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Módosítás 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság a 2011–2015 közötti 
időszakra szóló teljesítményértékelési 
keretben1 javasolta a nemzeti és 
barangolási díjak közötti különbségek 
csökkentésére és 2015-ig a nulla közeli 
érték elérésére irányuló célkitűzést, 
amelyet később a tagállamok is 
jóváhagytak. E célkitűzést az európai 
digitális menetrendről szóló bizottsági 
közlemény is tartalmazza2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának „Az európai 
digitális menetrend”-ről (COM (2010) 
245)

Or. en

Módosítás 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

(1a) A Bizottság a 2011–2015 közötti 
időszakra szóló teljesítményértékelési 
keretben1 javasolta a nemzeti és 
barangolási díjak közötti különbségek 
csökkentésére és 2015-ig a nulla közeli 
érték elérésére irányuló célkitűzést, 
amelyet később a tagállamok is 
jóváhagytak. E célt az európai digitális 
menetrendről szóló bizottsági közlemény 
is tartalmazza.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának „Az európai 
digitális menetrend”-ről (COM (2010) 
245)

Or. en

Módosítás 60
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 717/2007/EK rendeletnek 
ideiglenesnek kell lennie, és csak addig 
szabad hatályban lennie, amíg a Bizottság 
javaslatot nem tesz a szükséges 
jogszabályokra annak érdekében, hogy a 
nyilvános mobilhírközlő hálózatokra 
vonatkozóan teljes körűen létrehozza az 
egységes piacot az EU-ban, és ezáltal 
középtávon megszüntesse a barangolási 
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díjakat.

Or. en

Módosítás 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) 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 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) 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 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 
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.

(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 
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 a 
verseny hiánya miatt 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.

Or. en

Módosítás 64
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fogyasztók, a nemzeti szabályozó (2) A fogyasztók, a nemzeti szabályozó 
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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 
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.

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 és hordozható 
számítógépes eszközök használatáért az 
Unión belüli utazások során fizetendő ár 
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.

Or. en

Módosítás 65
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A barangolási díjak komoly akadályt 
jelentenek Európa arra irányuló 
erőfeszítései szempontjából, hogy 
tudásalapú gazdaságot hozzon létre, és 
500 millió szereplőből álló egységes 
fogyasztói piacot alakítson ki. A 
mobiladat-forgalom exponenciális 
növekedését elegendő rádióspektrum 
kiosztásával kell elősegíteni annak 
érdekében, hogy a fogyasztók és 
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vállalkozások bárhol Európában a 
hazaihoz hasonló árakon vehessenek 
igénybe hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 66
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az internetcsatlakozásra alkalmas 
mobiltelefonok és táblagépek erőteljes 
elterjedése miatt az adatforgalom 
középtávon igen nagy gazdasági 
jelentőséggel bír. Ez mind a felhasználók, 
mind pedig az alkalmazásokat és 
tartalmakat szolgáltatók szempontjából 
döntő kritériumnak számít. A piaci 
fejlődés előmozdítása érdekében az 
adatforgalmi árak nem akadályozhatják a 
növekedést.

Or. de

Módosítás 67
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A mobiladat-forgalom gyors fejlődése 
és a hang-, SMS- és adatátviteli 
barangolási szolgáltatásokat külföldön 
igénybe vevő ügyfelek egyre növekvő 
száma miatt fokozni kell a 
versenykényszert, új üzleti modelleket és 
technológiákat kell kifejleszteni, valamint 
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növelni kell a vezeték nélküli 
szolgáltatások tekintetében elérhető 
rádióspektrum mértékét. A barangolási 
díjak szabályozását úgy kell kialakítani, 
hogy az ne tartsa vissza a még 
alacsonyabb árakat eredményező
versenyt. 

Or. en

Módosítás 68
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyének mobilitásán alapuló 
európai szociális, oktatási és kulturális 
térség létrehozásának meg kell könnyítenie 
az emberek közötti kapcsolattartást, hogy 
megvalósuljon a valódi „Európa a 
polgárokért”.

(3) Az egyének mobilitásán és digitális 
adatokon alapuló európai szociális, 
oktatási, kulturális és vállalkozási térség 
létrehozásának meg kell könnyítenie az 
emberek közötti kapcsolattartást, hogy 
megvalósuljon a valódi „Európa a 
polgárokért”.

Or. en

Módosítás 69
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Közös megközelítést kell alkalmazni 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
földfelszíni nyilvános mobilhírközlő 
hálózatot használók az Unión belüli 
utazásaik során ne fizessenek túlzott árat az 
Unión belüli barangolási szolgáltatások 
keretében történő beszédhívások 
kezdeményezéséért és fogadásáért, ezáltal 

(14) Közös, összehangolt megközelítést 
kell alkalmazni annak biztosítása 
érdekében, hogy a földfelszíni nyilvános 
mobilhírközlő hálózatot használók az 
Unión belüli utazásaik során ne fizessenek 
túlzott árat az Unión belüli barangolási 
szolgáltatások keretében történő 
beszédhívások kezdeményezéséért és 
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a barangolási szolgáltatások tekintetében 
fokozódjék a mobilüzemeltetők közötti 
verseny és ennek folytán a fogyasztók 
magas szintű védelmet élvezzenek, 
valamint megmaradjon az innovációra való 
ösztönzés és a fogyasztói választás 
lehetősége is. Az érintett szolgáltatások 
határokon átnyúló természetére való 
tekintettel közös megközelítés szükséges 
ahhoz, hogy a mobilüzemeltetőknek 
egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, 
egységes, koherens keretszabályozáson 
belül működhessenek.

fogadásáért, valamint szöveges üzenetek 
küldéséért vagy az internet használatáért,
ezáltal a barangolási szolgáltatások 
tekintetében fokozódjék a 
mobilüzemeltetők közötti verseny és ennek 
folytán a fogyasztók magas szintű 
védelmet élvezzenek, valamint 
megmaradjon az innovációra való 
ösztönzés és a fogyasztói választás 
lehetősége is. Az érintett szolgáltatások 
határokon átnyúló természetére való 
tekintettel közös megközelítés szükséges 
ahhoz, hogy a mobilüzemeltetőknek 
egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, 
egységes, koherens keretszabályozáson 
belül működhessenek.

Or. en

Módosítás 70
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Közös megközelítést kell alkalmazni 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
földfelszíni nyilvános mobilhírközlő 
hálózatot használók az Unión belüli 
utazásaik során ne fizessenek túlzott árat az 
Unión belüli barangolási szolgáltatások 
keretében történő beszédhívások 
kezdeményezéséért és fogadásáért, ezáltal 
a barangolási szolgáltatások tekintetében 
fokozódjék a mobilüzemeltetők közötti 
verseny és ennek folytán a fogyasztók 
magas szintű védelmet élvezzenek, 
valamint megmaradjon az innovációra való 
ösztönzés és a fogyasztói választás 
lehetősége is. Az érintett szolgáltatások 
határokon átnyúló természetére való 
tekintettel közös megközelítés szükséges 
ahhoz, hogy a mobilüzemeltetőknek 
egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, 

(14) Közös megközelítést kell alkalmazni 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
földfelszíni nyilvános mobilhírközlő 
hálózatot használók az Unión belüli 
utazásaik során ne fizessenek túlzott árat az 
Unión belüli barangolási szolgáltatások 
keretében történő beszédhívások 
kezdeményezéséért és fogadásáért, 
valamint adatkapcsolat létesítéséért,
ezáltal a barangolási szolgáltatások 
tekintetében fokozódjék a 
mobilüzemeltetők közötti verseny és ennek 
folytán a fogyasztók magas szintű 
védelmet élvezzenek, valamint 
megmaradjon az innovációra való 
ösztönzés és a fogyasztói választás 
lehetősége is. Az érintett szolgáltatások 
határokon átnyúló természetére való 
tekintettel közös megközelítés szükséges 
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egységes, koherens keretszabályozáson 
belül működhessenek.

ahhoz, hogy a mobilüzemeltetőknek 
egyetlen, objektív kritériumokon alapuló, 
egységes, koherens keretszabályozáson 
belül működhessenek.

Or. en

Módosítás 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A határ menti területeken élő 
ügyfeleket nem szabad a szándékolatlan 
barangolással kapcsolatos díjak miatt 
szükségtelenül magas telefonszámlákkal 
sújtani. Ennélfogva intézkedéseket kell 
megállapítani olyan átmeneti zónák határ 
menti területeken való létrehozása 
érdekében, ahol az ügyfelek átalánydíjat 
fizetnek a hálózat honosságától 
függetlenül. E zónáknak mintegy 10 km 
széles területen kell elhelyezkedniük a 
határ mindkét oldalán.

Or. en

Módosítás 72
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Azt is rendkívül fontos biztosítani, 
hogy a mobilszolgáltatók e rendelet 
következtében ne rontsák az ágazaton 
belüli munkakörülményeket.

Or. cs
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Módosítás 73
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A ( …/…/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozattal) létrehozott első 
többéves rádióspektrum-politikai program 
olyan fejlesztés előtt nyitja meg az utat, 
amely lehetővé teszi az Unió számára, 
hogy globális szinten vezető helyet 
foglaljon el a szélessávú sebesség, 
mobilitás, lefedettség és kapacitás 
tekintetében, elősegítve új üzleti modellek 
és technológiák megjelenését és 
csökkentve a barangolás szerkezeti okait.

Or. en

Módosítás 74
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A páneurópai licencárverések 
serkenthetik a barangolás nélküli 
egységes uniós távközlési piac létrejöttét.

Or. en

Módosítás 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Ehhez hasonlóan a szándékolatlan 
barangolással kapcsolatos díjak 
problémájának rendezése érdekében a 
hazai szolgáltatókat kötelezni kell a 
gyenge lefedettségű területeken megfelelő 
erősségű jel biztosítására.

Or. en

Módosítás 76
Ioan Enciu

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, integráltabb 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.

Or. en
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Módosítás 77
Francesco De Angelis

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 – 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. Az elektronikus hírközlési keret
– különösen a 2002/21/EK irányelv és a 
2002/19/EK irányelv – szabályai nem 
teszik lehetővé e problémának a jelentős 
piaci erővel rendelkező szolgáltatókra 
vonatkozó kötelezettségek előírásán 
keresztül történő kezelését.

Or. en

Módosítás 78
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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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 
egyenlő feltételeket garantáló,
megkülönböztetésmentes módon, valamint
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.

Or. en

Módosítás 79
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ezért olyan szabályokat kell 
bevezetni, amelyek kötelezővé teszik a 

(19) Ezért a 2002/21/EK és a 2002/19/EK 
irányelvtől is eltérve olyan szabályokat kell 
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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.

bevezetni, amelyek kötelezővé teszik a 
nyilvános mobilhírközlő hálózatokhoz 
barangolásos szolgáltatások nyújtása 
céljából, megkülönböztetésmentes 
feltételek mellett 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.

Or. en

Módosítás 80
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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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.

igényeknek arányosaknak kell lenniük és 
meg kell felelniük a hozzáférést kérelmező 
felek jogállásának, függetlenül attól, hogy 
mobilhálózat-üzemeltetőkről, virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetőkről, vagy 
viszonteladókról van szó. 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.

Or. fr

Indokolás

A hozzáféréshez való jognak ésszerűnek és arányosnak kell lennie; egy viszonteladó nem 
férhet hozzá ugyanazokhoz a hálózati eszközökhöz, mint egy virtuális hálózatüzemeltető (Full 
MVNO). A kérelmező jogállását tehát figyelembe kell venni az igények elbírálásakor.

Módosítás 81
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A barangolási célú nagykereskedelmi (20) A barangolási célú nagykereskedelmi 



PE478.630v01-00 18/105 AM\887960HU.doc

HU

hozzáférés biztosítására vonatkozó 
kötelezettségnek minden olyan elemre és 
eszközre ki kell terjednie, amely a 
barangolási szolgáltatások nyújtásához 
szükséges, így különösen a hálózati 
elemekhez és a kapcsolódó 
létesítményekhez való hozzáférésre; a 
releváns szoftverrendszerekhez való 
hozzáférésre, az operatív támogatást 
biztosító rendszerekhez való hozzáférést is 
ideértve; az előrendelési, a teljesítési és a 
rendelési célú, a karbantartási és a javítási 
igényekre vonatkozó, valamint a 
számlázási célú informatikai rendszerekhez 
és adatbázisokhoz való hozzáférésre; a 
számfordításhoz vagy azzal egyenértékű 
funkcióval rendelkező rendszerekhez való 
hozzáférésre; a mobilhálózatokhoz való 
hozzáférésre, valamint a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre.

hozzáférés biztosítására vonatkozó 
kötelezettségnek megkülönböztetésmentes 
feltételek mellett – a 2002/21/EK és a 
2002/19/EK irányelvtől is eltérve – minden 
olyan elemre és eszközre ki kell terjednie, 
amely a barangolási szolgáltatások 
nyújtásához szükséges így különösen a 
hálózati elemekhez és a kapcsolódó 
létesítményekhez való hozzáférésre; a 
releváns szoftverrendszerekhez való 
hozzáférésre, az operatív támogatást 
biztosító rendszerekhez való hozzáférést is 
ideértve; az előrendelési, a teljesítési és a 
rendelési célú, a karbantartási és a javítási 
igényekre vonatkozó, valamint a 
számlázási célú informatikai rendszerekhez 
és adatbázisokhoz való hozzáférésre; a 
számfordításhoz vagy azzal egyenértékű 
funkcióval rendelkező rendszerekhez való 
hozzáférésre; a mobilhálózatokhoz való 
hozzáférésre, valamint a virtuális hálózati 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre.

Or. en

Módosítás 82
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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.

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. A barangolási piacon a 
verseny hiányának problémájára választ 
kínálhatnak az e dokumentumban 
felsorolt strukturális megoldások. A 
Bizottságnak azonban bármely 
fogyasztóbarát strukturális megoldás 
végrehajtása előtt alaposan mérlegelnie 
kell ezeket az intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a piacon az 
alapvető változások megvalósításához 
szükséges kritikus tömeg már 
rendelkezésre álljon, mivel e 
megoldásoknak nem csupán néhány 
kiválasztott felhasználó, hanem a piac 
túlnyomó része számára vonzónak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
vásárolják meg. Meg kell állapítani a 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítésének alapelveit, és ezeket az 
alapelveket az Unió szintjén koordinált 

(22) A fogyasztóknak jogot kell biztosítani 
arra, hogy a kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat belföldi 
mobilcsomagjuktól függetlenül vásárolják 
meg azokban a tagállamokban, ahol a 
belföldi mobilszolgáltatás nyújtására 
vonatkozó szerződésüket kötötték. 
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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.

Lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztók –
hívószámuk megtartása mellett – a 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat másik szolgáltatótól 
vegyék igénybe, miközben garantálni kell, 
hogy a szolgáltatások műszakilag 
átjárhatók legyenek, és a fogyasztó a 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat az Unió teljes területén 
igénybe vehesse.

Or. en

Módosítás 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az EU-ban a fogyasztók egyre 
többször használnak mobil adatátviteli 
szolgáltatásokat hazájukban. A 
barangolásos adatátvitellel kapcsolatos 
díjak azonban meggátolják a fogyasztókat 
abban, hogy Unión belüli utazásaik során 
mobil adatátviteli szolgáltatásokat 
vegyenek igénybe. Ennélfogva –
különösen a helyi barangolásos 
adatátviteli szolgáltatások független 
értékesítésén vagy ideiglenes használatán 
keresztül – megfelelő intézkedéseket kell 
hozni annak biztosítása érdekében, hogy 
az alternatív barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások igénybevételét semmi se 
akadályozza. A mobiltelefont 
használóknak a meglévő barangolásos 
szerződésüktől vagy a belföldi 
mobilhírközlési szolgáltatóval kötött 
megállapodásuktól függetlenül, valamint 
az általuk kirótt többletdíjak nélkül kell 
lehetővé tenni a helyileg szolgáltatott 
mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést a helyi barangolásos 
adatátviteli szolgáltatások ideiglenes 
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használata céljából.

Or. en

Módosítás 85
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az elmúlt években megugrott a 
mobil adatátviteli szolgáltatások iránti 
fogyasztói és vállalkozási kereslet. A 
magas barangolási díjak miatt azonban az 
Unióban határokon átnyúlóan 
tevékenykedő vállalkozások és fogyasztók 
számára e szolgáltatások használata 
erősen korlátozott. A piac éretlenségéből 
és a barangolásos adattovábbítás iránti, 
gyorsan növekvő fogyasztói keresletből 
adódóan a szabályozott fogyasztói árak a 
javasolt maximálárszint körül tarthatják 
az árakat – amint azt a jelenlegi 
szabályozás is mutatja – ahelyett, hogy 
még jobban lenyomnák azokat, ami 
további reformok szükségességét 
támasztja alá.

Or. en

Módosítás 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) A barangolási szolgáltatások 
független értékesítését és a helyi 
barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokhoz való ideiglenes 
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hozzáférést szolgáló eszközrendszereket 
többféle módon lehet bevezetni. E 
rendeletnek nem szabad kötelezővé tennie 
semmilyen különös műszaki megoldást 
ezen eszközrendszerek tekintetében, 
hanem olyan alapvető követelményeket 
kell megállapítania, amelyeket ezen 
eszközrendszereknek teljesíteniük kell
annak érdekében, hogy megtalálják a 
leghathatósabb és legeredményesebb 
megoldásokat vagy megoldások 
kombinációját. E követelményeknek 
többek között az európai fogyasztók –
köztük az adatátviteli szolgáltatások 
intenzív felhasználóinak – javát szolgáló 
tényleges versenyt kell biztosítaniuk.

Or. en

Módosítás 87
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) A vezeték nélküli hozzáférési pontok 
növekvő kiépítésével egyidejűleg 
megfelelő intézkedéseket kell hozni a helyi 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
független értékesítésének vagy ideiglenes 
használatának elősegítésére. A belföldi 
mobilhírközlési szolgáltatóknak többletdíj 
felszámolása nélkül kell lehetővé tenniük 
fogyasztóiknak a bármely más helyi 
barangolásos adatátviteli szolgáltató által 
biztosított helyi adatátviteli szolgáltatáshoz 
való ideiglenes hozzáférést, a
barangolásos hang- és SMS-szolgáltatás 
további biztosítása mellett. Ezt a belföldi 
mobilhírközlési szolgáltatóval kötött 
szerződéstől függetlenül kell lehetővé 
tenni. A külföldi országbeli helyi 
barangolásos adatátviteli szolgáltató nem 
alkalmazhat megkülönböztetést a külföldi 
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fogyasztókkal szemben, hanem 
ugyanolyan feltételek mellett kell 
adatátviteli szolgáltatásokat kínálnia 
számukra, mint a belföldi fogyasztók 
esetében.

Or. en

Módosítás 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

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, 
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.

(23) Az Unión belül független barangolási 
szolgáltatások nyújtása és a helyi 
barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés műszaki 
hátterének kialakítása, valamint koordinált 
és megalapozott műszaki fejlődésének
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 és a helyi barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést lehetővé tévő eszközrendszer 
műszaki elemeinek létrehozásáról. A 
Bizottságnak indokolt lehet megbíznia az 
érintett európai szabványügyi testületet 
ezen eszközrendszerek harmonizált 
bevezetéséhez szükséges szabványok 
módosításával.

Or. en
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Módosítás 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A barangolási szolgáltatások független 
értékesítése csak akkor fejtheti ki teljes 
hatását, ha egységes keretbe illeszkedik a 
barangolási szolgáltatások nyújtásához 
szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó kötelezettséggel, ami elősegíti 
az új és a meglévő piaci szereplők, köztük 
a határokon átívelő barangolási 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
belépését a piacra. Azzal, hogy 
következetes szabályozást biztosít, ez a 
megoldás megelőzi a tagállamok közötti 
torzulásokat, és ezáltal hozzájárul a belső 
piac kialakításához. A barangolási 
szolgáltatásokra vonatkozó e megoldás
azonban azzal jár, hogy az üzemeltetőknek 
a műszaki szintű alkalmazkodáshoz 
ésszerű időre van szükségük, így a valódi 
belső piac és a kellő mértékű verseny 
kialakulására csak egy bizonyos idő 
elteltével lehet számítani. Ezért annak 
érdekében, hogy a strukturális megoldások 
bevezetéséhez szükséges átmeneti 
időszakban a már meglévő fogyasztói 
előnyök megmaradjanak, átmeneti 
jelleggel kellő szinten fenn kell tartani a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagykereskedelmi díjaira 
vonatkozó maximálárakat és az ugyanezen 
szolgáltatásokra kiskereskedelmi szinten 
alkalmazandó biztonsági maximálárakat 
azzal, hogy e maximálárak eltörlésére csak 
ezen átmeneti időszak végén lesz mód.

(24) A barangolási szolgáltatások független 
értékesítése csak akkor fejtheti ki teljes 
hatását, ha egységes keretbe illeszkedik a 
barangolási szolgáltatások nyújtásához 
szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó kötelezettséggel, ami elősegíti 
az új és a meglévő piaci szereplők, köztük 
a határokon átívelő barangolási 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
belépését a piacra. Azzal, hogy 
következetes szabályozást biztosít, ez a 
megoldás megelőzi a tagállamok közötti 
torzulásokat, és ezáltal hozzájárul a belső 
piac kialakításához. A barangolási 
szolgáltatások független értékesítését 
szolgáló eszközrendszerek kialakítása
azonban azzal jár, hogy az üzemeltetőknek 
a műszaki szintű alkalmazkodáshoz 
ésszerű időre van szükségük, így a valódi 
belső piac és a barangolási szolgáltatások 
független értékesítését szolgáló 
eszközrendszer eredményeként a kellő 
mértékű verseny kialakulására csak egy 
bizonyos idő elteltével lehet számítani. 
Ezért annak érdekében, hogy a strukturális 
megoldások bevezetéséhez szükséges 
átmeneti időszakban a már meglévő 
fogyasztói előnyök megmaradjanak, 
átmeneti jelleggel kellő szinten fenn kell 
tartani a barangolásos hang-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások 
nagykereskedelmi díjaira vonatkozó 
maximálárakat és az ugyanezen 
szolgáltatásokra kiskereskedelmi szinten 
alkalmazandó biztonsági maximálárakat 
azzal, hogy e maximálárak eltörlésére csak 
ezen átmeneti időszak végén lesz mód.
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Módosítás 90
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A barangolási szolgáltatások független 
értékesítése csak akkor fejtheti ki teljes 
hatását, ha egységes keretbe illeszkedik a 
barangolási szolgáltatások nyújtásához 
szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó kötelezettséggel, ami elősegíti 
az új és a meglévő piaci szereplők, köztük 
a határokon átívelő barangolási 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
belépését a piacra. Azzal, hogy 
következetes szabályozást biztosít, ez a 
megoldás megelőzi a tagállamok közötti 
torzulásokat, és ezáltal hozzájárul a belső 
piac kialakításához. A barangolási 
szolgáltatásokra vonatkozó e megoldás 
azonban azzal jár, hogy az üzemeltetőknek 
a műszaki szintű alkalmazkodáshoz 
ésszerű időre van szükségük, így a valódi 
belső piac és a kellő mértékű verseny 
kialakulására csak egy bizonyos idő 
elteltével lehet számítani. Ezért annak 
érdekében, hogy a strukturális megoldások 
bevezetéséhez szükséges átmeneti 
időszakban a már meglévő fogyasztói 
előnyök megmaradjanak, átmeneti 
jelleggel kellő szinten fenn kell tartani a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagykereskedelmi díjaira 
vonatkozó maximálárakat és az ugyanezen 
szolgáltatásokra kiskereskedelmi szinten 
alkalmazandó biztonsági maximálárakat 
azzal, hogy e maximálárak eltörlésére csak 
ezen átmeneti időszak végén lesz mód.

(24) A barangolási szolgáltatások független 
értékesítése csak akkor fejtheti ki teljes 
hatását, ha egységes keretbe illeszkedik a 
barangolási szolgáltatások nyújtásához 
szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó kötelezettséggel, ami elősegíti 
az új és a meglévő piaci szereplők, köztük 
a határokon átívelő barangolási 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
belépését a piacra. Azzal, hogy 
következetes szabályozást biztosít, ez a 
megoldás megelőzi a tagállamok közötti 
torzulásokat, és ezáltal hozzájárul a belső 
piac kialakításához. A barangolási 
szolgáltatásokra vonatkozó e megoldás 
azonban azzal jár, hogy az üzemeltetőknek 
a műszaki szintű alkalmazkodáshoz 
ésszerű időre van szükségük, így a valódi 
belső piac és a kellő mértékű verseny 
kialakulására csak egy bizonyos idő 
elteltével lehet számítani. Ezért annak 
érdekében, hogy a strukturális megoldások 
bevezetéséhez szükséges átmeneti 
időszakban a már meglévő fogyasztói 
előnyök megmaradjanak, átmeneti 
jelleggel kellő szinten fenn kell tartani a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagykereskedelmi díjaira 
vonatkozó maximálárakat és az ugyanezen 
szolgáltatásokra kiskereskedelmi szinten 
alkalmazandó biztonsági maximálárakat 
azzal, hogy e maximálárak eltörlésére csak 
ezen átmeneti időszak végén lesz mód. 
Ugyanezen okból hatályának első 12 
hónapjában a barangolási szolgáltatások 
független értékesítésére irányuló 
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kötelezettségnek kizárólag a virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetőkre kell 
vonatkoznia.

Or. en

Módosítás 91
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A barangolási szolgáltatások független 
értékesítése csak akkor fejtheti ki teljes 
hatását, ha egységes keretbe illeszkedik a 
barangolási szolgáltatások nyújtásához 
szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó kötelezettséggel, ami elősegíti 
az új és a meglévő piaci szereplők, köztük 
a határokon átívelő barangolási 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
belépését a piacra. Azzal, hogy 
következetes szabályozást biztosít, ez a 
megoldás megelőzi a tagállamok közötti 
torzulásokat, és ezáltal hozzájárul a belső 
piac kialakításához. A barangolási 
szolgáltatásokra vonatkozó e megoldás 
azonban azzal jár, hogy az üzemeltetőknek 
a műszaki szintű alkalmazkodáshoz 
ésszerű időre van szükségük, így a valódi 
belső piac és a kellő mértékű verseny 
kialakulására csak egy bizonyos idő 
eltelvével lehet számítani. Ezért annak 
érdekében, hogy a strukturális megoldások 
bevezetéséhez szükséges átmeneti 
időszakban a már meglévő fogyasztói 
előnyök megmaradjanak, átmeneti 
jelleggel kellő szinten fenn kell tartani a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagykereskedelmi díjaira 
vonatkozó maximálárakat és az ugyanezen 
szolgáltatásokra kiskereskedelmi szinten 
alkalmazandó biztonsági maximálárakat 
azzal, hogy e maximálárak eltörlésére csak 

(24) A barangolási szolgáltatások független 
értékesítése csak akkor fejtheti ki teljes 
hatását, ha egységes keretbe illeszkedik a 
barangolási szolgáltatások nyújtásához 
szükséges nagykereskedelmi hozzáférésre 
vonatkozó kötelezettséggel, ami elősegíti 
az új és a meglévő piaci szereplők, köztük 
a határokon átívelő barangolási 
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
belépését a piacra. Azzal, hogy 
következetes szabályozást biztosít, ez a 
megoldás megelőzi a tagállamok közötti 
torzulásokat, és ezáltal hozzájárul a belső 
piac kialakításához. A barangolási 
szolgáltatásokra vonatkozó e megoldás 
azonban azzal jár, hogy az üzemeltetőknek 
a műszaki szintű alkalmazkodáshoz 
ésszerű időre van szükségük, így a valódi 
belső piac és a kellő mértékű verseny 
kialakulására csak egy bizonyos idő 
eltelvével lehet számítani. Ezért annak 
érdekében, hogy a strukturális megoldások 
bevezetéséhez szükséges átmeneti 
időszakban a már meglévő fogyasztói 
előnyök megmaradjanak, átmeneti 
jelleggel kellő szinten fenn kell tartani a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagykereskedelmi díjaira 
vonatkozó maximálárakat és az ugyanezen 
szolgáltatásokra kiskereskedelmi szinten 
alkalmazandó biztonsági maximálárakat 
azzal, hogy e maximáláraknak figyelembe 
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ezen átmeneti időszak végén lesz mód. kell venniük a keretirányelv 8. cikkében 
megfogalmazott célokat, különösen a 
hatékony infrastrukturális hálózat 
ösztönzésének, és az innováció 
elősegítésének a szükségességét, valamint 
az európai digitális menetrendről szóló,
2010. augusztus 26-i bizottsági 
közleményben (COM(2010)0245) 
megfogalmazott célokat, különösen a 
szélessávú lefedettség biztosítását, és a 
mobilhálózatok hozzájárulását ennek 
megvalósításához. E maximálárak 
eltörlésére csak ezen átmeneti időszak 
végén lesz mód.

Or. fr

Indokolás

A díjszabásnak lehetővé kell tennie a mobilhálózat-üzemeltetők számára, hogy elegendő 
bevétellel rendelkezzenek a tagállamok által előírt, lefedettséggel kapcsolatos kötelezettségeik 
betartásához.

Módosítás 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Mivel a barangolási díjak még 
mindig a belső távközlési piac korlátainak 
tekinthetők, valamint mivel az európai 
digitális menetrend célul tűzi ki a 
barangolási és nemzeti távközlési díjak 
közötti különbség nulla közeli értékének
elérését 2015-ig, az üzemeltetőknek 
önkéntes alapon kell tudniuk dönteni e 
célkitűzés elérése mellett. Ezen okokból a 
valamennyi ügyfelüknek az összes 
ajánlatra vonatkozóan 2014. július 1-jéig 
hang-, SMS- és adatátviteli szolgáltatásért 
felszámolt belföldi díjakhoz igen hasonló 
barangolási díjakat kínáló üzemeltetőket 
mentesíteni kell a barangolási szolgáltatás 
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független értékesítésére vonatkozó 
műszaki intézkedések végrehajtásának 
kötelezettsége alól. A Bizottságnak – a 
BEREC-nek az érdekeltekkel folytatott 
megfelelő konzultációt követően alkotott 
véleménye alapján – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén kell 
meghatároznia a mentesítést lehetővé 
tevő, szükséges díj mértékét.

Or. en

Módosítás 93
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24 a) A belföldi díjakhoz nagyon közeli
barangolási díjakat kínáló mobilhálózat-
üzemeltetőknek mentesülniük kellene a 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítését biztosító intézkedések 
alkalmazásának kötelezettsége alól. 
Ennek a mentességnek figyelembe kellene 
vennie a tagállamok által előírt, 
mobiltelefon-lefedettségre vonatkozó 
előírásokat.

Or. fr

Indokolás

A díjszabásnak lehetővé kell tennie a mobilhálózat-üzemeltetők számára, hogy elegendő 
bevétellel rendelkezzenek a tagállamok által előírt, lefedettséggel kapcsolatos kötelezettségeik 
betartásához.

Módosítás 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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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) Mindaddig, amíg a strukturális 
megoldások nem eredményeznek kellő 
versenyt a barangolási piacon – ami 
viszont a fogyasztókra áthárított 
nagykereskedelmi árcsökkenéshez vezetne 
–, 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. en

Módosítás 95
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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/gigabájtonkénti
nagykereskedelmi díj uniós szintű 
megállapítása és a kiskereskedelmi 
díjaknak a 717/2007/EK rendelettel 
bevezetett eurotarifa útján történő 
korlátozása. Az átlagos nagykereskedelmi 
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meghatározott időtartam folyamán az 
Unión belül bármely két üzemeltető között 
alkalmazandónak kell lennie.

díjnak egy meghatározott időtartam 
folyamán az Unión belül bármely két 
üzemeltető között alkalmazandónak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 96
Ioan Enciu

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 
eurotarifát valamennyi barangolást végző 
ügyfelük számára ingyenes, világos és 
átlátható módon.

(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 felhívniuk 
ügyfeleik figyelmét az eurotarifáról szóló 
információkra, valamint ajánlaniuk kell 
azt valamennyi barangolást végző ügyfelük 
számára ingyenes, világos és átlátható 
módon.

Or. en

Módosítás 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A barangolást végző ügyfeleknek 
kínálandó átmeneti eurotarifának ésszerű 

(28) A barangolást végző ügyfeleknek 
kínálandó átmeneti eurotarifának ésszerű 
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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.

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 maximáláraknak a 
fogyasztók javát szolgáló strukturális
megoldás versenyszempontú eredményét 
kell maximalizálniuk; ennélfogva a 
kiskereskedelmi maximálárakat a 
nagykereskedelmi maximálár 
háromszorosában kell megállapítani
annak érdekében, hogy elég teret 
biztosítsanak az új szereplők új 
barangolási piacra való belépésének
ösztönzéséhez. 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

Módosítás 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(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 
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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.

kínálatukat változatosabbá tegyék, és az 
árszerkezetüket a piaci feltételekhez és a 
fogyasztói igényekhez igazítják. A BEREC 
számítási módszere szerint amennyiben a 
kiskereskedelmi maximálár háromszorosa 
a nagykereskedelmi árnak, 200%-os árrés 
tenné lehetővé a piacra való belépést és a 
verseny fejlődését. Ennélfogva a szóban 
forgó biztonsági maximálárakat e szerint
kell megállapítani annak érdekében, 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.

Or. en

Módosítás 99
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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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.

előnyöket, és megszüntethetőknek kell 
lenniük, amint lehetővé válik, hogy a 
strukturális megoldások kézzelfogható 
előnyöket biztosítsanak a fogyasztók 
számára. Ez a szabályozási megközelítés 
nem alkalmazandó a díj azon részére, 
amelyet az értéknövelt szolgáltatások 
nyújtására számítanak fel.

Or. en

Indokolás

A más tagállamban utazó európai fogyasztók olyan helyzetben találhatják magukat, amikor 
ingyenes vagy emelt díjas telefonszámon értéknövelt szolgáltatást kényszerülnek felhívni 
(például vonatjegy cseréje, biztosítótársaságok felé intézett hanghívások baleset esetén, 
bankok felé intézett hanghívások hitelkártya csalárd használata esetén stb.). Ennélfogva e 
telefonszámokat a szöveg alkalmazási körében ennél megfelelőbben kell feltüntetni. A (28) 
preambulumbekezdés jelenlegi megfogalmazása úgy értelmezhető, hogy a rendelet hatálya 
alól csak a nyújtott értéknövelt szolgáltatásért felszámolt díjat zárja ki, és nem a hírközlésért 
fizetett díjat (felár nélkül), amely a rendelet hatálya alá tartozik. Következésképpen egy 
normál ingyenes telefonszám hívásáért nem lehet többet felszámolni, mint az eurotarifa 
mértéke. E célból javasolt a preambulumbekezdés pontosítása.

Módosítás 100
Robert Goebbels

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 

(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 
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lenniük, amint lehetővé válik, hogy a 
strukturális megoldások kézzelfogható 
előnyöket biztosítsanak a fogyasztók 
számára. Ez a szabályozási megközelítés 
nem alkalmazandó az értéknövelt 
szolgáltatásokra.

lenniük, amint lehetővé válik, hogy a 
strukturális megoldások kézzelfogható 
előnyöket biztosítsanak a fogyasztók 
számára. Ez a szabályozási megközelítés 
nem alkalmazandó a díj értéknövelt 
szolgáltatásokra felszámított részére, 
hanem azt az e szolgáltatásokhoz való 
kapcsolódásért fizetett díjakra kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ezzel azt kívánják tisztázni, hogy a rendelet kiterjed az értéknövelt szolgáltatásokkal 
kapcsolatos hírközlésért fizetendő díjakra, magukért a szolgáltatásokért fizetendő díjakra
azonban nem.

Módosítás 101
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) E szabályozási megközelítésnek 
könnyen végrehajthatónak és figyelemmel 
kísérhetőnek kell lennie, hogy minél 
kevesebb adminisztratív terhet rójon mind 
az előírásai által érintett üzemeltetőkre, 
mind a felügyeletéért és kikényszerítéséért 
felelős nemzeti szabályozó hatóságokra. 
Ezért átláthatónak és egyértelműnek kell 
lennie az Unión belüli valamennyi 
mobiltelefon-ügyfél számára. Ezenkívül 
biztonságosnak és kiszámíthatónak kell 
lennie a nagy- és kiskereskedelmi 
barangolási szolgáltatásokat nyújtó 
üzemeltetők számára. E rendeletben ezért 
pénzügyi fogalmak révén meg kell 
határozni a percenkénti nagy- és 
kiskereskedelmi díjak legmagasabb 
szintjét.

(29) E szabályozási megközelítésnek 
könnyen végrehajthatónak és figyelemmel 
kísérhetőnek kell lennie, hogy minél 
kevesebb adminisztratív terhet rójon mind 
az előírásai által érintett üzemeltetőkre, 
mind a felügyeletéért és kikényszerítéséért 
felelős nemzeti szabályozó hatóságokra. 
Ezért átláthatónak és egyértelműnek kell 
lennie az Unión belüli valamennyi 
mobiltelefon-ügyfél számára. Ezenkívül 
biztonságosnak és kiszámíthatónak kell 
lennie a nagy- és kiskereskedelmi 
barangolási szolgáltatásokat nyújtó 
üzemeltetők számára. E rendeletben ezért 
pénzügyi fogalmak révén meg kell 
határozni a percenkénti/gigabájtonkénti
nagy- és kiskereskedelmi díjak 
legmagasabb szintjét.

Or. en



AM\887960HU.doc 35/105 PE478.630v01-00

HU

Módosítás 102
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A legmagasabb átlagos percenkénti 
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
megállapítani, hogy figyelemmel legyen az 
Unión belüli barangolásos hívások 
lebonyolításában előforduló különböző 
elemekre, különösen a mobilhálózatokon 
való híváskezdeményezések és -
végződtetések díjára, beleértve az általános 
költségeket, valamint a jelzéstovábbítást és 
a tranzitálást. A híváskezdeményezés és -
végződtetés legmegfelelőbb 
referenciaértéke az Unión belüli 
mobilhálózati üzemeltetők átlagos 
mobilvégződtetési díja, amely a nemzeti 
szabályozó hatóságoktól származó és a 
Bizottság által közzétett információkon 
alapul. Az e rendelet által megállapított 
legmagasabb átlagos percenkénti díjakat 
ezért úgy kell meghatározni, hogy 
figyelembe vegyék az átlagos 
mobilvégződtetési díjakat, ami a felmerülő 
költségek referenciaértékeként szolgál. A 
legmagasabb átlagos percenkénti 
nagykereskedelmi díjakat évente 
csökkenteni kell a nemzeti szabályozó 
hatóságok által időről időre előírt 
mobilvégződtetési díjak csökkentésének 
figyelembevétele céljából.

(30) A legmagasabb átlagos 
percenkénti/gigabájtonkénti
nagykereskedelmi díjat úgy kell 
megállapítani, hogy figyelemmel legyen az 
Unión belüli barangolásos hívások 
lebonyolításában előforduló különböző 
elemekre, különösen a mobilhálózatokon 
való híváskezdeményezések és -
végződtetések díjára, beleértve az általános 
költségeket, valamint a jelzéstovábbítást és 
a tranzitálást. A híváskezdeményezés és -
végződtetés legmegfelelőbb 
referenciaértéke az Unión belüli 
mobilhálózati üzemeltetők átlagos 
mobilvégződtetési díja, amely a nemzeti 
szabályozó hatóságoktól származó és a 
Bizottság által közzétett információkon 
alapul. Az e rendelet által megállapított 
legmagasabb átlagos 
percenkénti/gigabájtonkénti díjakat ezért 
úgy kell meghatározni, hogy figyelembe 
vegyék az átlagos mobilvégződtetési 
díjakat, ami a felmerülő költségek 
referenciaértékeként szolgál. A 
legmagasabb átlagos 
percenkénti/gigabájtonkénti
nagykereskedelmi díjakat évente 
csökkenteni kell a nemzeti szabályozó 
hatóságok által időről időre előírt 
mobilvégződtetési díjak csökkentésének 
figyelembevétele céljából.

Or. en

Módosítás 103
Ioan Enciu
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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 
átmeneti időszak folyamán minden 
fogyasztónak biztosítani kell olyan 
egyszerű barangolási díjszabásra 
vonatkozó tájékoztatását, valamint annak
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.

Or. en

Módosítás 104
Ioan Enciu

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 

(33) A biztonsági maximálárakkal védett 
átmeneti időszak folyamán az új 
barangolást végző ügyfeleket teljes körűen 
és aktívan tájékoztatni kell az Unióban 
létező barangolási díjszabásokról, beleértve 
az átmeneti eurotarifával összhangban álló 
díjszabásokat is. A meglévő barangolást 
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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 
percdíjakat, illetve kapcsolási díjakat 
tartalmazó díjszabásokat.

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 
percdíjakat, illetve kapcsolási díjakat 
tartalmazó díjszabásokat.

Or. en

Módosítás 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A mindössze néhány, erőfölényben 
lévő üzemeltetővel rendelkező piacra való 
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belépés nehéznek bizonyulhat a kisebb 
üzemeltetők számára, mivel a 
nagykereskedelmi barangolási költségek 
internalizálására való képességük 
hiányában nehéznek találhatják a 
versenyt. Ennélfogva a tagállamoknak 
fontolóra kell venniük a szabályozással 
történő beavatkozást a kisebb üzemeltetők 
piachoz való hozzáférésének biztosítása 
érdekében. Másfelől a tagállamok nem 
vezetnek be olyan szabályozást, amely a 
kisebb üzemeltetők szövetséggé 
alakulásának lehetőségét korlátozza.

Or. en

Módosítás 106
András Gyürk

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 

(41) A kiskereskedelmi szinten 
szabályozott barangolásos hívásokat nyújtó 
szolgáltatókat ezért kötelezni kell arra, 
hogy ügyfeleiknek minden eurotarifa alá 
tartozó hívást másodpercalapon 
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.
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mobilhívás-végződtetési díjak már fedezik.

Or. en

Módosítás 107
András Gyürk

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 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.

(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 mindenhol – 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 75%-os 
kritériumot az egyes barangolásos 
szolgáltatások (hang, SMS, adatátvitel) 
tekintetében külön kell kiszámítani.

Or. en
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Módosítás 108
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(67) Annak érdekében, hogy 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 a barangolást végző 
ügyfeleik számára ingyenes információt
kell biztosítaniuk a látogatott tagállamban 
beszédhívás kezdeményezésekor és 
fogadásakor rájuk érvényes barangolási 
díjakról. Továbbá a szolgáltatóknak aktív 
módon ingyenesen további információkat 
kell nyújtaniuk ügyfeleik számára 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 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 110
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 111
András Gyürk

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 

(69) Intézkedéseket kell hozni 
mindemellett a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások kiskereskedelmi árai 
átláthatóságának javítása, különösen a 
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„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.

„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), 
hanem a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak – az érdekeltekkel 
együttműködve – az ügyfeleknek 
biztosított megfelelő tájékoztatással a 
barangolásos adatátvitel olcsó vagy 
ingyenes alternatívájaként kell 
ösztönözniük a WiFi hozzáférési pontok
fejlesztését. Erről tájékoztatni kell az 
ügyfeleket, lehetővé téve számukra, hogy 
tájékozottan hozzanak döntést.

Or. en

Módosítás 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
70 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70a) A határ menti térségeket illetően a 
mobilszolgáltatóknak megfelelőbb 
tájékoztatást kell nyújtaniuk ügyfeleik 
részére a szándékolatlan barangolással 
kapcsolatos díjak elkerülésének 
módjairól.

Or. en
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Módosítás 113
Matthias Groote

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 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. Ezenkívül 
lehetővé kell tenni, hogy az ügyfelek 
legalább a barangolásos 
szolgáltatásaikkal kapcsolatos napi, 
aktuális adatokat lehívhassák. Ez 
megoldható egy adott weboldal, telefonos 
szolgálat vagy a mobiltelefonon 
alkalmazott program segítségével.

Or. de

Módosítás 114
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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alkalmazásokra, mint például az e-mail-
küldés, a képküldés, az internetböngészés, 
megközelítőleg jelezve az ezek által 
felhasznált adatmennyiséget.

alkalmazásokra, mint például az e-mail-
küldés, a képküldés, az internetböngészés 
és a mobil alkalmazások használata, 
megközelítőleg jelezve az ezek által 
felhasznált adatmennyiséget.

Or. en

Módosítás 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 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.

(1) Ez a rendelet olyan közös 
megközelítést hoz létre, amely kialakítja a 
mobilhírközlés valóban egységes piacát. 
Az első lépés olyan ideiglenes időszak 
megállapítása, 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. A második lépés az olyan szükséges 
intézkedések megtétele, amelyek lehetővé 
teszik az egész EU-ban a barangolás mint 
fogalom felszámolását, azonos árakat 
biztosítva EU-szerte.

Or. en

Módosítás 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

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.

Or. en

Módosítás 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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 a verseny fokozása 
érdekében tett átmeneti és köztes lépés az 
ügyfelek által fizetendő barangolási díjak 
csökkentése céljából egy olyan közös 
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európai mobilpiac kialakítása érdekében, 
ahol nincs különbség a nemzeti és a 
barangolási díjak között.

Or. en

Módosítás 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletnek ideiglenesnek kell lennie, 
és csak addig szabad hatályban lennie, 
amíg a Bizottság javaslatot nem tesz a 
szükséges jogszabályokra annak 
érdekében, hogy a nyilvános 
mobilhírközlő hálózatokra vonatkozóan 
teljes körűen létrehozza az egységes piacot 
az EU-ban, és ezáltal középtávon 
megszüntesse a barangolási díjakat.

Or. en

Módosítás 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 
mind az Unión belüli, mind az Unión 
kívüli barangolási szolgáltatások 
felhasználói által fizetendő díjakra 
vonatkozó tájékoztatás nyújtásának javítása 
céljából.

Or. en
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Indokolás

A „számlasokk” elkerüléséhez és a barangolási díjakra vonatkozó tájékoztatáshoz hasonló 
bizonyos biztonsági rendelkezéseket ki kell terjeszteni az EU-n kívül igénybe vett barangolási 
szolgáltatásokra is.

Módosítás 120
Jean-Pierre Audy

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, beleértve valamennyi 
alternatív barangolásszolgáltatót is, amely 
az  ügyfélnek az Unión belüli barangolási 
szolgáltatásokat nyújt saját hálózatán 
keresztül, vagy virtuális mobilhálózat-
üzemeltetőként, illetve viszonteladóként.

Or. fr

Indokolás

Az elektronikus hírközlési csomagban, a keretirányelvekben és az engedélyben foglaltaknak 
megfelelően valamennyi hazai szolgáltatót mobilhálózat-üzemeltetőnek kell tekinteni annak 
érdekében, hogy valamennyi, a végfogyasztók számára elektronikus hírközlési szolgáltatást 
nyújtó piaci szereplőre azonos kötelezettségek vonatkozzanak, illetve azonos jog illesse meg 
őket. A rendelet e módosításának az az oka, hogy az új, leválasztásra vonatkozó kötelezettség 
miatt új szereplők fognak megjelenni a piacon. Továbbá egyértelművé kell tenni, hogy az 
alternatív barangolásszolgáltatók a hazai szolgáltatók egyik alkategóriáját alkotják, mivel
ezzel kapcsolatban a 2. cikk m) pontja nem fogalmaz teljesen egyértelműen. Másképpen a 
rendelet bizonyos pontjai inkoherensek vagy zavarosak lennének (például a díjszabási 
kötelezettségek csak a „hazai szolgáltatókról” tesznek említést). Biztosítani kell, hogy 
ugyanazok a szabályok vonatkozzanak valamennyi piaci szereplőre.

Módosítás 121
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „az Unión  belüli barangolás”: d) „az Unión  belüli barangolás”: készülék 
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mobiltelefon vagy egyéb készülék 
barangolást végző ügyfél általi használata  
az Unión belüli hívásfogadásra vagy -
kezdeményezésre, SMS-üzenetek 
küldésére vagy fogadására, illetve 
csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások 
igénybevételére attól eltérő tagállamban, 
mint amelyben az ügyfél saját hazai 
hálózata található, a hazai hálózat 
üzemeltetője és a látogatott hálózat 
üzemeltetője közötti megállapodás alapján;

barangolást végző ügyfél általi használata  
az Unión belüli hívásfogadásra vagy -
kezdeményezésre, SMS-üzenetek 
küldésére vagy fogadására, illetve 
csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások 
igénybevételére attól eltérő tagállamban, 
mint amelyben az ügyfél saját hazai 
hálózata található, a hazai hálózat 
üzemeltetője és a látogatott hálózat 
üzemeltetője közötti megállapodás alapján;

Or. fr

Módosítás 122
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 
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szolgáltatás: a) nem a tömegpiaci fogyasztóknak szánták közvetlenül (mivel a barangolási 
rendelet célja a tömegpiaci fogyasztók védelme a túl magas árakkal szemben), 2) ez általában 
olyan integrált szolgáltatást jelent, amely eseti fejlesztést igényel a mobilhálózat-üzemeltető 
részéről, és amelyet vállalkozásoknak vagy kiemelt ügyfeleknek (vállalatoknak) értékesítenek.

Módosítás 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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;

törölve

Or. en

Módosítás 124
Teresa Riera Madurell

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 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozástól különböző olyan 
hazai szolgáltató, amely a barangolást 
végző ügyfélnek barangolási 
szolgáltatásokat nyújt;

Or. en
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Módosítás 125
Patrizia Toia

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 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozástól különböző olyan 
szolgáltató, amely vagy saját hálózatán 
keresztül, vagy virtuális mobilhálózat-
üzemeltetőként, vagy viszonteladóként a 
barangolást végző ügyfélnek barangolási 
szolgáltatásokat nyújt;

Or. en

Módosítás 126
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 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozástól különböző olyan 
szolgáltató, amely vagy saját hálózatán 
keresztül, vagy virtuális mobilhálózat-
üzemeltetőként, vagy viszonteladóként a 
barangolást végző ügyfélnek barangolási 
szolgáltatásokat nyújt;

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.
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Módosítás 127
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – t 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) „közvetlen nagykereskedelmi 
barangolási hozzáférés”: eszközök és/vagy 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása a 
látogatott hálózat üzemeltetője által egy 
másik üzemeltető számára, meghatározott 
feltételekkel, barangolási szolgáltatások 
kiskereskedelmi ügyfeleknek való nyújtása 
céljából;

Or. en

Indokolás

Mind a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés, mind a nagykereskedelmi 
barangolási viszonteladás a hozzáférésre irányuló kötelezettség hatálya alá tartozik, ezáltal 
hozzáférést biztosítva a virtuális mobilhálózat-üzemeltetőknek, valamint a mobilhálózat-
üzemeltetők és kiskereskedelmi szolgáltatók (például biztosító, bróker stb.) közötti 
közvetítőknek. Ezért két fogalommeghatározásra van szükség: a „közvetlen nagykereskedelmi 
barangolási hozzáférés” és a „nagykereskedelmi barangolási viszonteladás” fogalmát, amely 
vonatkozik a virtuális mobilhálózat-üzemeltetőkre, valamint a mobilhálózat-üzemeltetők és 
kiskereskedelmi szolgáltatók (például biztosító, bróker stb.) közötti közvetítőkre. E módosítás 
biztosítja az összhangot a 3. cikk (1) bekezdésére irányulóan javasolt módosítással.

Módosítás 128
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
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Or. it

Módosítás 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Módosítás 130
Teresa Riera Madurell

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

Módosítás 131
Philippe Lamberts
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Módosítás 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Módosítás 133
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o pont
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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 barangolási szolgáltatások elválasztása 
vonatkozásában meghatározandó műszaki megoldást illetően.

Módosítás 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) „helyi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatás”: olyan barangolásos 
adatátviteli szolgáltatás, amelyet a 
mobilhálózat-üzemeltető, a virtuális 
mobilhálózat-üzemeltető, illetve a 
viszonteladó a látogatott hálózaton 
közvetlenül az ügyfélnek nyújt;

Or. en

Módosítás 135
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) „helyi barangolásos adatátviteli 
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szolgáltatás”: olyan barangolásos 
adatátviteli szolgáltatás, amelyet a 
mobilhálózat-üzemeltető, a virtuális 
mobilhálózat-üzemeltető, illetve a 
viszonteladó a látogatott hálózaton 
közvetlenül az ügyfélnek nyújt;

Or. en

Módosítás 136
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) „nagykereskedelmi barangolási 
viszonteladás”: a nagykereskedelmi 
barangolási hozzáférésnek az általában 
számos tagállam számos látogatott 
hálózatát lefedő, látogatott hálózat
üzemeltetőjétől eltérő üzemeltető általi 
értékesítése;

Or. en

Indokolás

Mind a közvetlen nagykereskedelmi barangolási hozzáférés, mind a nagykereskedelmi 
barangolási viszonteladás a hozzáférésre irányuló kötelezettség hatálya alá tartozik, ezáltal 
hozzáférést biztosítva a virtuális mobilhálózat-üzemeltetőknek, valamint a mobilhálózat-
üzemeltetők és kiskereskedelmi szolgáltatók (például biztosító, bróker stb.) közötti 
közvetítőknek. Ezért két fogalommeghatározásra van szükség: a „közvetlen nagykereskedelmi 
barangolási hozzáférés” és a „nagykereskedelmi barangolási viszonteladás” fogalmát, amely 
vonatkozik a virtuális mobilhálózat-üzemeltetőkre, valamint a mobilhálózat-üzemeltetők és 
kiskereskedelmi szolgáltatók (például biztosító, bróker stb.) közötti közvetítőkre. E módosítás 
biztosítja az összhangot a 3. cikk (1) bekezdésére irányulóan javasolt módosítással.

Módosítás 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – o a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) „egységes tarifa”: az Unión belüli 
hanghívásokra, SMS-üzenetek küldésére 
és adatátvitelre vonatkozóan azonos 
árakat kínáló tarifa, amelyet valamennyi 
üzemeltető köteles felajánlani függetlenül 
attól, hogy az ügyfél barangolást végez-e;

Or. en

Módosítás 138
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 
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 
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költségeket a mobilhálózat-üzemeltetőnek kell megtérítenie.

Módosítás 139
Gunnar Hökmark

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 hozzáférést 
megkülönböztetésmentes feltételek 
alapján kell biztosítani a belföldi és 
külföldi üzemeltetők megkülönböztetése 
nélkül, beleértve a belföldi 
mobilszolgáltatások tekintetében 
biztosított nagykereskedelmi hozzáférés 
feltételeit 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 140
Francesco De Angelis

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 

(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 virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetőket 
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a szabályozott nagykereskedelmi 
barangolási tarifákra vonatkozóan a 6., a 8. 
és a 11. cikkben előírt szabályokat kell 
alkalmazni.

megkülönböztetésmentes feltételek mellett 
ugyanazok a kedvező feltételek illetik meg, 
amelyek más hálózatüzemeltetőkre is 
vonatkoznak. 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 141
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) 2014. július 1-jétől kezdődő hatállyal 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. 
cikkben és a 13. cikk (4) bekezdésében 
előírt szabályokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 142
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mobilhálózat-üzemeltetők minden (1) A mobilhálózat-üzemeltetők csak 
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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.

akkor korlátozzák a hálózataikhoz való
nagykereskedelmi barangolási hozzáférést, 
ha az üzemeltető bizonyítja a korlátozás 
ésszerűségét. 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 143
Jean-Pierre Audy

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 a bármely 
üzemeltetőtől érkező minden olyan ésszerű 
igényt teljesítenek, amely közvetlen 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre 
vonatkozik, beleértve a virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetők és a 
nagykereskedelmi viszonteladók igényeit 
is, valamint az általuk kiszolgált bármely 
virtuális mobilhálózat-üzemeltetőtől vagy 
nagykereskedelmi viszonteladótól érkező, 
a nagykereskedelmi barangolási
viszonteladásra vonatkozó minden ésszerű 
igényt. A nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférésre a szabályozott 
nagykereskedelmi barangolási tarifákra 
vonatkozóan a 6., a 8. és a 11. cikkben 
előírt szabályokat kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A célok a következők: annak egyértelművé tétele, hogy mind a közvetlen nagykereskedelmi 
barangolási hozzáférés, mind a nagykereskedelmi barangolási viszonteladás a hozzáférésre 
irányuló kötelezettség hatálya alá tartozik, ezáltal hozzáférést biztosítva a virtuális 
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mobilhálózat-üzemeltetőknek; annak egyértelművé tétele, hogy kizárólag az üzemeltetőre –
azonban valamennyi üzemeltetőre – vonatkozik a hozzáférésre irányuló kötelezettség; annak 
biztosítása, hogy a mobilhálózat-üzemeltető és a nagykereskedelmi szolgáltató (biztosító, 
bróker stb.) közötti bármely közvetítőre vonatkozik a hozzáférés biztosítására irányuló 
kötelezettség és azokhoz kapcsolódó maximálárak.

Módosítás 144
Jens Rohde

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 mobilhálózat-
üzemeltetők kötelesek e hozzáférés 
megkülönböztetésmentes engedélyezésére, 
valamint azonos műszaki és szervezeti 
feltételek biztosítására. 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 145
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 

(2) A nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférés a barangolási szolgáltatások 
ügyfelek részére történő nyújtásához 
szükséges valamennyi hálózati elemre és 
kapcsolódó eszközre, releváns 
szolgáltatásra, szoftverre és informatikai 
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rendszerre vonatkozik. rendszerre vonatkozik az arányosság 
biztosításáig. Az alapvető 
nagykereskedelmi barangolási 
hozzáférésen túli kiegészítő 
szolgáltatásokat – úgymint a számlázás 
biztosítása vagy az ügyfélszolgálat – meg 
kell téríteni.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell azt, hogy a hozzáférésre irányuló igény bejelentőinek nem lesz lehetősége 
bármilyen eszközhöz hozzáférést igényelni. A saját számlázási rendszerrel nem rendelkező 
viszonteladók megkérhetik a hazai hálózatszolgáltatót, hogy az egyszerű nagykereskedelmi 
hozzáférés mellé a szabályozott áron számlázási rendszert is biztosítson. A hazai 
hálózatszolgáltató ilyen többletszolgáltatások nyújtása miatt felmerülő költségeit meg kell 
téríteni.

Módosítás 146
Gunnar Hökmark

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, hálózati kapacitásra,
szoftverre és informatikai rendszerre 
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 147
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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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 iránti igényt annak a 
hálózatüzemeltető általi kézhezvételétől 
számított hat hónapon belül engedélyezni 
kell.

Or. en

Módosítás 148
Francesco De Angelis

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 2002/19/EK irányelvtől is 
eltérve – a barangolási szolgáltatások 
ügyfelek részére történő nyújtásához 
szükséges valamennyi hálózati elemre és
kapcsolódó eszközre, releváns 
szolgáltatásra, szoftverre és informatikai 
rendszerre vonatkozik 
megkülönböztetésmentes feltételek mellett.

Or. en

Módosítás 149
Jean-Pierre Audy

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 

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

követően kell kielégíteni, hogy az igényt a 
hálózatüzemeltető kézhez vette. A 
hozzáférést ésszerű időtartamon belül, de 
legfeljebb hat hónapon belül kell 
végrehajtani.

Or. en

Indokolás

A két hónapos időtartam csak az igény figyelembevételét érinti. A műszaki kivitelezés 
indokolatlan késleltetésének megakadályozása érdekében fontos bevezetni az „ésszerű 
időtartam” fogalmát a nagykereskedelmi barangolási hozzáférésről szóló tárgyalások 
következő szintjére. E módosítás biztosítja az összhangot a 3. cikk (1) bekezdésére 
vonatkozóan javasolt módosítással.

Módosítás 150
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 javaslatában a nagykereskedelmi barangolási hozzáférés iránti igény 
megadására előírt két hónapos időtartam túl szigorú, mivel olyan műszaki problémák 
merülhetnek fel, amelyek az üzemeltetőnek fel nem róható okokból megakadályozzák az 
időben történő végrehajtást.

Módosítás 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
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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 
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 
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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 
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 
mobilhírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
üzemeltető által nyújtott barangolási 
szolgáltatások műszaki jellemzőitől –
ideértve azok minőségi paramétereit is –
eltérjenek. 

Or. en
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Módosítás 152
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hazai szolgáltató lehetővé teszi 
előfizetői számára, hogy bármely vele 
összekapcsolt alternatív 
barangolásszolgáltató barangolási hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatását igénybe 
vegyék.

(1) A hazai szolgáltató lehetővé teszi 
előfizetői számára, hogy bármely alternatív 
barangolásszolgáltató barangolási hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatását igénybe 
vegyék.

Or. en

Módosítás 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hazai szolgáltató lehetővé teszi 
előfizetői számára, hogy bármely vele 
összekapcsolt alternatív 
barangolásszolgáltató barangolási hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatását igénybe 
vegyék.

(1) A belföldi mobilhírközlési szolgáltatók
lehetővé teszik ügyfeleik számára, hogy 
bármely barangolásszolgáltató barangolási 
hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatáshoz, valamint a bármely olyan 
alternatív barangolásszolgáltató által 
biztosított helyi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatáshoz hozzáférjenek, amely 
alternatív barangolásszolgáltató abban a 
tagállamban kínál barangolási 
szolgáltatásokat, ahol a belföldi 
mobilhírközlési szolgáltatatás 
biztosítására irányuló szerződést vagy 
megállapodást az ügyfél megkötötte.

Or. en

Módosítás 154
Gunnar Hökmark
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hazai szolgáltató lehetővé teszi 
előfizetői számára, hogy bármely vele 
összekapcsolt alternatív 
barangolásszolgáltató barangolási hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatását igénybe 
vegyék.

(1) A belföldi mobilhírközlési szolgáltató
lehetővé teszi előfizetői számára, hogy 
barangolási hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatásához, vagy bármely vele 
összekapcsolt alternatív 
barangolásszolgáltató által nyújtott helyi 
barangolásos adatátviteli szolgáltatáshoz
hozzáférjen.

Or. en

Módosítás 155
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hazai szolgáltató lehetővé teszi 
előfizetői számára, hogy bármely vele 
összekapcsolt alternatív 
barangolásszolgáltató barangolási hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatását igénybe 
vegyék.

(1) 2014. március 1-jével kezdődő 
hatállyal a hazai szolgáltató lehetővé teszi 
ügyfelei számára, hogy bármely alternatív 
barangolásszolgáltató barangolási hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatását igénybe 
vegyék, amely barangolásszolgáltatónak 
hozzáférést biztosítottak az 5. cikkben 
előírtak szerinti független barangolási 
szolgáltatás biztosítása céljából.

Or. en

Indokolás

A strukturális intézkedések végrehajtásának 2014. június 30-i határidejét 2014. március 
1-jére kell előrehozni annak érdekében, hogy 2014-ben a nyári (az adatgyűjtés szempontjából 
különösen fontos) időszak ne „vesszen el” a megvalósításban valószínűsíthető késedelem és a 
keresletben megjelenő fokozatos növekedés következtében. Az „összekapcsolás” kifejezést 
nem szabad használni: a „hozzáférés” szóhoz képest ez külön fogalmat jelöl, és olyan 
fogalom, amely jogilag a barangolási rendelettel összefüggésben nem megfelelő jogi 
kötelezettségek összességére utal. E módosítás biztosítja az összhangot az 5. cikk (2) 
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bekezdésére vonatkozóan javasolt módosítással.

Módosítás 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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. június 1-jén kezdődő hatállyal a 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatók
valamennyi barangolást végző ügyfelüknek 
tudomására hozzák, hogy a meglévő 
barangolási szolgáltatásukat lemondhatják, 
és az (1) bekezdéssel összhangban helyette 
alternatív barangolásszolgáltató által kínált 
barangolásos szolgáltatásokat 
választhatnak. A barangolást végző 
ügyfeleknek két hónapot kell adni arra, 
hogy választásukat belföldi 
mobilhírközlési szolgáltatójuk tudomására 
hozzák. Amennyiben e határidőn belül az 
ügyfél úgy dönt, hogy áttér az alternatív 
barangolásszolgáltatóra, az áttérést 
legfeljebb egy munkanapon belül el kell 
végezni. 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 157
Francesco De Angelis

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, 

(2) 2014. január 1-jén kezdődő hatállyal a 
hazai szolgáltatók valamennyi barangolást 
végző ügyfelüknek tudomására hozzák, 



PE478.630v01-00 70/105 AM\887960HU.doc

HU

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.

hogy a meglévő barangolási 
szolgáltatásukat lemondhatják, és helyette 
alternatív virtuális barangolásszolgáltató, 
valamint 2015. január 1-jétől bármely 
alternatív virtuális 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 158
Jean-Pierre Audy

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) Az (1) bekezdésben említett dátum előtt 
a hazai szolgáltatók egyértelmű, minden 
részletre kiterjedő és könnyen 
hozzáférhető formában valamennyi 
barangolást végző ügyfelüknek tudomására 
hozzák, hogy a meglévő barangolási 
szolgáltatásukat ideiglenesen vagy 
véglegesen lemondhatják, és helyette 
alternatív barangolásszolgáltató 
barangolásos szolgáltatásait választhatják. 
A barangolást végző ügyfelek a (3) és a (4) 
bekezdésben előírt feltételekkel bármikor 
jogosultak ideiglenesen vagy véglegesen
alternatív barangolásszolgáltatót választani.

Or. en
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Indokolás

A rendelet hatályának nem szabad kizárólag az előfizetésekre korlátozódnia; a fogyasztók 
számára lehetővé kell tenni, hogy ideiglenesen szolgáltatót válthassanak, például rövid ideig 
tartó külföldi utazásaik során. A fogyasztók általában kevésbé hajlandóak más ajánlatokra 
áttérni. Annak érdekében, hogy a fogyasztók tudatosan dönthessenek, a hazai szolgáltatókat 
kötelezni kell ügyfeleik egyértelmű és érhető formában történő tájékoztatására a 
változásokról, valamint az alternatív barangolásszolgáltató választásának lehetőségéről.

Módosítás 159
Silvia-Adriana Ţicău

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. 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 ügyfelek, a (3) és a 
(4) bekezdésben előírt feltételekkel 
bármikor jogosultak alternatív 
barangolásszolgáltatót választani.

Or. ro

Módosítás 160
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
vagy alternatív barangolásszolgáltatóra 
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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.

való áttérést, illetve az alternatív 
barangolásszolgáltatók közötti áttérést
térítésmentesen kell biztosítani, nem 
szabad olyan feltételekhez vagy 
korlátozásokhoz kötni, amelyek az 
előfizetésnek a barangolást nem érintő 
elemeit érintik, és a BEREC által a 
barangolási szolgáltatások független 
biztosításának összehangolt megoldása 
tekintetében megállapított 
iránymutatásokban meghatározott ésszerű 
időtartamon 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

A fogyasztók számára a barangolásszolgáltatók közötti áttérés „ésszerű időtartama” 
nagymértékben függ a műszaki megoldástól. Mivel a BEREC iránymutatásaiban fogja 
meghatározni e megoldást, indokolt lehet az áttérés időtartamát is az iránymutatásokban 
meghatározni.

Módosítás 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóra 
való áttérést térítésmentesen kell 
biztosítani, nem szabad olyan feltételekhez 
vagy korlátozásokhoz kötni, amelyek az 
előfizetésnek az alternatív 
barangolásszolgáltató által nyújtott
barangolásszolgáltatást nem érintő elemeit 
érintik, és egy munkanapon belül kell 
biztosítani; ha azonban a barangolást végző 
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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.

ügyfél olyan belföldi csomagra fizetett elő, 
amely eurotarifának, euro-SMS tarifának 
vagy euro-adattarifának nem minősülő 
barangolási díjakat tartalmaz, akkor a 
belföldi mobilhírközlési szolgáltató a 
korábbiról az új előfizetésre való áttérést a 
barangolási szolgáltatások vonatkozásában 
előre meghatározott ideig, de legfeljebb két
hónapig késleltetheti.

Or. en

Módosítás 162
Silvia-Adriana Ţicău

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 egy
hónapig késleltetheti.

Or. ro

Módosítás 163
Giles Chichester



PE478.630v01-00 74/105 AM\887960HU.doc

HU

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, illetve az alternatív 
barangolásszolgáltatók közötti áttérést
térítésmentesen kell biztosítani, nem 
szabad olyan feltételekhez vagy 
korlátozásokhoz kötni, amelyek az 
előfizetésnek a barangolást nem érintő 
elemeit érintik, és a BEREC 
iránymutatásaiban meghatározott lehető 
legrövidebb időtartamon 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 164
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról (4) Az alternatív barangolásszolgáltatóról 
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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.

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 egy 
hónapig késleltetheti.

Or. en

Módosítás 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

(5) Amikor a belföldi mobilhírközlési 
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 nem szabad meggátolnia
az alternatív barangolásszolgáltatóval való 
szerződéskötést. A belföldi mobilhírközlési 
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, 
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kiskereskedőt abban, hogy alternatív 
barangolásszolgáltatók független 
barangolási szolgáltatásaira vonatkozó 
szerződéseket kínáljon.

hogy alternatív barangolásszolgáltatók 
független barangolási szolgáltatásaira 
vonatkozó szerződéseket kínáljon.

Or. en

Módosítás 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 
mobilhírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
üzemeltető által nyújtott barangolási 
szolgáltatások műszaki jellemzőitől –
ideértve azok minőségi paramétereit is –
eltérjenek.

(6) Sem a belföldi mobilhírközlési 
szolgáltató, sem a látogatott hálózat 
üzemeltetője nem változtathatja meg az 
alternatív barangolásszolgáltató által 
nyújtott barangolási szolgáltatás műszaki 
jellemzőit oly módon, hogy azok a belföldi 
mobilhírközlési szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató által nyújtott barangolási 
szolgáltatások műszaki jellemzőitől –
ideértve azok minőségi paramétereit is –
eltérjenek.

Or. en

Módosítás 167
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Nem kell alkalmazni a bármely 
alternatív barangolási szolgáltató által 
nyújtott barangolásos hang-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatáshoz való 
hozzáférésnek a fogyasztói számára 
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történő lehetővé tételére irányuló 
kötelezettséget olyan hazai szolgáltatóra, 
amely fogyasztói számára az általuk 
használt hazai hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások díjait elégséges mértékben 
megközelítő barangolási díjakat kínál. A 
BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően és a Bizottsággal 
folytatott szoros együttműködésben –
legfeljebb az e rendelet elfogadását követő 
három hónapos, ésszerű időtartamon 
belül iránymutatásokat állapít meg arra 
vonatkozóan, hogy mi minősül a belföldi 
tarifákat jelentősen megközelítő 
barangolási díjnak.

Or. en

Módosítás 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben az ügyfél az (1) 
bekezdéssel összhangban az alternatív 
barangolási szolgáltatónál helyi 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásra 
fizetett elő, a belföldi mobilhírközlési 
szolgáltató továbbra is ugyanazokkal a 
műszaki jellemzőkkel – köztük minőségi 
paraméterekkel – nyújt barangolásos 
hang-, és SMS-szolgáltatásokat, mintha 
az ügyfél a belföldi mobilhírközlési 
szolgáltató által nyújtott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatást venné igénybe.

Or. en
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Módosítás 169
Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az 5. cikkben előírtaknak 
megfelelően nem kell alkalmazni a fenti 
(1)–(6) bekezdés szerinti független 
barangolásszolgáltatás nyújtása 
érdekében hozzáférésre engedélyezett 
bármely alternatív barangolási szolgáltató 
által nyújtott barangolásos hang-, SMS-
és adatátviteli szolgáltatáshoz való 
hozzáférésnek a fogyasztói számára 
történő lehetővé tételére irányuló 
kötelezettséget olyan hazai szolgáltatóra, 
amelynek fogyasztója az általa 
alkalmazott hazai hang-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások díjaival 
gyakorlatilag egyező barangolási díjakra 
vonatkozó ajánlatot elfogadja. A BEREC 
– nyilvános konzultációt követően és a 
Bizottsággal folytatott szoros 
együttműködésben – az e rendelet 
elfogadását követő három hónapos, 
ésszerű időtartamon belül a belföldi 
tarifákhoz hasonló barangolási díjak 
tekintetében legfeljebb megállapítja az 
azon feltételeket tartalmazó 
iránymutatásokat, amelyeknek a 
barangolási díjaknak meg kell felelniük 
ahhoz, hogy azokat „gyakorlatilag 
egyezőnek” lehessen tekinteni. A 
Bizottság – a BEREC által megállapított 
iránymutatásokat maximálisan 
figyelembe véve és a megfelelő nemzeti 
szabályozó hatóságokkal való konzultációt 
követően – haladéktalanul dönt arról, 
hogy minden egyes üzemeltető 
„gyakorlatilag egyező” kivételi záradéka
alkalmazandó-e. A BEREC nyomon 
követi, hogy az e záradékot végrehajtani 
szándékozó valamennyi üzemeltető 
folyamatosan megfelel-e a megállapított 
iránymutatásoknak.
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Or. en

Módosítás 170
Amalia Sartori, 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 
belül a belföldi tarifákat jelentősen 
megközelítő barangolási díjak 
meghatározása tekintetében megállapítja 
az iránymutatásokat. 

Or. en

Módosítás 171
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az 5. cikkben előírtaknak 
megfelelően nem kell alkalmazni a fenti 
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(1)–(6) bekezdés szerinti független 
barangolásszolgáltatás nyújtása 
érdekében hozzáférésre engedélyezett 
bármely alternatív barangolási szolgáltató 
által nyújtott barangolásos hang-, SMS-
és adatátviteli szolgáltatáshoz való 
hozzáférésnek a fogyasztói számára 
történő lehetővé tételére irányuló 
kötelezettséget olyan hazai szolgáltatóra, 
amely fogyasztói számára az általuk 
alkalmazott hazai hang-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások díjait jelentősen 
megközelítő barangolási díjakat kínál.
A BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően és a Bizottsággal 
folytatott szoros együttműködésben –
legfeljebb az e rendelet elfogadását követő 
három hónapos, ésszerű időtartamon 
belül iránymutatásokat állapít meg arra 
vonatkozóan, hogy mi minősül a belföldi 
tarifákat jelentősen megközelítő 
barangolási díjnak; ezen eljárásnak 
figyelembe kell vennie a tagállamok által 
megállapított lefedettségi kötelezettséget.

Or. en

Indokolás

A digitális menetrendben előírt „kulcsfontosságú teljesítménycéllal” összhangban a nemzeti 
és barangolási díjak közötti konvergenciát hosszú távú szakpolitikai célkitűzésként határozzák 
meg. Néhány üzemeltető a független értékesítésre (leválasztásra”) irányuló intézkedések 
végrehajtásával kapcsolatos befektetés elkerülése érdekében késznek mutatkozik nemzeti 
tarifákhoz közeli barangolási tarifákat biztosítani ügyfelei részére. Ez a barangolási 
szolgáltatásra irányuló külön szerződés megkötése nélkül akár közvetlenül a fogyasztók javát 
szolgálná. Gyakorlatilag a nemzeti szolgáltatások jelentős részének használatát lehetővé tevő 
olyan üzemeltetők, amelyek csomagjaikba barangolási szolgáltatásokra irányuló ajánlatokat 
építettek be, illetve a barangolási szolgáltatások nyújtásáért csekély többletköltséget 
alkalmazó üzemeltetők részesülhetnének ebben a mentességben. E mentesség csak ajánlati 
alapon alkalmazandó, és annak érdekében, hogy az ügyfelet ne érintse a barangolási 
szolgáltatások vonatkozásában alternatív üzemeltetőre való áttérés választási lehetőségének 
elvesztése, a teljesítendő feltételek eléggé szigorúak lennének. E módosítás biztosítja az 
összhangot az 5. cikk (4b) bekezdésére (új) vonatkozóan javasolt módosítással.

Módosítás 172
Gunnar Hökmark
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Nem kell alkalmazni az (1)–(6) 
bekezdésben és az 5. cikkben előírt 
barangolásos hang- és SMS-
szolgáltatásokra irányuló 
kötelezettségeket a 2014. július 1-jétől 
valamennyi előfizetőjük számára a hazai 
hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatásokat igénybevevő barangolást 
végző ügyfelekre kirótt tarifákat 
jelentősen megközelítő barangolási hang-
és SMS-tarifákat kínáló hazai 
szolgáltatókra. Amennyiben az üzemeltető 
önkéntes csökkentést választ, annak azt 
minden díjtáblázatára alkalmazandó. A 
BEREC – a Bizottsággal folytatott szoros 
együttműködésben – az e rendelet 
elfogadását követő három hónapon belül 
iránymutatásokat állapít meg a belföldi 
tarifákat jelentősen megközelítő 
barangolási díjak meghatározása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Nem kell alkalmazni a bármely 
alternatív barangolási szolgáltató által
nyújtott barangolásos hang-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatáshoz való 
hozzáférésnek a fogyasztói számára 
történő lehetővé tételére irányuló 
kötelezettséget olyan hazai szolgáltatóra, 
amely fogyasztói számára az általuk 
használt hazai hang-, SMS- és adatátviteli 
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szolgáltatások díjaihoz igen hasonló 
barangolási díjakat kínál.

Or. en

Módosítás 174
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A belföldi mobilhírközlési 
szolgáltatónak nem szabad meggátolniuk 
ügyfeleiket abban, hogy ideiglenesen 
hozzáférjenek a bármely helyi alternatív 
barangolási szolgáltató által biztosított 
helyi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatás helyi adatátviteli 
szolgáltatásához.

Or. en

Módosítás 175
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Amíg az ügyfél ideiglenesen helyi 
adatátviteli szolgáltatásokat vesz igénybe, 
a hazai szolgáltatónak továbbra is 
ugyanazokkal a műszaki jellemzőkkel kell 
barangolásos hang-, és SMS-
szolgáltatásokat nyújtania, mintha az 
ügyfél a belföldi mobilhírközlési 
szolgáltató által nyújtott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatást venné igénybe. A 
bármely alternatív szolgáltató helyi 
adatátviteli szolgáltatásait ideiglenes 
igénybe vevő fogyasztóra többletdíj nem 
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vethető ki.

Or. en

Módosítás 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A Bizottságnak – a BEREC-nek az 
érdekeltekkel folytatott megfelelő 
konzultációt követően alkotott véleménye 
alapján és legfeljebb az e rendelet 
elfogadását követő három hónapos, 
ésszerű időtartamon belül –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
révén kell meghatároznia a fenti (6b) 
bekezdésnek való megfelelés céljából az 
üzemeltetők által alkalmazható, a nemzeti 
és barangolási díjak közötti maximális 
különbséget. Nem kell alkalmazni a fenti 
(1)–(6) bekezdést és az 5. cikket, 
amennyiben az üzemeltető valamennyi 
barangolási ajánlata megfelel az e 
bekezdésben előírt feltételeknek.

Or. en

Módosítás 177
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6d) Az üzemeltetők biztosítják, hogy 
legkésőbb 2014. július 1-jéig olyan 
eszközrendszereket léptetnek működésbe, 
amelyek lehetővé teszik a fogyasztók 
számára, hogy bármely szolgáltató által 
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kínált helyi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatáshoz ideiglenesen 
hozzáférjenek, hívószámuk megtartása 
mellett.

Or. en

Módosítás 178
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6e) A látogatott országbeli helyi 
barangolásos adatátviteli szolgáltató nem 
alkalmazhat megkülönböztetést a 
barangolást végző fogyasztókkal szemben, 
hanem a belföldi fogyasztók részére 
kínáltakhoz hasonló feltételek mellett kell 
adatátviteli szolgáltatásokat kínálnia 
számukra.

Or. en

Módosítás 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A helyi barangolásos adatátviteli 

szolgáltatáshoz való ideiglenes hozzáférés
(1) A belföldi mobilhírközlési 
szolgáltatóknak nem szabad meggátolniuk 
ügyfeleiket abban, hogy ideiglenesen 
hozzáférjenek a bármely helyi alternatív 
barangolási szolgáltató által biztosított 
helyi barangolásos adatátviteli 
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szolgáltatás helyi adatátviteli 
szolgáltatásához anélkül, hogy 
felmondanák meglévő barangolásos 
adatátviteli szerződésüket vagy 
megállapodásukat.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, 
ha az ügyfél a 4. cikk alapján alternatív 
barangolási szolgáltatóval kötött 
szerződést.
(3) Amíg az ügyfél ideiglenesen helyi 
adatátviteli szolgáltatásokat vesz igénybe, 
a hazai szolgáltatónak továbbra is 
ugyanazokkal a műszaki jellemzőkkel –
köztük minőségi paraméterekkel – kell 
barangolásos hang-, és SMS-
szolgáltatásokat nyújtania, mintha az 
ügyfél a belföldi mobilhírközlési 
szolgáltató által nyújtott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatást venné igénybe.
(4) Az ügyfél arra irányuló választása, 
hogy bármely helyi barangolásos 
adatátviteli szolgáltató által nyújtott helyi 
barangolásos adatátviteli szolgáltatáshoz 
ideiglenesen hozzáférjen, nem vonhat 
maga után semmilyen kapcsolódó 
előfizetést vagy más rögzített vagy 
ismétlődő díjakat a hazai szolgáltató 
részéről, valamint annak lehetőségét 
bármely kiskereskedelmi díjtervben 
biztosítani kell.
(5) Bármely belföldi mobilhírközlési 
szolgáltató által nyújtott barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásról helyi 
barangolásos adatátviteli szolgáltatóra 
való ideiglenes áttérésnek, valamint a 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatóra való
újbóli áttérésnek ingyenesnek kell lennie, 
és az nem köthető az előfizetés egyéb 
elemeire vonatkozó feltételekhez és 
korlátozásokhoz, és annak haladéktalanul 
meg kell történnie.

Or. en
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Módosítás 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 
foglaltaknak megfelelően – a 
kiskereskedelmi maximálárak vannak 
hatályban.

Or. en

Módosítás 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eszközrendszer a barangolási 
szolgáltatások független értékesítéséhez

törölve

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 
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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 
barangolási szolgáltatók 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 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 184
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egységes piac kifejlődésének 
biztosítása érdekében a barangolási 
szolgáltatások független értékesítését,
valamint a helyi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé 
tételét szolgáló eszközrendszer műszaki 
megoldásainak költséghatékonynak kell 
lenniük, és azokat az Unió teljes 
egészében egyidejűleg kell bevezetni.

Or. en
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Módosítás 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ideiglenesen egységes 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 azt 
megtervezni;
c) lehetővé kell tennie a legmagasabb 
fokú kölcsönös átjárhatóságot;
d) fogyasztóbarát módon kell lehetővé 
tennie a kitörő helyi adatfelhasználásra 
vonatkozó megoldásokat;
e) biztosítania kell, hogy a 
hálózatsemlegesség fogalmát minden 
adatfelhasználás – íígy különösen az 
internetprotokollon keresztüli 
hangtovábbításhoz való hozzáférés és 
egyéb hasonló szolgáltatások –
tekintetében tiszteletben tartják;
f) a végfelhasználóknak – mobil 
telefonszámuk megtartása mellett –
könnyen és gyorsan kell tudniuk áttérni 
alternatív barangolási szolgáltatóra vagy 
váltaniuk két alternatív barangolási 
szolgáltató között;
g) nem szabad megakadályozni az uniós 
polgárok által harmadik országban, illetve 
a harmadik ország állampolgára által az 
Unióban végzett barangolást.
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Or. en

Módosítás 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 
barangolási szolgáltató 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 
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 barangolási szolgáltató 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

Módosítás 187
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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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 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 díjaknak 
költségorientáltnak kell lenniük, és az 
eszközrendszer igénybevételéért a 
fogyasztónak közvetlenül díj nem 
számítható fel.

Or. en

Módosítás 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

1. Az üzemeltetők gondoskodnak arról, 
hogy a barangolási szolgáltatások a 4. 
cikkel összhangban független értékesítését 
szolgáló eszközrendszerük legkésőbb 
2014. június 1-jéig üzembe álljon, és az 
ügyfeleik a belföldi mobilszolgáltatásokat 
és az alternatív barangolásszolgáltató által 
kínált független barangolási 
szolgáltatásokat hívószámuk 
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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.

megtartásával, valamint ugyanazon 
végberendezés használatával vehessék
igénybe. A szóban forgó eszközrendszerek
rendelkezésre bocsátásához szükséges 
kapcsolatért felszámított díjaknak és egyéb 
kiegészítő támogatási szolgáltatásoknak
költségorientáltnak kell lenniük, és az 
eszközrendszer igénybevételéért a 
fogyasztónak közvetlenül díj nem 
számítható fel.

Or. en

Módosítás 189
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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 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 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 
az (1) bekezdésben megállapított 
követelményeknek megfelelő, 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 
kapcsolatokért felszámított díjaknak 
költségorientáltnak kell lenniük, és az 
eszközrendszer igénybevételéért a 
fogyasztónak közvetlenül díj nem 
számítható fel.

Or. en
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Módosítás 191
Jean-Pierre Audy

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. 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 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítésének elősegítése érdekében az 
üzemeltetőknek a megfelelő különös 
hálózati elemekhez és kapcsolódó 
eszközrendszerekhez való hozzáférésre és 
használatára irányuló ésszerű igényeket 
ki kell elégíteniük, az ugyanahhoz a SIM-
kártyához való hozzáféréshez vagy a 
belföldi mobilszolgáltatásokkal azonos 
végberendezés használatához hasonlóan. 
A szóban forgó eszközrendszer 
rendelkezésre bocsátásához szükséges 
nagykereskedelmi hozzáférésért
felszámított díjaknak költségorientáltnak 
kell lenniük, és az eszközrendszer 
igénybevételéért a fogyasztónak 
közvetlenül díj nem számítható fel.

Or. en

Indokolás

Szabályozási szempontból a függetlenítés hozzáférésre irányuló kötelezettséget képez a 
nagykereskedelmi barangolási piacokon. E fogalom rendeletbe való belefoglalásának 
következtében a barangolási szolgáltatások független értékesítésének lehetővé tételére 
irányuló, kötelező erejű kötelezettséget teremt az üzemeltetőkre nézve, miközben magukat a 
műszaki feltételeket kihagyja a rendeletből. Ez közelebb hozza a rendeletet a jól ismert 
szabályozási eljárásokhoz (például „hozzáférési” irányelv keretében), valamint kifejezetten 
feljogosítja a nemzeti szabályozó hatóságokat az e hozzáférésre irányuló kötelezettség 
végrehajtásának érvényesítésére, különösen a függetlenítés végrehajtásához kapcsolódó, az 
üzemeltetők közötti vitarendezési eljárásokon keresztül.
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Módosítás 192
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

Módosítás 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A belföldi mobilhírközlési szolgáltató 
az alternatív barangolási szolgáltató által 
nyújtott helyi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleitől nem 
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tagadhat meg megállapodásokat a 
barangolási hang-, és SMS-szolgáltatások 
biztosítására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az üzemeltetők a 4a. cikkel 
összhangban a helyi barangolásos 
adatátviteli szolgáltatáshoz való ideiglenes 
hozzáférés lehetővé tétele céljából 
biztosítják, hogy legkésőbb 2014. június 1-
jéig eszközrendszerekkel rendelkeznek 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztóik bármely szolgáltató által 
kínált helyi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatáshoz ideiglenesen – hívószámuk 
megtartása mellett és ugyanazon 
végberendezés használatával –
hozzáférhessenek. A felhasználók 
hitelesítéséért felszámított díjaknak 
ingyenesnek kell lenniük, és az ezen 
eszközrendszerek biztosításához 
kapcsolódó kiegészítő támogatási 
szolgáltatásokért felszámított díjaknak 
költségorientáltnak kell lenniük, az 
eszközrendszer igénybevételéért pedig nem 
számítható fel díj közvetlenül a 
fogyasztónak.

Or. en

Módosítás 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A belföldi mobilhírközlési szolgáltató a 
látogatott országban a helyi barangolásos 
adatátviteli szolgáltató ügyfeleitől nem 
tagadhat meg megállapodásokat a 
barangolási hang-, és SMS-szolgáltatások 
biztosítására vonatkozóan, ha a belföldi 
mobilhírközlési szolgáltató a helyi 
barangolásos adatátviteli szolgáltató 
országában barangolási szolgáltatásokat 
kínál.

Or. en

Módosítás 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az egységes piac fejlesztésének 
biztosítása érdekében az (1) és (3) 
bekezdésben említett eszközrendszerek egy 
vagy több műszaki megoldáson keresztül 
történő végrehajtásának az Unión belül 
összehangolt formában kell történnie, 
valamint a következő elengedhetetlen 
követelményeknek kell megfelelnie:
– fogyasztóbarát megközelítés, különösen 
az ügyfeleknek mobil telefonszámuk 
megtartása melletti, alternatív barangolási 
szolgáltatóra könnyen és gyorsan történő 
áttérésének lehetővé tételével;
– különböző fogyasztói keresletkategóriák 
versenyképes kiszolgálásának képessége, 
beleértve az adatátviteli szolgáltatások 
intenzív felhasználóit;
– a verseny hatékony elősegítésének 
képessége, figyelembe véve az üzemeltetők 
infrastruktúrájuk eszközeinek vagy 
kereskedelmi megállapodásaik 
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kihasználására irányuló mozgásterét;
– költséghatékonyság, figyelembe véve a 
belföldi mobilhírközlési szolgáltatók és az 
alternatív barangolási szolgáltatók közötti 
költségmegosztást;
– az (1) bekezdésben megállapított 
határidőn belül alternatív barangolási 
szolgáltató fogyasztók általi 
megválasztásának lehetővé tételére 
irányuló kötelezettség érvényesítésének 
képessége.

Or. en

Módosítás 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szoros együttműködésben, ésszerű időn 
belül és legkésőbb három hónappal e 
rendelet elfogadása után –
iránymutatásokat készít a barangolási 
szolgáltatások független értékesítésére
vonatkozó harmonizált műszaki 
megoldásokról és a barangolásszolgáltatók 
közötti váltás harmonizált eljárásairól, 
valamint a helyi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé 
tételének eszközrendszerére vonatkozóan.
A BEREC indokolással ellátott kérelmére a 
Bizottság ezt a határidőt 
meghosszabbíthatja. A BEREC – az 
érdekeltekkel való konzultációt követően 
és a Bizottsággal folytatott szoros 
együttműködésben – szükség esetén 
naprakésszé teheti az iránymutatásokat.

Or. en
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Módosítás 198
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szoros együttműködésben, 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, valamint a helyi 
barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé 
tételének eszközrendszeréről. A BEREC 
indokolással ellátott kérelmére a Bizottság 
ezt a határidőt meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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. Az összehangolt 
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indokolással ellátott kérelmére a Bizottság 
ezt a határidőt meghosszabbíthatja.

műszaki megoldásoknak meg kell 
felelniük az (1) bekezdésben megállapított 
követelményeknek. BEREC indokolással 
ellátott kérelmére a Bizottság ezt a 
határidőt meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 200
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szoros együttműködésben, ésszerű időn 
belül és legkésőbb három hónappal e 
rendelet elfogadása után –
iránymutatásokat készít a barangolási 
szolgáltatások független biztosítására 
vonatkozó harmonizált megoldásról. E 
megoldásnak objektív kritériumokon és 
alapkövetelményeken kell alapulnia, 
ideértve különösen a következő 
elengedhetetlen követelményeket:

– a műszaki megoldások egyidejűleg 
történő végrehajtása az Unión belül;
– végfelhasználók meglévő telefonszámaik 
megtartásának képessége;
– végfelhasználók alternatív 
barangolásszolgáltatóra és alternatív 
barangolásszolgáltatók közötti könnyű és 
gyors áttérése belföldi szolgáltatójuk 
megtartásával;
– az uniós polgárok által harmadik 
országban végzett barangolás, illetve a 
harmadik ország állampolgára által az 
Unióban végzett barangolás folytatásának 
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képessége;
– műszaki megvalósíthatóság;
– az egyes feleknél felmerült költségek 
arányossága;
– a versenyre gyakorolt hatás (mind 
kiskereskedelmi, mind nagykereskedelmi 
szinten);
– hálózatintegritás (beleértve a 
felhasználó hitelesítését és azonosítását); 
valamint
– az üzemeltetők által tárolt kereskedelmi 
és személyes adatok védelme.
A BEREC iránymutatásainak ki kell 
terjedniük többek között a független 
barangolási szolgáltatásokra vonatkozó 
műszaki szempontokra és a 
barangolásszolgáltatók közötti váltás 
harmonizált eljárásaira. A BEREC 
indokolással ellátott kérelmére a Bizottság 
ezt a határidőt meghosszabbíthatja. 

A BEREC-nek felül kell vizsgálnia az 
iránymutatásokat és – azok gyakorlati 
alkalmazásának figyelembevételével –
felülvizsgált iránymutatásokat kell 
közzétennie, amennyiben az 
elengedhetetlen követelmények 
hathatósabb és eredményesebb elérése 
érdekében ez szükséges.

Or. en

Indokolás

Noha a műszaki megoldást a BEREC-nek kell meghatároznia iránymutatásaiban, a BEREC 
munkájának irányítása érdekében a rendeletnek magának tartalmaznia kell számos, a 
harmonizált függetlenítési megoldás által betartandó objektív kritériumot.

Módosítás 201
Pilar del Castillo Vera

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

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

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

A mind a független barangolási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
eszközrendszerekre vonatkozó 
harmonizált műszaki megoldásokhoz, 
mind pedig a barangolási szolgáltatók 
közötti váltás harmonizált eljárásaihoz 
kapcsolódó harmonizált műszaki 
megoldások megállapítása érdekében a 
Bizottság – az érdekeltekkel és a BEREC-
kel folytatott konzultációt követően– a 
18a. cikkel összhangban jogosult 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására.

Or. en

Módosítás 202
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáférés megtagadása esetén a sértett 
fél a 2002/21/EK irányelv 20. és 21. 
cikkében említett vitarendezési eljárásra 
irányuló kérelmet nyújthat be. Ilyen vita 
rendezése során a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak a BEREC iránymutatásait 
– az 1211/2009/EK rendelet 3. cikkében 
előírtaknak megfelelően –, valamint adott 
esetben a végrehajtási aktusokat a lehető 
legteljesebben figyelembe kell venniük.

Or. en
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Indokolás

Fontos megemlíteni a keretirányelv rendelkezéseit, amelyek lehetővé teszik a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a hozzáférésre irányuló kötelezettséghez hasonló előírások 
végrehajtását.

Módosítás 203
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szolgáltató valamennyi 
ajánlata megfelel a 4. cikk (6a) bekezdése 
szerinti feltételeknek, a szolgáltatóhoz a 
barangolási szolgáltatások 4. cikk (1)–(6) 
bekezdése szerinti független értékesítése 
céljából, megegyező, meghatározott 
hálózati elemekhez és az azokhoz 
kapcsolódó eszközrendszerekhez való 
hozzáférésre és azok használatra 
irányulóan más szolgáltatók által 
benyújtott kérelmeket el lehet utasítani.

Or. en

Indokolás

Néhány üzemeltető a független értékesítésre („leválasztásra”) irányuló intézkedések 
végrehajtásával kapcsolatos befektetés elkerülése érdekében késznek mutatkozik nemzeti 
tarifákhoz közeli barangolási tarifákat biztosítani ügyfelei részére. Ez a barangolási 
szolgáltatásra irányuló külön szerződés megkötése nélkül akár közvetlenül a fogyasztók javát 
szolgálná. Gyakorlatilag a nemzeti szolgáltatások jelentős részének használatát lehetővé tevő 
olyan üzemeltetők, amelyek csomagjaikba barangolási szolgáltatásokra irányuló ajánlatokat 
építettek be, illetve a barangolási szolgáltatások nyújtásáért csekély többletköltséget 
alkalmazó üzemeltetők részesülhetnének ebben a mentességben. E mentesség csak ajánlati 
alapon alkalmazandó, és annak érdekében, hogy az ügyfelet ne érintse a barangolási 
szolgáltatások vonatkozásában alternatív üzemeltetőre való áttérés választási lehetőségének 
elvesztése, a teljesítendő feltételek eléggé szigorúak lennének. E módosítás biztosítja az 
összhangot a 4. cikk (6a) bekezdésére (új) vonatkozóan javasolt módosítással

Módosítás 204
Jean-Pierre Audy
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés egységes végrehajtásának 
biztosítása céljából a Bizottság – a 
BEREC iránymutatásainak lehető 
legteljesebb figyelembevételével –
barangolási szolgáltatások független 
értékesítését lehetővé tevő gyakorlati 
modalitások további harmonizálására 
érdekében felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat  fogadhat el. E lehetséges 
végrehajtási aktusokat az 5a. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság – adott esetben és amennyiben szükséges – olyan további végrehajtási aktust 
fogadhat el, amely a barangolási szolgáltatások független értékesítésének gyakorlati oldalát 
részletezi. Ez a lehetőség olyan biztonsági hálót képezhet, amely a strukturális jogorvoslat 
hatásának erősítése érdekében használható, a rendelet módosításának mellőzésével. A 
végrehajtási jogkörök alkalmazása ebben az esetben hasznos lehet a független értékesítésre 
(„leválasztásra”) vonatkozó kötelezettségnek az üzemeltetők által közvetlenül alkalmazandó, 
kötelező erejű aktuson keresztül történő végrehajtásához. A Bizottság a tagállamok és a 
nemzeti szabályozó hatóságok bevonásával a COCOM bizottság vizsgálatát követően 
fogadhatná el az említett végrehajtási aktust.

Módosítás 205
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot a 2002/21/EK irányelv 22. 
cikkében létrehozott hírközlési bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EK 
rendelet szerinti bizottság.
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Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EK rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság – adott esetben és amennyiben szükséges – olyan további végrehajtási aktust 
fogadhat el, amely a barangolási szolgáltatások független értékesítésének gyakorlati oldalát 
részletezi. Ez a lehetőség olyan biztonsági hálót képezhet, amely a strukturális jogorvoslat 
hatásának erősítése érdekében használható, a rendelet módosításának mellőzésével. A 
végrehajtási jogkörök alkalmazása ebben az esetben hasznos lehet a független értékesítésre 
(„leválasztásra”) vonatkozó kötelezettségnek az üzemeltetők által közvetlenül alkalmazandó, 
kötelező erejű aktuson keresztül történő végrehajtásához. A Bizottság a tagállamok és a
nemzeti szabályozó hatóságok bevonásával a COCOM bizottság vizsgálatát követően 
fogadhatná el az említett végrehajtási aktust. E módosítás biztosítja az összhangot az 5. cikk 
(4c) bekezdésére (új) vonatkozóan javasolt módosítással.

Módosítás 206
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Amennyiben a szolgáltató valamennyi 
ajánlata megfelel a 4. cikk (6a) bekezdése 
szerinti feltételeknek, a szolgáltatóhoz a 
barangolási szolgáltatások 4. cikk (1)–(6) 
bekezdése szerinti független értékesítése 
céljából, megegyező, meghatározott 
hálózati elemekhez és az azokhoz 
kapcsolódó eszközrendszerekhez való 
hozzáférésre és azok használatra 
irányulóan más szolgáltatók által 
benyújtott kérelmeket el lehet utasítani.

Or. en


