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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

Maximált árak és strukturális intézkedések

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

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

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

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

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

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A barangolási és az országon belüli 
tarifák közötti különbség 2015-re történő, 
szinte nullára való csökkentésére irányuló 
célkitűzés „Az európai digitális 
menetrend” című bizottsági 
közleményben1 említett egyik fő 
teljesítménycél.  
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_____________
1COM(2010)0245.

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) Az internethez, és az egyéb innovatív 
jellegű alkalmazásokhoz való hozzáférést 
lehetővé tevő vezeték nélküli szélessávú 
hálózatok fejlesztése az Unió egyik 
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alapvető célkitűzése, és ezen a kereten 
belül a .../.../EU európai parlamenti és 
tanácsi határozattal létrehozott első 
többéves rádióspektrum-politikai program 
arra törekszik, hogy az uniós szakpolitikai 
célkitűzések megvalósítása, valamint a 
vezeték nélküli adatforgalomra irányuló 
egyre növekvő igény kielégítése érdekében 
kellő időben elegendő és megfelelő 
sávszélességet bocsásson rendelkezésre. A 
„Szélessávú hozzáférés Európában: 
beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című bizottsági 
közleményről szóló, 2011. július 6-i 
állásfoglalásában1 az Európai Parlament 
felhívja a Bizottságot, hogy hangolja össze 
a tagállamok között a bevált gyakorlatokat 
a tömegközlekedésben nyilvánosan 
hozzáférhető, ingyenes, nagy sebességű 
WiFi-hálózatok területén. 
_____________
1 Elfogadott szövegek, 
P7_TA(2011)0322P7.

Or. en

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
17 d preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17d) Az „időközi jelentés az Európai 
Unión belüli barangolási szolgáltatások 
fejlődéséről” című bizottsági közlemény
megjegyzi, hogy a technológiai fejlődés 
és/vagy a barangolási szolgáltatás 
alternatívái, például az internetes 
hangtovábbítás (VoIP) vagy a Wi-Fi 
versenyképesebbé tehetik az Unió 
roamingpiacát; miközben hazai szinten 
egyre inkább használják ezeket az 
alternatívákat, különösen a VoIP 
szolgáltatásokat, a barangolás során nem 
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történt jelentős változás használatukban;
_____________
1COM(2010)0356.

Or. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

Az Európai 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) Az ügyfeleknek jogot kell biztosítani 
arra, hogy a barangolási szolgáltatásokat 
belföldi mobilcsomagjuktól függetlenül 
vásárolják meg. Meg kell állapítani a 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítésének alapelveit, és ezeket az 
alapelveket az Unió szintjén koordinált 
módon kell bevezetni. A barangolási 
szolgáltatásokat saját országukban nyújtó 
szolgáltatók által kínált feltételeknek az 
ügyfelek számára könnyen 
összehasonlíthatóaknak kell lenniük. 
Ezért a Bizottságnak egységes feltételeket 
kell javasolnia ilyen információk nyújtása 
esetén. Ennek érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban jogi aktusok elfogadására 
kell felhatalmazni a Bizottságot.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson a BEREC-cel és 
az érintettekkel, többek között szakértői 
szinten. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és
kidolgozása során egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon továbbítania kell a 
megfelelő dokumentumokat az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Amíg nem 
fogadják el e kritériumokat, a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak ösztönözniük 
kell összehasonlítható információk 
nyújtását, például olyan iránymutatások 
révén, amelyek az adott barangolási 
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szolgáltatásra vonatkozó szabályozott 
díjakat használják referenciaként.
Lehetővé kell tenni, hogy az ügyfelek –
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. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

Az Európai 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 

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

ingyenesen, könnyen kapjanak 
információkat a barangolási 
szolgáltatások használatakor az országban
rájuk érvényes barangolási díjakról. 
Továbbá a szolgáltatóknak ingyenesen 
további információkat kell nyújtaniuk az 
Unióban tartózkodó ügyfeleik kérésére a
látogatott tagállamban a beszédhívások, 
SMS-ek és MMS-ek kezdeményezése vagy 
fogadása, valamint egyéb adatátviteli 
szolgáltatások percdíjára és egységenkénti 
díjára (hozzáadottérték-adóval) 
vonatkozólag. Mivel egyes fogyasztói 
csoportok jól tájékozottak lehetnek a 
barangolási szolgáltatások díjairól, az 
üzemeltetőknek lehetővé kell tenniük a 
fogyasztók számára, hogy ezt az 
automatikus üzenetküldési szolgáltatást 
egyszerű módon lemondják.

Or. en

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

Az Európai 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 díjszabási tájékoztatást kell 
nyújtaniuk barangolást végző ügyfeleik 
számára a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásoknak ezen ügyfelekre 
alkalmazandó díjairól, valahányszor 
barangolásos adatátviteli szolgáltatást 
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
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Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

Az Európai 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-
mailküldés, 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-
mailküldés, a képküldés, az 
internetböngészés, megközelítőleg jelezve 
az ezek által felhasznált adatmennyiséget.

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

Az Európai 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 barangolási szolgáltatások 
felhasználói által fizetendő díjakra 
vonatkozó tájékoztatás nyújtásának javítása 
céljából. A 15. cikk (3) bekezdésében 
szereplő átláthatósági szabályoknak 
mutatis mutandis az adott országbeli 
szolgáltatókra is vonatkozniuk kell az 
Unión kívül igénybe vett barangolási 
szolgáltatások esetében.

Or. en

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o pont

Az Európai 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
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Indokolás

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

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

Az Európai 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. július 1-jén kezdődő hatállyal a 
hazai szolgáltatók valamennyi barangolást 
végző ügyfelüknek egyértelmű és érthető 
módon 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

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

Az Európai 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 

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 
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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.

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 15
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

Az Európai 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 
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 ügyfelet tájékoztatni kell 
erről a lehetőségről. 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
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Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A belső piac kifejlődésének biztosítása 
érdekében a barangolási szolgáltatások 
független értékesítését szolgáló 
eszközrendszer műszaki megoldásait az 
Unió teljes egészében egyidejűleg kell 
bevezetni, és az alábbi feltételeknek kell 
megfelelnie:
a) minden műszaki megoldásnak 
költséghatékonynak kell lennie;
b) fogyasztóbarát módon kell kialakítani;
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c) a lehető legnagyobb mértékben 
interoperábilisnak kell lennie;
d) az ügyfeleknek könnyen és gyorsan kell 
tudniuk váltani egy alternatív 
barangolásszolgálatóra vagy az alternatív 
barangolásszolgálatók között, megőrizve 
mobilszámukat;
e) nem lehet korlátozni az uniós polgárok 
barangolását harmadik országokban vagy 
harmadik országok polgárainak 
barangolását az Unióban.

Or. en

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

Az Európai 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 megfeleljen az (1) bekezdésben 
felsorolt feltételeknek. A barangolási 
szolgáltatások független értékesítése 
kapcsán az eszközrendszer 
igénybevételéért az ügyfeleknek 
közvetlenül díj nem számítható fel.
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Or. en

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság megbízza az érintett európai 
szabványügyi testületet az érintett 
szabványoknak az eszközrendszer 
harmonizált bevezetéséhez szükséges 
módosításával.
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Or. en

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai 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 2016. június 30-ig 
hatályosak.

Or. en

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

Az Európai 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 megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,20 EUR, 
2013. július 1-jétől a 0,15 EUR, 2014. 
július 1-jétől pedig a 0,10 EUR összegű 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai 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 héá-t nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
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 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,30 EUR marad

Or. en

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

Az Európai 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 

5. A barangolást végző ügyfél bármikor 
kérheti euro-adattarifába történő átsorolását 
vagy az euro-adattarifából való kilépését. 
A díjszabások közötti váltást a kérelem 
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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.

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 
elhalaszthatja. Az euro-adattarifa mindig 
összekapcsolható euro-SMS tarifával és 
eurotarifával.

Or. en

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. Legkésőbb 2012. június 30-ig a hazai 
szolgáltatók egyenként valamennyi 
barangolást végző ügyfelüket egyértelmű 
és érthető módon 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. en

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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Az Európai 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 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 működő készülékek, vagy 
más, az SMS funkciót nem támogató 
készülékek esetében nem alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai 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 

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 
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számukra a szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokra fordított 
kiadásaik nyomon követését és 
ellenőrzését. A (3) bekezdésben 
meghatározott védőmechanizmusok a 
feltöltőkártyás ügyfelekre nem
alkalmazandók.

számukra a szabályozott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokra fordított 
kiadásaik nyomon követését és 
ellenőrzését. A (3) bekezdésben
meghatározott védőmechanizmusok a 
feltöltőkártyás ügyfelekre és az előfizetése 
ügyfelekre egyaránt alkalmazandók. A 
feltöltőkártyás ügyfeleket időben 
figyelmeztetni kell, ha közelítenek 
kreditjük határához.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Az Európai 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 kiskereskedelmi
barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért 
az Unión belül és azon kívül a barangolást 
végző ügyfél részére történő számlázás 
pénznemében kifejezve, annak garantálása 
mellett, hogy az ügyfél kifejezett 
beleegyezése nélkül az ilyen 
kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokért egy adott időszakban 
fizetendő összes díj nem haladhatja meg a 
megadott határértéket.

Or. en
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Indokolás

A „számlasokk” megelőzése érdekében az adott időszakban fizetendő összes díj korlátozását 
ki kell terjeszteni az Európán kívüli úti célokra is.

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

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

Or. en


