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 

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 gigabájtonként 0,20 EUR lehet. 
Az 1 gigabájt alatti barangolásos
adatátvitel legmagasabb kiskereskedelmi 
díjtételének összege arányosan igazodik a 
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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.

gigabájtonkénti 20 EUR-hoz. A 13. és a 
19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
összege 2016. június 30-ig gigabájtonként 
0,20 EUR marad.

Or. en

Indokolás

A gigabájtban megadott díjak meg fogják könnyíteni az ügyfelek számára, hogy az aktuális 
díjszabásról reálisabb képet kapjanak. Ezenkívül a Bizottság által javasolt maximálárak még 
mindig túl magasak és aránytalanok a tényleges bekerülési költségekhez képest.

Módosítás 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 gigabájtonként 500 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén gigabájtonként 
300 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
gigabájtonként 200 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege e rendelet 
alkalmazási időtartama alatt
gigabájtonként 200 EUR marad.

Or. en

Módosítás 218
Anna Hedh
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 0,15 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,12 EUR-ra, 2014. január 1-jén 
megabájtonként 0,09 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2014. július 1-jéig
megabájtonként 0,09 EUR marad,
amikortól már nem lehet különbség a 
belföldi és a barangolási adattovábbítás 
ára között.

Or. en

Módosítás 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 

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 0,70 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,50 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,30 EUR-ra, 2015. július 
1-jén pedig 0,25 EUR-ra csökken. A 13. és 
a 19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
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megabájtonként 0,50 EUR marad. összege 2016. június 30-ig megabájtonként 
0,25 EUR marad.

Or. en

Indokolás

Az áraknak a Bizottság által javasoltnál alacsonyabbaknak kell lenniük ahhoz, hogy jobban 
tükrözzék a valós költségeket. Annak érdekében, hogy további árcsökkentéseket biztosítsanak 
még azelőtt, hogy a strukturális intézkedések kifejthetnék hatásukat a piacon, 2015-re egy 
újabb maximálárat kell előirányozni.

Módosítás 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 0,70 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,50 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,30 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,30 EUR marad.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben meghatározott biztonsági maximáláraknak a kiskereskedelmi és 
nagykereskedelmi árak között kellő mozgásteret kell biztosítaniuk a versenyszereplők számára 
az új barangolási piacra való belépéshez, aminek célja, hogy előmozdítsák a versenyt és az 
ügyfelek számára jobb árakat biztosítsanak.
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Módosítás 221
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 0,45 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 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,20 EUR marad

Or. pl

Indokolás

Az szolgáltatáknak jelentős (300–400%-os) haszonkulcsot kínáló kiskereskedelmi adatátviteli 
árlimitek indokolatlanok, és nem szolgálják a fogyasztók érdekeit. Az adatátvitel árának felső 
határa nem lépheti át a nagykereskedelmi árak kétszeresét, ami még mindig jelentős 
haszonkulcsot kínál az szolgáltatók számára a barangolási szolgáltatások piacán és 
ösztönöznie kell új szolgáltatók piacra lépését.

Módosítás 222
Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 

2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató által 
saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
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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.

legfeljebb megabájtonként 0,60 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,45 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,30 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2018. június 30-ig 
megabájtonként 0,30 EUR marad.

Or. en

Módosítás 223
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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
19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
összege 2017. június 30-ig megabájtonként 
0,20 EUR marad.

Or. el

Módosítás 224
Philippe Juvin, Damien Abad

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 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,30 EUR-ra csökken. A 
19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
összege 2017. június 30-ig megabájtonként 
0,30 EUR marad.

Or. en

Indokolás

A BEREC szerint a kis árrések (a kiskereskedelmi ár a nagykereskedelmi ár legfeljebb 3-
szorosa) lehetővé fogják tenni az új piaci szereplők megjelentését és a kiskereskedelmi 
verseny fejlődését. A nagykereskedelmi maximálárakat az Európai Bizottság által javasolt 
szinten kell tartani; a fogadott hívásokra vonatkozó kiskereskedelmi maximálárakat az 
Európai Bizottság által a 2012-re és 2013-ra javasolt szinten kell tartani, 2014-ben pedig 
tovább kell csökkenteni; 2014-ben a kezdeményezett és fogadott hívásokra vonatkozó 
kiskereskedelmi maximáláraknak meg kell felelniük a BEREC által 2014-re javasolt áraknak. 
Ezeket a maximálárakat 2017 júniusáig kell fenntartani, hogy az Európai Bizottságnak 
elegendő idő álljon a rendelkezésére egy mélyreható felülvizsgálat elvégzésére, illetve szükség 
esetén a megfelelő javaslatok kidolgozására (19. cikk).

Módosítás 225
Laurence J.A.J. Stassen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

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 

2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató által 
saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
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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 

legfeljebb megabájtonként 0,10 EUR lehet.
A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,10 EUR marad 

Or. nl

Indokolás

A megabájtonkénti 10 eurócentes kiskereskedelmi maximálár jobban igazodik az 
okostelefonok használatának gyakorlatához. Ez az összeg emellett jobban megközelíti a mobil 
adathasználat nemzeti árait, és ezáltal csökken a barangolási és nemzeti tarifák közötti 
különbség. Amennyiben a megabájtonként legfeljebb 10 eurócentes kiskereskedelmi díjtétel 
megabájtonként legfeljebb 3 eurócentes nagykereskedelmi árral párosul, elegendő mozgástér 
marad az egymással versengő ajánlatok szempontjából.

Módosítás 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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.
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Or. en

Módosítás 227
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

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 tartós adathordozón 
keresztül, 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.

Or. fr

Módosítás 228
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve

A nagy- és a kiskereskedelmi díjakra 
vonatkozó korlátozások alkalmazásának 
mellőzése a kitűzött határidő előtt
1. A BEREC a barangolási piacon folyó 
verseny fejlődésének értékeléséhez 
rendszeresen adatokat gyűjt a 
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barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi 
díjainak alakulásáról. Ezeket az adatokat 
évente legalább kétszer megküldi a 
Bizottságnak. A Bizottság a szóban forgó 
adatokat nyilvánosan közzéteszi.
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 nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni.
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 
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haladéktalanul közzéteszi azokat az 
adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az 
adott szolgáltatásra vonatkozó 
kiskereskedelmi árkorlátot a továbbiakban 
nem kell alkalmazni.
4. Az árkorlátot a (2), illetve a (3) 
bekezdésben előírt feltétel teljesülését 
bizonyító adatok közzétételének időpontját 
követő naptári hónap első napjától fogva 
nem kell alkalmazni.

Or. nl

Módosítás 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve
A nagy- és a kiskereskedelmi díjakra 
vonatkozó korlátozások alkalmazásának 
mellőzése a kitűzött határidő előtt
(1) A BEREC a barangolási piacon folyó 
verseny fejlődésének értékeléséhez 
rendszeresen adatokat gyűjt a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi 
díjainak alakulásáról. Ezeket az adatokat 
évente legalább kétszer megküldi a 
Bizottságnak. A Bizottság a szóban forgó 
adatokat nyilvánosan közzéteszi.
(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 
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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 nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni.
(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.
(4) Az árkorlátot a (2), illetve a (3) 
bekezdésben előírt feltétel teljesülését 
bizonyító adatok közzétételének időpontját 
követő naptári hónap első napjától fogva 
nem kell alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni.

(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 
nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 

(3) Ha a barangolásos szolgáltatások 
független értékesítésének az 5. cikk alapján 
történő bevezetése után az uniós szinten 
számított átlagos kiskereskedelmi díj a 7. 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

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, 
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 

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, 
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 ország területére lép, a szóban forgó 
ügyfél által látogatott országban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra, 
valamint SMS-üzenetek küldésére 
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küldésére vonatkozó (héát tartalmazó) 
barangolási díjakról.

vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási 
díjakról.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 233
Christel Schaldemose

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, 
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.

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, 
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 vagy harmadik ország
területére lép, a szóban forgó ügyfél által 
látogatott tagállamban vagy harmadik 
országban történő híváskezdeményezésre 
és -fogadásra, valamint SMS-üzenetek 
küldésére vonatkozó (héát tartalmazó) 
barangolási díjakról.

Or. en

Módosítás 234
Christian Engström, Emilie Turunen
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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, 
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.

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, 
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 vagy harmadik ország
területére lép, a szóban forgó ügyfél által 
látogatott tagállamban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra, 
valamint SMS-üzenetek küldésére 
vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási 
díjakról.

Or. en

Módosítás 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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, 
ha az ügyfél értesítette szolgáltatóját, hogy 
nem kívánja e szolgáltatást igénybe venni –
automatikusan, indokolatlan késedelem 

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, 
ha az ügyfél elmúlt 18 éves és értesítette 
szolgáltatóját, hogy nem kívánja e 
szolgáltatást igénybe venni –
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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.

automatikusan, indokolatlan késedelem 
nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás 
útján alapvető, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást adni a barangolást végző 
ügyfélnek, amikor az a hazai hálózatától 
eltérő ország területére 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.

Or. en

Indokolás

A figyelmeztetésnek az ügyfelek javát kell szolgálnia, függetlenül attól, hogy az Európai 
Unión belül vagy kívül tartózkodnak. Ezenfelül a tájékoztatást a hazai számlázási pénznemben 
kell megadni, nem pedig a látogatott ország pénznemében.

Módosítás 236
Anna Hedh

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, 
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 

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, 
ha az ügyfél elmúlt 18 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 ország területére lép, a szóban forgó 
ügyfél által látogatott országban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra, 
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küldésére vonatkozó (héát tartalmazó) 
barangolási díjakról.

valamint SMS-üzenetek küldésére 
vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási 
díjakról.

Or. en

Módosítás 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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, 
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.

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, 
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 ország területére lép, a szóban forgó 
ügyfél által látogatott országban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra, 
valamint SMS-üzenetek küldésére 
vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási 
díjakról.

Or. en

Indokolás

Az átláthatósági szabályok az Unión kívül is érvényesek.

Módosítás 238
Christian Engström, Emilie Turunen
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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 legmagasabb 
díjakat:

Or. en

Módosítás 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell az ügyfél 
díjcsomagjának megfelelően kiszabható 
(héát tartalmazó és az ügyfél hazai 
számlázási pénznemében megadott)
aktuális díjakat:

Or. en

Indokolás

A nagyobb átláthatóság érdekében az ügyfelet azonnal tájékoztatni kell a kiszabandó 
összegről. Ezenfelül a tájékoztatást a hazai számlázási pénznemben kell megadni, nem pedig a 
látogatott ország pénznemében.

Módosítás 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 241
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 242
Christian Engström, Emilie Turunen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiszabott díjakkal kapcsolatos tájékoztatásnak az ügyfelek javát kell szolgálnia, függetlenül 
attól, hogy az Európai Unión belül vagy kívül tartózkodnak.

Módosítás 244
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a látogatott országban tartózkodás alatt 
barangolásos SMS-üzenetek küldéséért.
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Or. en

Indokolás

Az átláthatósági intézkedések az Unión kívül is érvényesek.

Módosítás 246
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Módosítás 247
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyfélnek minden üzenet kapcsán meg 
kell adni a lehetőséget, hogy 
térítésmentesen és egyszerű módon 
értesíthesse hazai szolgáltatóját, hogy az 
automatikus üzenetszolgáltatást a jövőben 
nem kívánja igénybe venni. Annak az 
ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem 
kívánja igénybe venni az automatikus 
üzenetszolgáltatást, joga van e szolgáltatást 
bármikor ingyenesen újból kérni hazai 
szolgáltatójától.

A 18. életévét betöltött ügyfélnek minden 
üzenet kapcsán meg kell adni a lehetőséget, 
hogy térítésmentesen és egyszerű módon 
értesíthesse hazai szolgáltatóját, hogy az 
automatikus üzenetszolgáltatást a jövőben 
nem kívánja igénybe venni. Annak az 
ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem 
kívánja igénybe venni az automatikus 
üzenetszolgáltatást, joga van e szolgáltatást 
bármikor ingyenesen újból kérni hazai 
szolgáltatójától.

Or. en



AM\888019HU.doc 155/191 PE478.641v01-00

HU

Módosítás 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyfélnek minden üzenet kapcsán meg 
kell adni a lehetőséget, hogy 
térítésmentesen és egyszerű módon 
értesíthesse hazai szolgáltatóját, hogy az 
automatikus üzenetszolgáltatást a jövőben 
nem kívánja igénybe venni. Annak az 
ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem 
kívánja igénybe venni az automatikus 
üzenetszolgáltatást, joga van e szolgáltatást 
bármikor ingyenesen újból kérni hazai 
szolgáltatójától.

A 18. életévét betöltött ügyfélnek minden 
üzenet kapcsán meg kell adni a lehetőséget, 
hogy térítésmentesen és egyszerű módon 
értesíthesse hazai szolgáltatóját, hogy az 
automatikus üzenetszolgáltatást a jövőben 
nem kívánja igénybe venni. Annak az 
ügyfélnek, aki értesítést küldött, hogy nem 
kívánja igénybe venni az automatikus 
üzenetszolgáltatást, joga van e szolgáltatást 
bármikor ingyenesen újból kérni hazai 
szolgáltatójától.

Or. en

Indokolás

A kiskorúakat különösen védeni kell a számlasokktól.

Módosítás 249
Christel Schaldemose

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 

(2) Az (1) bekezdés kiegészítéseként, az 
ügyfélnek – függetlenül a 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 
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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 
alkalmazandók.

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 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 250
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
alkalmazandók.

(2) Az (1) bekezdés kiegészítéseként, az 
ügyfélnek – függetlenül a 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 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 251
Christian Engström, Emilie Turunen
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden hazai szolgáltató valamennyi 
barangolást végző ügyfelének lehetőséget 
biztosít, hogy szabadon és ingyenesen 
olyan megoldást válasszon, amely 
tájékoztatást ad az addigi összes 
fogyasztásáról vagy adatmennyiségben, 
vagy a szabályozott barangolásos 
hívásokért és SMS-üzenetekért a 
barangolást végző ügyfél részére történő 
számlázás pénznemében kifejezve, 
garantálva, hogy az ügyfél kifejezett 
beleegyezése nélkül a szabályozott 
barangolásos hívásokért és SMS-
üzenetekért egy adott forgalmi időszakban 
fizetendő összes díj nem haladhatja meg a 
megadott összeghatárt.
Ezért a hazai szolgáltató bizonyos 
forgalmi időszakok tekintetében egy vagy 
több maximális összeghatárt bocsát 
rendelkezésre, feltéve, hogy az ügyfeleket 
előre tájékoztatja a megfelelő 
adatmennyiségekről. Ezen összeghatárok 
egyike (az alapértelmezett összeghatár) 
havi számlázási időszakonként 
megközelíti, de nem haladhatja meg az 50 
EUR-t (héa nélkül).
A hazai szolgáltató adatmennyiségben 
kifejezett határokat is megállapíthat, 
feltéve, hogy az ügyfeleket előre 
tájékoztatják a megfelelő pénzügyi 
vonzatokról. Ezen határértékek egyikének 
(az alapértelmezett adatmennyiségi 
határnak) a megfelelő költségvonzata havi 
számlázási időszakonként nem haladhatja 
meg 50 EUR-t (héa nélkül). Ezenfelül a 
hazai szolgáltató a barangolást végző 
ügyfele részére további különböző – azaz 
magasabb vagy alacsonyabb – havi felső 
összeghatárokat is kínálhat. A második és 
harmadik albekezdésben megállapított 
alapértelmezett határértéket minden olyan 
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ügyfélre alkalmazni kell, aki nem 
választott más határértéket.
Minden hazai szolgáltató biztosítja 
továbbá, hogy megfelelő értesítést küld a 
barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára 
vagy egyéb készülékére, például SMS-
üzenet, e-mail vagy a számítógépén 
felugró ablak formájában a barangolásos 
hívásokra és SMS-üzenetekre vonatkozó, 
megállapodás szerinti felső összeghatár 
vagy adatforgalmi korlát 80%-ának 
elérésekor. Az ügyfelek számára 
biztosítani kell azt a jogot, hogy 
szolgáltatójuktól kérjék az ilyen 
értesítések küldésének megszüntetését, 
illetve bármikor díjmentesen kérjék a 
hazai szolgáltatótól e szolgáltatás 
visszaállítását.
Ha ezt az összeghatárt vagy adatforgalmi 
korlátot egyébként túllépnék, értesítést 
kell küldeni a barangolást végző ügyfél 
mobiltelefonjára vagy egyéb eszközére. 
Ezen értesítésben jelezni kell, hogy az 
ügyfél milyen eljárást követve kérheti a 
szolgáltatás folytatását, illetve fel kell 
tüntetni a határértéken felüli egységekhez 
kapcsolódó költségeket. Amennyiben a 
barangolást végző ügyfél nem válaszol a 
kézbesített értesítésnek megfelelően, a 
hazai szolgáltató azonnal megszünteti a 
díjköteles szabályozott barangolásos 
hívások és SMS-üzenetek biztosítását és az 
ezért fizetendő további díjak barangolást 
végző ügyfél számára történő 
felszámolását, kivéve, ha és ameddig a 
barangolást végző ügyfél e szolgáltatások 
további vagy újbóli nyújtását kéri.
Amennyiben a barangolást végző ügyfél 
„összeghatár vagy adatforgalmi korlát” 
lehetőséget igényel vagy annak 
megszüntetését kéri, a váltásnak a 
kérelem kézhezvételét követő egy 
munkanapon belül ingyenesen meg kell 
történnie, és nem köthető az előfizetés más 
részeire vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz.
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Ez a szabály az Európai Unión belül és 
kívül barangolást végző ügyfelekre 
egyaránt vonatkozik.

Or. en

Módosítás 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Minden hazai szolgáltató valamennyi 
barangolást végző ügyfelének lehetőséget 
biztosít, hogy szabadon és ingyenesen 
olyan megoldást válasszon, amely 
tájékoztatást ad az addigi összes 
fogyasztásáról a tagsággal nem 
rendelkező országban a szabályozott 
barangolásos hang- és SMS-átviteli 
szolgáltatásokért a barangolást végző 
ügyfél részére történő számlázás 
pénznemében kifejezve, garantálva, hogy 
az ügyfél kifejezett beleegyezése nélkül a 
szabályozott barangolási szolgáltatásokért 
egy adott forgalmi időszakban fizetendő 
összes díj nem haladhatja meg a megadott 
összeghatárt.
Ezért a hazai szolgáltató bizonyos 
forgalmi időszakok tekintetében egy vagy 
több maximális összeghatárt bocsát 
rendelkezésre, feltéve, hogy az ügyfeleket 
előre tájékoztatja a megfelelő 
összeghatárokról. Ezen összeghatárok 
egyike (az alapértelmezett összeghatár) 
havi számlázási időszakonként 
megközelíti, de nem haladhatja meg az 50 
EUR-t (héa nélkül). Ezenfelül a hazai 
szolgáltató ügyfele részére további 
különböző – azaz magasabb vagy 
alacsonyabb – havi felső összeghatárokat 
is kínálhat.
A második és harmadik albekezdésben 
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megállapított alapértelmezett határértéket 
minden olyan ügyfélre alkalmazni kell, 
aki nem választott más határértéket. A 18. 
életévüket be nem töltött ügyfelek 
tekintetében az összeghatár havi 
számlázási időszakonként megközelíti, de 
nem haladhatja meg a 20 EUR-t (héa 
nélkül).
Minden hazai szolgáltató biztosítja 
továbbá, hogy megfelelő értesítést küld a 
barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára 
vagy egyéb készülékére, például SMS-
üzenet formájában a kombinált 
barangolásos hang- és SMS-átviteli 
szolgáltatásokra vonatkozó, megállapodás 
szerinti felső összeghatár 50%-ának, majd 
80%-ának elérésekor. A 18. életévüket 
betöltött ügyfelek számára biztosítani kell 
azt a jogot, hogy szolgáltatójuktól kérjék 
az ilyen értesítések küldésének 
megszüntetését, illetve bármikor 
díjmentesen kérjék a hazai szolgáltatótól e 
szolgáltatás visszaállítását.
Ha ezt az összeghatárt egyébként 
túllépnék, értesítést kell küldeni a 
barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára 
vagy egyéb eszközére. Ezen értesítésben 
jelezni kell, hogy az ügyfél milyen eljárást 
követve kérheti a szolgáltatás folytatását, 
illetve fel kell tüntetni a határértéken 
felüli egységekhez kapcsolódó költségeket. 
Amennyiben az ügyfél nem válaszol a 
kézbesített értesítésnek megfelelően, a 
hazai szolgáltató azonnal megszünteti a 
szabályozott barangolásos hang- és SMS-
átviteli szolgáltatások nyújtását és az ezért 
fizetendő további díjak barangolást végző 
ügyfél számára történő felszámolását, 
kivéve, ha és ameddig a barangolást végző 
ügyfél e szolgáltatások további vagy újbóli 
nyújtását kéri.
Amennyiben az ügyfél „összeghatár vagy 
adatforgalmi korlát” lehetőséget igényel 
vagy annak megszüntetését kéri, a 
váltásnak a kérelem kézhezvételét követő 
egy munkanapon belül ingyenesen meg 
kell történnie, és nem köthető az előfizetés 
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más részeire vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz.

Or. en

Módosítás 253
Christel Schaldemose

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 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.

Or. en

Módosítás 254
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

A hazai szolgáltatóknak a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban biztosítaniuk 
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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. 

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. Az árakkal kapcsolatos 
tájékoztatást gigabájtra vetítve kell 
megadni. A (3) bekezdésben 
meghatározott védőmechanizmusok a 
feltöltőkártyás ügyfelekre nem 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 255
Anna Hedh

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 

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 vagy 
kívül – igénybe vett barangolásos 
adatátviteli szolgáltatások díjszabására 
vonatkozóan, olyan módon, amely 
elősegíti, hogy az ügyfelek megértsék e 
használat pénzügyi következményeit, és 
lehetővé teszi számukra a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokra fordított 
kiadásaik nyomon követését és 
ellenőrzését. A (3) bekezdésben 
meghatározott védőmechanizmusok nem 
alkalmazandók azokra a feltöltőkártyás 
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alkalmazandók. ügyfelekre, akik a feltöltőkártyás 
szolgáltatásokat automatikus újrafeltöltési 
mechanizmus nélkül veszik igénybe.

Or. en

Módosítás 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 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 sem a 
gépek közötti (M2M) szolgáltatásokra, 
sem pedig a feltöltőkártyás ügyfelekre nem 
alkalmazandók, kivéve abban az esetben, 
ha ezek az ügyfelek az automatikus 
feltöltési mechanizmust választották.

Or. en

Indokolás

Az M2M szolgáltatásokat ki kell zárni, mivel nincs emberi interakció, és semmi értelme nem 
lenne részleges értesítést küldeni. Ráadásul ezeket a szolgáltatásokat rendszerint vállalati 
viszonylatban nyújtják. Ezenkívül a feltöltőkártyás ügyfeleket is ki kell zárni a „számlasokk” 
intézkedésekből, mivel a feltöltőkártyás keret rendszerint kis összegre korlátozódik. 
Amennyiben azonban az ügyfél automatikus feltöltési mechanizmust vesz igénybe, a 
számlasokk előfordulása elég valószínű, ezért meg kell előzni.
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Módosítás 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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 vagy 
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.

Or. en

Módosítás 258
George Lyon

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 

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 
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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. 

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, kivéve, ha olyan 
feltöltőkártyás szerződést kötöttek, ahol a 
keret automatikus feltöltődik.

Or. en

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.

Módosítás 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 

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 
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ellenőrzését. A (3) bekezdésben 
meghatározott védőmechanizmusok a 
feltöltőkártyás ügyfelekre nem 
alkalmazandók.

ellenőrzését. A (3) bekezdésben 
meghatározott védőmechanizmusok a 
feltöltőkártyás ügyfelekre nem 
alkalmazandók, kivéve, ha olyan 
feltöltőkártyás szerződést kötöttek, ahol a 
keret automatikus feltöltődik.

Or. en

Módosítás 260
Robert Rochefort

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 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.

Or. fr

Módosítás 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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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.

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. Minden 
barangolásos adatátviteli szolgáltatás 
nyújtója lehetővé teszi a barangolást végző 
ügyfél részére a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások kikapcsolásának 
kérelmezését.

Or. en

Módosítás 262
Robert Rochefort

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.
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Or. fr

Módosítás 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 264
Christel Schaldemose

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 

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

barangolást végző ügyfélre alkalmazandó 
díjakról, kivéve ahol az ügyfél értesítette 
hazai szolgáltatóját, hogy nem tart igényt 
erre a tájékoztatásra.

Or. en

Módosítás 265
Christian Engström, Emilie Turunen

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 díjszabási
alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett 
tagállamban vagy harmadik 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.

Or. en

Módosítás 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

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 
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adatátviteli szolgáltatások nyújtására az 
adott barangolást végző ügyfélre 
alkalmazandó díjakról, kivéve ahol az
ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy 
nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett 
országban a szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatások nyújtására az 
adott barangolást végző ügyfélre 
alkalmazandó díjakról, kivéve ahol a 18. 
életévét betöltött ügyfél értesítette hazai 
szolgáltatóját, hogy nem tart igényt erre a 
tájékoztatásra. Mivel a számlát megabájtra 
vetítve állítják ki, az automatikus üzenet 
szintén világos példával szolgál arról, 
hogy mi számít egy megabájtnyi adatnak.

Or. en

Módosítás 267
Anna Hedh

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 díjszabási 
alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett 
tagállamban a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások nyújtására az adott 
barangolást végző ügyfélre alkalmazandó 
díjakról, kivéve ahol a 18. életévét betöltött
ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy 
nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

Or. en

Módosítás 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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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 díjszabási 
alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett 
országban a 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.

Or. en

Indokolás

Az átláthatósági intézkedések az Unión kívüli barangolási szolgáltatásokra is vonatkoznak.

Módosítás 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 270
Christel Schaldemose

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 tagállamba vagy harmadik 
országba lép és e tagállamban vagy 
harmadik 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.

Or. en

Módosítás 271
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

Ezt a személyre szabott alapvető díjszabási 
tájékoztatást a barangolást végző ügyfél 
mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére 
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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.

kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail 
vagy a számítógépén felugró ablak 
formájában, valahányszor a barangolást 
végző ügyfél egy hazai hálózatának 
államától eltérő tagállamba vagy harmadik 
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. Az Unión 
kívüli és belüli barangolás esetén 
egyaránt személyre szabott díjszabási 
tájékoztatást kell küldeni az ügyfélnek.

Or. en

Módosítás 272
Anna Hedh

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 
barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A 
tájékoztatást ingyenesen kell nyújtani, 
abban a pillanatban, amikor a barangolást 
végző ügyfél a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatást kezdeményezi, a tájékoztatás 
fogadását és könnyű megértését elősegítő 
módon.

Or. en
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Módosítás 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
barangolásos adatátviteli szolgáltatást. A 
tájékoztatást ingyenesen kell nyújtani, 
abban a pillanatban, amikor a barangolást 
végző ügyfél a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatást kezdeményezi, a tájékoztatás 
fogadását és könnyű megértését elősegítő 
módon.

Or. en

Indokolás

Az átláthatósági intézkedések az Unión kívüli barangolási szolgáltatásokra is vonatkoznak.

Módosítás 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 275
Robert Rochefort

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 vagy e-
mail 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.

Or. fr

Módosítás 276
Christel Schaldemose
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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 
fizetendő összes díj nem haladhatja meg a 
megadott határértéket.

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 
hang-, SMS- és barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokért a barangolást végző 
ügyfél részére történő számlázás 
pénznemében kifejezve, annak garantálása 
mellett, hogy az ügyfél kifejezett 
beleegyezése nélkül a szabályozott 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatásokért egy adott időszakban 
fizetendő összes díj nem haladhatja meg a 
megadott határértéket.

Or. en

Módosítás 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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 barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokért a barangolást 
végző ügyfél részére történő számlázás 
pénznemében kifejezve, annak garantálása 
mellett, hogy az ügyfél kifejezett 
beleegyezése nélkül a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokért egy adott 
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szolgáltatásokért egy adott időszakban 
fizetendő összes díj nem haladhatja meg a 
megadott határértéket.

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.

Or. en

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 278
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezért a hazai szolgáltatók egy vagy több 
maximális összeghatárt bocsátanak 
rendelkezésre meghatározott használati 
időszakok tekintetében, feltéve, hogy az
ügyfeleket előre tájékoztatják a megfelelő 
adatmennyiségekről. Ezen összeghatárok 
egyike (az alapértelmezett összeghatár) 
havi számlázási időszakonként 
megközelíti, de nem haladhatja meg az 50 
EUR-t (héa nélkül).

Ezért a hazai szolgáltatók egy vagy több 
maximális összeghatárt bocsátanak 
rendelkezésre meghatározott használati 
időszakok tekintetében, feltéve, hogy a 18. 
életévüket betöltött ügyfeleket előre 
tájékoztatják a megfelelő 
adatmennyiségekről. Ezen összeghatárok 
egyike (az alapértelmezett összeghatár) 
havi számlázási időszakonként 
megközelíti, de nem haladhatja meg az 50 
EUR-t (héa nélkül).

Or. en
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Módosítás 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezért a hazai szolgáltatók egy vagy több 
maximális összeghatárt bocsátanak 
rendelkezésre meghatározott használati 
időszakok tekintetében, feltéve, hogy az
ügyfeleket előre tájékoztatják a megfelelő 
adatmennyiségekről. Ezen összeghatárok 
egyike (az alapértelmezett összeghatár) 
havi számlázási időszakonként 
megközelíti, de nem haladhatja meg az 50 
EUR-t (héa nélkül).

Ezért a hazai szolgáltatók egy vagy több 
maximális összeghatárt bocsátanak 
rendelkezésre meghatározott használati 
időszakok tekintetében, feltéve, hogy a 18. 
életévüket betöltött ügyfeleket előre 
tájékoztatják a megfelelő 
adatmennyiségekről. Ezen összeghatárok 
egyike (az alapértelmezett összeghatár) 
havi számlázási időszakonként 
megközelíti, de nem haladhatja meg az 50 
EUR-t (héa nélkül). A 18. életévüket be 
nem töltött ügyfelek esetében az 
összeghatár havi számlázási 
időszakonként megközelíti, de nem 
haladhatja meg a 20 EUR-t (héa nélkül).

Or. en

Indokolás

A kiskorúakat különösen védeni kell a számlasokktól.

Módosítás 280
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hazai szolgáltató adatmennyiségben 
kifejezett határokat is megállapíthat, 
feltéve, hogy az ügyfeleket előre 
tájékoztatja a megfelelő pénzügyi 
vonzatokról. Ezen határértékek egyike (az 
alapértelmezett adatmennyiségi határ) 
esetében a megfelelő költségvonzatnak 
havi számlázási időszakonként legfeljebb 

A hazai szolgáltató adatmennyiségben 
kifejezett határokat is megállapíthat, 
feltéve, hogy a 18. életévüket betöltött
ügyfeleket előre tájékoztatja a megfelelő 
pénzügyi vonzatokról. Ezen határértékek 
egyike (az alapértelmezett adatmennyiségi 
határ) esetében a megfelelő 
költségvonzatnak havi számlázási 
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50 EUR-nak kell lennie (héa nélkül). időszakonként legfeljebb 50 EUR-nak kell 
lennie (héa nélkül).

Or. en

Módosítás 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hazai szolgáltató adatmennyiségben 
kifejezett határokat is megállapíthat, 
feltéve, hogy az ügyfeleket előre 
tájékoztatja a megfelelő pénzügyi 
vonzatokról. Ezen határértékek egyike (az 
alapértelmezett adatmennyiségi határ) 
esetében a megfelelő költségvonzatnak 
havi számlázási időszakonként legfeljebb 
50 EUR-nak kell lennie (héa nélkül).

A hazai szolgáltató adatmennyiségben 
kifejezett határokat is megállapíthat, 
feltéve, hogy a 18. életévüket betöltött
ügyfeleket előre tájékoztatja a megfelelő 
pénzügyi vonzatokról. Ezen határértékek 
egyike (az alapértelmezett adatmennyiségi 
határ) esetében a megfelelő 
költségvonzatnak havi számlázási 
időszakonként legfeljebb 50 EUR-nak kell 
lennie (héa nélkül). A 18. életévüket be 
nem töltött ügyfelek esetében az 
összeghatár havi számlázási 
időszakonként megközelíti, de nem 
haladhatja meg a 20 EUR-t (héa nélkül).

Or. en

Módosítás 282
Christel Schaldemose

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 

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-, 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 283
Anna Hedh

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 
adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, 
megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy 
adatforgalmi korlát 80%-ának elérésekor. 
Biztosítani kell a 18. életévüket betöltött
ügyfelek számára a jogot, hogy kérjék 
szolgáltatójuktól az ilyen értesítések 
küldésének megszüntetését, illetve hogy 
bármikor díjmentesen kérjék a hazai 
szolgáltatótól a szolgáltatás visszaállítását.

Or. en

Módosítás 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 6 albekezdés
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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 
adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, 
megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy 
adatforgalmi korlát 50%-ának és 80%-
ának elérésekor. Biztosítani kell a 18. 
életévüket betöltött ügyfelek számára a 
jogot, hogy kérjék szolgáltatójuktól az 
ilyen értesítések küldésének 
megszüntetését, illetve hogy bármikor 
díjmentesen kérjék a hazai szolgáltatótól a 
szolgáltatás visszaállítását.

Or. en

Módosítás 285
Morten Løkkegaard

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 
adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, 
megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy 
adatforgalmi korlát 50%-ának, illetve 
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.



PE478.641v01-00 182/191 AM\888019HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 286
Robert Rochefort

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 vagy e-mail 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.

Or. fr

Módosítás 287
Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 288
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 8 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a barangolást végző ügyfél 
„pénzügyi vagy adatforgalomra vonatkozó 
limit” funkciót igényel vagy annak 
megszüntetését kéri, a váltásnak a kérelem 
kézhezvételét követő egy munkanapon 
belül, ingyenesen kell megtörténnie, és 
nem köthető az előfizetés más részeire 
vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz.

Amennyiben a barangolást végző ügyfél 
„pénzügyi vagy adatforgalomra vonatkozó 
limit” funkciót igényel vagy annak 
megszüntetését kéri, a váltásnak a kérelem 
kézhezvételét követő egy munkanapon 
belül, ingyenesen kell megtörténnie, és 
nem köthető az előfizetés más részeire 
vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz.

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

Or. en

Módosítás 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

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.
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Módosítás 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 az előfizetőik 
részére kártérítést nyújtsanak, ha 
késleltetik vagy akadályozzák egy előfizető 
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.

Or. en

Módosítás 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

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 

(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 
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felül: felül:

Or. en

Indokolás

Több időre van szükség annak értékelésére, hogy a gyakorlatban is működik-e a strukturális 
megoldás és a piacon biztosítani fogja-e a versenyt.

Módosítás 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

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 4a. cikkben előírtaknak megfelelően 
az egységes mobilhírközlési piac 
megteremtéséhez szükséges változások 
előidézése érdekében a Bizottság 2013. 
január 1-jéig a BEREC-cel és az egyéb 
érintett érdekelt felekkel folytatott
konzultációt követően új jogalkotási 
javasolatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amely egy 
javaslatot is tartalmaz a nagykerekedelmi 
maximálárak 2016. július 1. és 2020. 
június 30. közötti időszakra történő 
frissítésére vonatkozóan, figyelembe véve 
a hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nyújtásért felszámolt 
nagykereskedelmi díjakkal kapcsolatos 
fejleményeket. E javaslat kitér továbbá az 
egész Unió területére kiterjedő európai 
üzemeltetők és engedélyek létrehozására 
is;

Or. en

Módosítás 294
Anna Hedh
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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 4a. cikkben előírtaknak megfelelően 
az egységes mobilhírközlési piac 
megteremtéséhez szükséges változások 
előidézése érdekében a Bizottság 2013. 
január 1-jéig a BEREC-cel és az egyéb 
érintett érdekelt felekkel folytatott
konzultációt követően új jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amely egy 
javaslatot is tartalmaz a nagykereskedelmi 
maximálárak 2016. július 1. és 2020. 
június 30. közötti időszakra történő 
frissítésére vonatkozóan, figyelembe véve 
a hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nyújtásért felszámolt 
nagykereskedelmi díjakkal kapcsolatos 
fejleményeket

Or. en

Módosítás 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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:

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a barangolást végző ügyfeleknek 
nyújtott hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi 
áraiban bekövetkezett változások, illetve 
ehhez kapcsolódóan az egyes 
tagállamokban nemzeti szinten nyújtott 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatások 
alakulása, külön a feltöltőkártyás és a 
számlás szerződéssel rendelkező ügyfelek 
tekintetében, valamint e szolgáltatások 
minősége és sebessége;

törölve

Or. en

Módosítás 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szolgáltatások – ideértve a barangolás 
alternatív szolgáltatásait (hang, SMS és 
adat) is – elérhetősége és minősége, 
különösen a technológiai fejlődés 
fényében;

törölve

Or. en



AM\888019HU.doc 189/191 PE478.641v01-00

HU

Módosítás 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– mennyire voltak előnyösek az ügyfelek 
számára a barangolásos szolgáltatások 
tényleges árcsökkentései, illetve más, a 
barangolásos szolgáltatások nyújtásának 
árait érintő csökkentések, továbbá a 
különféle hívási minták szerint a 
fogyasztók rendelkezésére álló tarifák és 
termékek sokfélesége;

törölve

Or. en

Módosítás 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a verseny mértéke a kis- és 
nagykereskedelmi piacon, különösen a 
kisebb, független vagy új üzemeltetők 
versenyhelyzete, ideértve az üzemeltetők 
közötti kereskedelmi megállapodások 
versenyre gyakorolt hatásának mértékét 
és az üzemeltetők közötti összeköttetés 
mértékét is;

törölve

Or. en

Módosítás 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 3. és a 4. cikkben előírt strukturális 
megoldások hatására milyen mértékben 
alakult ki verseny a barangolási piacon.

törölve

Or. en

Módosítás 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jelentés azt állapítja meg, hogy az 
e rendeletben előírt strukturális 
intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy 
a barangolási piacon az európai 
fogyasztók előnyére elősegítsék a versenyt, 
a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében 
megfelelő javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé. A Bizottság azt 
vizsgálja meg különösen, hogy szükséges-
e a strukturális intézkedések módosítása, 
illetőleg a 7., a 9. és a 12. cikkben előírt 
átmeneti kiskereskedelmi maximálárak 
bármelyikének időbeli kiterjesztése.

törölve

Or. en

Módosítás 302
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a jelentés azt állapítja meg, hogy az 
e rendeletben előírt strukturális 
intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy 

2. A jelentésből ki kell tűnnie, hogy 
milyen mértékben sikerült elérni az 
európai digitális menetrendben rögzített 
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a barangolási piacon az európai 
fogyasztók előnyére elősegítsék a versenyt, 
a Bizottság a helyzet orvoslása érdekében
megfelelő javaslatokat terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé. A Bizottság azt 
vizsgálja meg különösen, hogy szükséges-
e a strukturális intézkedések módosítása, 
illetőleg a 7., a 9. és a 12. cikkben előírt 
átmeneti kiskereskedelmi maximálárak 
bármelyikének időbeli kiterjesztése.

célkitűzést a belföldi szolgáltatásokra és a 
barangolásra vonatkozó egységes tarifa 
tekintetében, és ez milyen mértékben 
vezetett új termékekhez (innovációhoz), 
valamint milyen hatással volt a növekvő 
és változó kommunikációs piacon folyó 
versenyre, és milyen következményekkel 
járt az európai fogyasztók szempontjából.  
A Bizottságnak a meghatározott 
problémák orvoslása érdekében megfelelő 
javaslatokat kell az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjesztenie.

Or. nl

Módosítás 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en


