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Módosítás 207
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. 
július 1-jétől fogva az ügyfél hazai 
szolgáltatójától percenként legfeljebb 0,15
EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott 
hálózatról kezdeményezett szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezési, 
továbbítási és végződtetési költségét is.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt strukturális intézkedések a barangolási piac versenyhelyzetének
javítására irányulnak. Ez viszont csak akkor sikerülhet, ha a piacra való belépés vonzó az új 
szereplők számára. A felső árhatárokat ezért úgy kell kialakítani, hogy azok az új piaci 
szereplők számára is fedezzék a költségeket és nyereséget biztosítsanak.

Módosítás 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. 
július 1-jétől fogva az ügyfél hazai 
szolgáltatójától percenként legfeljebb 0,14 
EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott 
hálózatról kezdeményezett szabályozott 

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. 
július 1-jétől fogva az ügyfél hazai 
szolgáltatójától percenként legfeljebb 0,11 
EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott 
hálózatról kezdeményezett szabályozott 
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barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezési, 
továbbítási és végződtetési költségét is.

barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezési, 
továbbítási és végződtetési költségét is.

Or. en

Módosítás 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. 
július 1-jétől fogva az ügyfél hazai 
szolgáltatójától percenként legfeljebb 0,13 
EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott 
hálózatról kezdeményezett szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezési, 
továbbítási és végződtetési költségét is.

Or. en

Módosítás 210
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. 
július 1-jétől fogva az ügyfél hazai 
szolgáltatójától percenként legfeljebb 0,13 
EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott 
hálózatról kezdeményezett szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezési, 
továbbítási és végződtetési költségét is.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben foglalt, védintézkedésként szolgáló felső határoknak elegendő rést kell 
hagyniuk a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi árak között, és így lehetővé kell tenniük a 
versenytársak számára az új barangolási piacra való belépést, előmozdítva ezzel a versenyt és 
növelve a fogyasztóknak nyújtott értéket.

Módosítás 212
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 2012. 
július 1-jétől fogva az ügyfél hazai 
szolgáltatójától percenként legfeljebb 0,13 
EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat szedhet a látogatott 
hálózatról kezdeményezett szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért, beleértve 
többek között annak kezdeményezési, 
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továbbítási és végződtetési költségét is. továbbítási és végződtetési költségét is.

Or. en

Módosítás 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 214
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,11 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,07 EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk 



AM\888051HU.doc 7/96 PE478.645v01-00

HU

sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,06 EUR marad.

sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,07 EUR marad.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt strukturális intézkedések a barangolási piac versenyhelyzetének 
javítására irányulnak. Ez viszont csak akkor sikerülhet, ha a piacra való belépés vonzó az új 
szereplők számára. A felső árhatárokat ezért úgy kell kialakítani, hogy azok az új piaci 
szereplők számára is fedezzék a költségeket és nyereséget biztosítsanak.

Módosítás 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,08 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,05 EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,04 EUR marad.

Or. en

Módosítás 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,10 EUR-ra, 2014. július 1-jén 0,07
EUR-ra, 2015. július 1-jén pedig 0,06 
EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,06 EUR marad.

Or. en

Módosítás 217
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,06 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,04 EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk
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sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,06 EUR marad.

sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,04 EUR marad.

Or. en

Módosítás 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,10 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,07 EUR-ra kell csökkenteni. A 19. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,07 EUR marad.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben foglalt, védintézkedésként szolgáló felső határoknak elegendő rést kell 
hagyniuk a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi árak között, és így lehetővé kell tenniük a 
versenytársak számára az új barangolási piacra való belépést, előmozdítva ezzel a versenyt és 
növelve a fogyasztóknak nyújtott értéket.

Módosítás 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,07 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,04 EUR-ra kell csökkenteni. A 13. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,04 EUR marad.

Or. en

Módosítás 220
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,10 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,07 EUR-ra kell csökkenteni. A 19. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
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alkalmazásának további időtartama alatt 
0,06 EUR marad.

alkalmazásának további időtartama alatt 
0,07 EUR marad.

Or. en

Módosítás 221
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 222
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 

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

tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,05 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,03 EUR-ra kell csökkenteni. A 19. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,03 EUR marad.

Or. en

Módosítás 223
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett átlagos 
nagykereskedelmi díjat kell alkalmazni 
bármely két üzemeltető között, és azt egy 
tizenkét hónapos időszakra, vagy egy adott 
legmagasabb átlagos nagykereskedelmi díj 
e bekezdésben meghatározott alkalmazási 
idejének lejártáig vagy e rendelet 
hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,04 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,03 EUR-ra kell csökkenteni. A 19. cikk 
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,03 EUR marad.

Or. en
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Módosítás 224
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 225
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 226
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hazai szolgáltatók a (2) bekezdésben 
előírt eurotarifát világosan és átlátható 
módon teszik hozzáférhetővé és aktívan 
kínálják valamennyi barangolást végző 
ügyfelük részére. Az eurotarifa nem vonhat 
maga után semmilyen ezzel kapcsolatos 
előfizetést vagy más rögzített, illetve 
rendszeres díjat, és valamennyi 
kiskereskedelmi díjszabással 
kombinálhatónak kell lennie.

(1) A hazai szolgáltatók nem különböztetik 
meg a barangolást végző ügyfeleket a 
belföldi ügyfelekhez képest lényegesen 
magasabb árrések és magasabb árak 
alkalmazásával, és a (2) bekezdésben 
előírt eurotarifát világosan és átlátható 
módon teszik hozzáférhetővé és aktívan 
kínálják valamennyi barangolást végző 
ügyfelük részére. Az eurotarifa nem vonhat 
maga után semmilyen ezzel kapcsolatos 
előfizetést vagy más rögzített, illetve 
rendszeres díjat, és valamennyi 
kiskereskedelmi díjszabással 
kombinálhatónak kell lennie.

Or. en

Módosítás 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 



AM\888051HU.doc 15/96 PE478.645v01-00

HU

esetén legfeljebb 0,32 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,11 EUR/perc díjat
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,28
EUR-ra, illetve 0,24 EUR-ra, a fogadott 
hívások felső határa pedig 2013. július 1-
jén 0,10 EUR-ra csökken. A 13. és a 19. 
cikk sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

esetén legfeljebb 0,20 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,04 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. január 1-jén 0,15
EUR-ra, illetve 0,10 EUR-ra, a fogadott 
hívások felső határa pedig 2013. július 1-
jén 0,03 EUR-ra csökken. Ezek a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
eurotarifa-díjak 2014. június 30-ig
hatályosak, amikor is megszűnik a belföldi 
és a barangolásos hívások közötti 
árkülönbség lehetősége.

Or. en

Módosítás 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,30 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,10 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén 0,25 EUR-ra, 2014. július 1-
jén 0,21 EUR-ra, 2015. július 1-jén pedig
0,18 EUR-ra csökken, míg a fogadott 
hívások felső határa 2013. július 1-jén 0,08
EUR-ra, 2014. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 
2015. július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra
csökken. A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül 
ezek a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi eurotarifa-díjak 2016. 
június 30-ig hatályosak.

Or. en

Módosítás 230
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hazai szolgáltató által saját,
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 

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

hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,33 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,12 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,29 EUR-
ra, illetve 0,25 EUR-ra, a fogadott hívások 
felső határa pedig 2013. július 1-jén 0,11
EUR-ra csökken. A 13. és a 19. cikk 
sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt strukturális intézkedések a barangolási piac versenyhelyzetének 
javítására irányulnak. Ez viszont csak akkor sikerülhet, ha a piacra való belépés vonzó az új 
szereplők számára. A felső árhatárokat ezért úgy kell kialakítani, hogy azok az új piaci 
szereplők számára is fedezzék a költségeket és nyereséget biztosítsanak.

Módosítás 231
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,28 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,10 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,24 EUR-
ra, illetve 0,20 EUR-ra, a fogadott hívások 
felső határa pedig 2013. július 1-jén 0,06
EUR-ra csökken. A 13. és a 19. cikk 
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sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

Or. en

Módosítás 232
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,35 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,11 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,25 EUR-
ra, illetve 0,15 EUR-ra, míg a fogadott 
hívások felső határa 2013. július 1-jén 0,08
EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,06 
EUR-ra csökken. A 13. és a 19. cikk 
sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

Or. en

Módosítás 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hazai szolgáltató által saját, (2) A hazai szolgáltató által saját, 
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barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,32 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,11 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,28 EUR-
ra, illetve 0,24 EUR-ra, a fogadott hívások 
felső határa pedig 2013. július 1-jén 0,10
EUR-ra csökken. A 13. és a 19. cikk 
sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,30 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,10 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,25 EUR-
ra, illetve 0,21 EUR-ra, míg a fogadott 
hívások felső határa 2013. július 1-jén 0,08
EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,07 
EUR-ra csökken. A 13. és a 19. cikk 
sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben foglalt, védintézkedésként szolgáló felső határoknak elegendő rést kell 
hagyniuk a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi árak között, és így lehetővé kell tenniük a 
versenytársak számára az új barangolási piacra való belépést, előmozdítva ezzel a versenyt és 
növelve a fogyasztóknak nyújtott értéket.

Módosítás 234
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,32 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,11 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,28 EUR-

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,30 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,10 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,25 EUR-
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ra, illetve 0,24 EUR-ra, a fogadott hívások 
felső határa pedig 2013. július 1-jén 0,10
EUR-ra csökken. A 13. és a 19. cikk 
sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

ra, illetve 0,21 EUR-ra, míg a fogadott 
hívások felső határa 2013. július 1-jén 0,08
EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,07 
EUR-ra csökken. A 13. és a 19. cikk 
sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

Or. en

Módosítás 235
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,20 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,06 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,15 EUR-
ra, illetve 0,10 EUR-ra, a fogadott hívások 
felső határa pedig 2013. július 1-jén 0,05
EUR-ra csökken. A 19. cikk sérelme nélkül 
ezek a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi eurotarifa-díjak 2017. 
június 30-ig hatályosak.

Or. en

Módosítás 236
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés



AM\888051HU.doc 21/96 PE478.645v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,30 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,10 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,25 
EUR-ra, illetve 0,21 EUR-ra, míg a 
fogadott hívások felső határa 2013. július 
1-jén 0,08 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
pedig 0,07 EUR-ra csökken. A 13. és a 19. 
cikk sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

törölve

Or. en

Módosítás 237
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,20 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,04 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,15 EUR-
ra, illetve 0,10 EUR-ra, a fogadott hívások 
felső határa pedig 2013. július 1-jén 0,03
EUR-ra csökken. A 13. és a 19. cikk 
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sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

sérelme nélkül ezek a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi eurotarifa-
díjak 2016. június 30-ig hatályosak.

Or. en

Indokolás

A barangolásos hívások fogadásának díjait el kell törölni, vagy legalábbis lényegesen 
csökkenteni kell, mivel belföldön sem számítanak fel díjat a hívások fogadásáért. Az SMS-ek 
fogadása is díjmentes, belföldön és barangolás esetén egyaránt.

Módosítás 238
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hazai szolgáltató által saját, 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb 0,32 EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén 0,11 EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa 2013. 
július 1-jén és 2014. július 1-jén 0,28 EUR-
ra, illetve 0,18 EUR-ra, míg a fogadott 
hívások felső határa 2013. július 1-jén 0,10
EUR-ra, 2014. július 1-jén pedig 0,08 
EUR-ra csökken. A 19. cikk sérelme 
nélkül ezek a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi eurotarifa-díjak 2017. 
június 30-ig hatályosak.

Or. en

Indokolás

Ami a hangszolgáltatásokra vonatkozó árkorlátokat illeti, 2014-ig 200%-os árrés biztosítását 
javasoljuk, ahogy a barangolásról szóló rendeletre irányuló európai bizottsági javaslatra 
vonatkozó elemzésében a BEREC is ajánlotta. Ebben a dokumentumban a BEREC úgy 
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vélekedett, hogy „az egyes egymásnak megfelelő nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 
árkorlátok közötti, Bizottság által javasolt rések mértéke aligha indokolható. A kisebb rések 
(általában a kiskereskedelmi ár nem haladhatja meg a nagykereskedelmi ár háromszorosát) is 
bizonyára elegendő teret hagynak az új piacra lépés és a kiskereskedelmi verseny 
kibontakozásához. Ha mindazonáltal a gyakorlatban mégsem fejlődik elégségesen a verseny, 
és fenn kell tartani az árkorlátokat, még a BEREC által javasolt, a piacra lépés lehetővé 
tételéhez elégségesnek ítélt csökkentett árkorlátok is indokolatlanul tágak lennének.” E cél 
eléréséhez: a nagykereskedelmi árkorlátokat a Bizottság által javasolt szinten kellene tartani, 
amely megfelelő (ezért nincs szükség további módosításra); a fogadott hívásokra vonatkozó 
kiskereskedelmi árkorlátokat az Európai Bizottság által javasolt szinten kellene tartani 2012-
ben és 2013-ban, majd 2014-ben tovább kell csökkenteni; a cél az, hogy a kezdeményezett és 
fogadott hívások kiskereskedelmi árkorlátjai 2014-ben egyezzenek meg a BEREC 2014-re 
vonatkozó javaslataival. Ezeket a szinteket 2017. júniusáig kell fenntartani, hogy a 
Bizottságnak elegendő ideje legyen a 19. cikkben foglaltak szerint az alapos felülvizsgálat 
elvégzéséhez, és szükség esetén a megfelelő javaslatok megtételéhez.

Módosítás 239
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A hazai szolgáltató által saját 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől  a szolgáltató híváskezdeményezés
esetén legfeljebb  0,32  EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén  0,11  EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa  
2013. július 1-jén és 2014. július 1-jén    
0,28  EUR-ra, illetve 0,24  EUR-ra , a 

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

2. A hazai szolgáltató által saját 
barangolást végző ügyfelének felszámított 
(héa nélküli) eurotarifa barangolásos 
hívásonként eltérő lehet, de 2012. július 1-
jétől  a szolgáltató híváskezdeményezés 
esetén legfeljebb  0,32  EUR/perc díjat, 
hívásfogadás esetén  0,11  EUR/perc díjat 
számíthat fel egy szabályozott 
barangolásos hívás nyújtásáért. A 
kezdeményezett hívások felső határa  
2013. július 1-jén és 2014. július 1-jén    
0,28  EUR-ra, illetve  0,24  EUR-ra , a 

fogadott hívások felső határa pedig  2013.
július 1-jén  0,10  EUR-ra csökken.   

Or. ro
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Módosítás 240
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 241
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 242
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hazai szolgáltatók minden meglévő 
barangolást végző ügyfél esetében 
automatikusan eurotarifát alkalmaznak, 
azon barangolást végző ügyfelek 

A hazai szolgáltatók minden meglévő 
barangolást végző ügyfél esetében 
automatikusan eurotarifát alkalmaznak, 
azon barangolást végző ügyfelek 



AM\888051HU.doc 25/96 PE478.645v01-00

HU

kivételével, akik korábban olyan különös 
barangolási díjszabást vagy csomagot 
választottak szabadon, amelynek alapján a 
szabályozott barangolásos hívások 
esetében más díjszabás alá esnek, mint 
ilyen választás hiányában.

kivételével, akik korábban a 4. cikk (6a) 
bekezdésében foglalt feltételeknek 
megfelelő ajánlatot vagy olyan különös 
barangolási díjszabást vagy csomagot 
választottak szabadon, amelynek alapján a 
szabályozott barangolásos hívások 
esetében más díjszabás alá esnek.

Or. en

Módosítás 243
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 244
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A határ menti régióban működő 
hazai szolgáltatók 2012. július 1-jével 
kezdődő hatállyal átmeneti 
hívásdíjövezetet hoznak létre, amelyben a 
fogyasztók az elérhető hálózat 
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nemzetiségétől függetlenül egységes díjat 
fizetnek. Az átmeneti hívásdíjak nem 
haladhatják meg a belföldi díjakat. Ezek 
az övezetek a határ mindkét oldalán 10 
kilométer szélesek.

Or. en

Módosítás 246
Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A hazai szolgáltató csak az ügyfél 
kifejezett kérésére vagy egy bizonyos 
számlázási összeghatár elérése esetén 
korlátozhatja a barangolásos hívásokat.

Or. de

Módosítás 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért 
felszámítható szabályozott 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,01 EUR marad.

Or. en

Módosítás 248
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője az ügyfél hazai 
szolgáltatójának SMS-üzenetenként 
legfeljebb 0,03 EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat számíthat fel a 
látogatott hálózatról küldött szabályozott 
barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért, 
amely 2013. július 1-jén 0,02 EUR-ra, 
2014. július 1-jén pedig 0,01 EUR-ra 
csökken. A 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos SMS-üzenet 
nyújtásáért felszámítható szabályozott 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,01 EUR marad.

Or. en

Indokolás

A BEREC konzervatív költségbecslése percenként 0,3 és 1,39 eurócent közötti tartományt fed 
le , 0,41 eurócentes átlag mellett. A 2 eurócentes ár nehezen tűnik indokolhatónak, és 1 
eurócent helyénvalóbb lenne.
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Módosítás 249
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője az ügyfél hazai 
szolgáltatójának SMS-üzenetenként 
legfeljebb 0,03 EUR-nak megfelelő átlagos 
nagykereskedelmi díjat számíthat fel a 
látogatott hálózatról küldött szabályozott 
barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért. A 
szabályozott barangolásos SMS-üzenet 
nyújtásáért felszámítható legmagasabb 

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

csökken. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos SMS-üzenet 
nyújtásáért felszámítható szabályozott 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,01 EUR marad.

Or. en

Módosítás 251
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hazai szolgáltatóknak a (2) 
bekezdésben előírt euro-SMS tarifát 
valamennyi barangolást végző ügyfelük 
részére világosan és átlátható módon 
hozzáférhetővé kell tenniük. Az euro-SMS 
tarifa nem vonhat maga után semmilyen 
ezzel kapcsolatos előfizetést vagy más 
egyszeri, illetve rendszeres díjat, és 
valamennyi kiskereskedelmi díjszabással 
kombinálhatónak kell lennie, az e cikkben 
foglalt egyéb rendelkezések fenntartásával.

(1) A hazai szolgáltatóknak a (2) 
bekezdésben előírt euro-SMS tarifát 
valamennyi barangolást végző ügyfelük 
részére világosan és átlátható módon 
hozzáférhetővé kell tenniük, és a belföldi 
ügyfelekhez képest nem különböztetik 
meg a barangolást végző ügyfeleket 
lényegesen magasabb árrések és 
magasabb árak alkalmazásával. Az euro-
SMS tarifa nem vonhat maga után 
semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést 
vagy más egyszeri, illetve rendszeres díjat, 
és valamennyi kiskereskedelmi 
díjszabással kombinálhatónak kell lennie, 
az e cikkben foglalt egyéb rendelkezések 
fenntartásával.

Or. en

Módosítás 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
barangolásos SMS-üzenetenként eltérő 
lehet, de az érintett barangolást végző 
ügyfél által küldött szabályozott 
barangolásos SMS-üzenetenként nem 
haladhatja meg a 0,07 EUR-t. A felső 
árhatár 2013. július 1-jén 0,06 EUR-ra, 
2014. január 1-jén pedig 0,05 EUR-ra 
csökken. A szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi euro-SMS tarifa mértéke 
2014. június 30-ig 0,05 EUR marad, 
amikor is megszűnik a belföldi és a 
barangolásos SMS-üzenetek közötti 
árkülönbség lehetősége.

Or. en

Módosítás 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
az érintett barangolást végző ügyfél által 
küldött szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként 2012. július 1-jén 0,09 EUR-
ra, 2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 2014. 
július 1-jén pedig 0,05 EUR-ra csökken. 
A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,05 EUR marad.

Or. en
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Módosítás 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
az érintett barangolást végző ügyfél által 
küldött szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként 2012. július 1-jén 0,09 EUR-
ra, 2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 2014. 
július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra csökken. 
A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke 2016. június 30-
ig 0,06 EUR marad.

Or. en

Módosítás 255
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
barangolásos SMS-üzenetenként eltérő 
lehet, de az érintett barangolást végző 
ügyfél által küldött szabályozott 
barangolásos SMS-üzenetenként nem 
haladhatja meg a 0,06 EUR-t. A 13. és a 
19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
legmagasabb kiskereskedelmi euro-SMS 
tarifa mértéke 2016. június 30-ig 0,06 EUR 
marad.
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Or. en

Módosítás 256
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
az érintett barangolást végző ügyfél által 
küldött szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként nem haladhatja meg a 0,08
EUR-t. A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke 2016. június 30-
ig 0,08 EUR marad.

Or. en

Módosítás 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
az érintett barangolást végző ügyfél által 
küldött szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként 2012. július 1-jén 0,09 EUR-
ra, 2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 2014. 
július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra csökken. 
A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke 2016. június 30-
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marad. ig 0,06 EUR marad.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben foglalt, védintézkedésként szolgáló felső határoknak elegendő rést kell 
hagyniuk a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi árak között, és így lehetővé kell tenniük a 
versenytársak számára az új barangolási piacra való belépést, előmozdítva ezzel a versenyt és 
növelve a fogyasztóknak nyújtott értéket.

Módosítás 258
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
az érintett barangolást végző ügyfél által 
küldött szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként 2012. július 1-jén 0,09 EUR-
ra, 2013. július 1-jén 0,07 EUR-ra, 2014. 
július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra csökken. 
A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke 2016. június 30-
ig 0,06 EUR marad.

Or. en

Módosítás 259
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 

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

felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
barangolásos SMS-üzenetenként eltérő 
lehet, de az érintett barangolást végző 
ügyfél által küldött szabályozott 
barangolásos SMS-üzenetenként nem 
haladhatja meg a 0,07 EUR-t. A felső 
árhatár 2013. július 1-jén 0,06 EUR-ra, 
2014. július 1-jén pedig 0,05 EUR-ra 
csökken. A 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke 2017. június 30-
ig 0,05 EUR marad.

Or. en

Módosítás 260
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 261
Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
barangolásos SMS-üzenetenként eltérő 
lehet, de az érintett barangolást végző 
ügyfél által küldött szabályozott 
barangolásos SMS-üzenetenként nem 
haladhatja meg a 0,07 EUR-t. A felső 
árhatár 2013. július 1-jén 0,06 EUR-ra, 
2014. július 1-jén pedig 0,05 EUR-ra 
csökken. A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül 
a szabályozott legmagasabb 
kiskereskedelmi euro-SMS tarifa mértéke 
2016. június 30-ig 0,05 EUR marad.

Or. en

Módosítás 262
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének 
felszámított (héa nélküli) euro-SMS tarifa 
az érintett barangolást végző ügyfél által 
küldött szabályozott barangolásos SMS-
üzenetenként 2013. július 1-jén 0,09 EUR-
ra, 2014. július 1-jén pedig 0,06 EUR-ra 
csökken. A 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott legmagasabb kiskereskedelmi 
euro-SMS tarifa mértéke 2017. június 30-
ig 0,06 EUR marad.

Or. en

Indokolás

Ami az SMS-szolgáltatásokra vonatkozó árkorlátokat illeti, 2014-ig 200%-os árrés 
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biztosítását javasoljuk, ahogy a barangolásról szóló rendeletre irányuló európai bizottsági 
javaslatra vonatkozó elemzésében a BEREC is ajánlotta. Ebben a dokumentumban a BEREC 
úgy vélekedett, hogy „az egyes egymásnak megfelelő nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 
árkorlátok közötti, Bizottság által javasolt rések mértéke aligha indokolható. A kisebb rések 
(általában a kiskereskedelmi ár nem haladhatja meg a nagykereskedelmi ár háromszorosát) is 
bizonyára elegendő teret hagynak az új piacra lépés és a kiskereskedelmi verseny 
kibontakozásához. Ha mindazonáltal a gyakorlatban mégsem fejlődik elégségesen a verseny, 
és fenn kell tartani az árkorlátokat, még a BEREC által javasolt, a piacra lépés lehetővé 
tételéhez elégségesnek ítélt csökkentett árkorlátok is indokolatlanul tágak lennének.” E cél 
eléréséhez: a nagykereskedelmi árkorlátokat a Bizottság által javasolt szinten kellene tartani, 
amely megfelelő (ezért nincs szükség további módosításra); a kiskereskedelmi árkorlátokat 
2012 után tovább kell csökkenteni a 200%-os árrés elvét követve; a cél az, hogy a 
kiskereskedelmi árkorlát 2014-ben egyezzen meg a BEREC 2014-re vonatkozó javaslataival. 
Ezeket a szinteket 2017. júniusáig kell fenntartani, hogy a Bizottságnak elegendő ideje legyen 
a 19. cikkben foglaltak szerint az alapos felülvizsgálat elvégzéséhez, és szükség esetén a 
megfelelő javaslatok megtételéhez.

Módosítás 263
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szolgáltatók 2012. június 30-ig 
meghatározzák a barangolásos SMS 
üzenetek teljesítési feltételeit, amelyeket 
közzétesznek. A teljesítési feltételeket fel 
kell tüntetni minden egyes ajánlatban,
valamint a barangolásos szolgáltatásokat 
igénybe vevő ügyfeleknek kiállított 
számlákon. Egy barangolásos SMS-nek a 
küldés pillanatától a címzetthez való
megérkezése semmilyen esetben nem 
haladhatja meg az 5 percet. Azokért a 
barangolásos SMS-ekért, amelyek a 
küldéstől számított 5 percet meghaladó idő 
alatt jutnak el a címzetthez, a hazai 
szolgáltatók semmilyen szolgáltatási díjat 
nem számolnak fel a barangolásos 
szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek 
számára.

Or. ro
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Módosítás 264
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hazai szolgáltatóknak euro-SMS 
tarifát kell alkalmazniuk valamennyi olyan 
új, barangolást végző ügyfélre, aki 
kifejezett formában nem választ eltérő 
barangolásos SMS-díjszabást vagy a 
barangolásos szolgáltatásokra vonatkozó 
olyan díjcsomagot, amely a szabályozott 
barangolásos SMS-üzenetekre eltérő 
díjszabást tartalmaz.

(5) A hazai szolgáltatóknak euro-SMS 
tarifát kell alkalmazniuk valamennyi olyan 
új, barangolást végző ügyfélre, aki 
kifejezett formában nem választ a 4. cikk 
(6a) bekezdésében foglalt feltételeknek 
megfelelő ajánlatot, vagy eltérő 
barangolásos SMS-díjszabást vagy a 
barangolásos szolgáltatásokra vonatkozó 
olyan díjcsomagot, amely a szabályozott 
barangolásos SMS-üzenetekre eltérő 
díjszabást tartalmaz.

Or. en

Módosítás 265
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A határ menti régióban működő 
hazai szolgáltatók 2012. július 1-jével 
kezdődő hatállyal átmeneti SMS-
szolgáltatási díjövezetet hoznak létre, 
amelyben a fogyasztók az elérhető hálózat 
nemzetiségétől függetlenül egységes díjat 
fizetnek. Az átmeneti SMS-díjak nem 
haladhatják meg a belföldi díjakat. Ezek 
az övezetek a határ mindkét oldalán 10 
kilométer szélesek.

Or. en

Módosítás 267
Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hazai szolgáltató csak az ügyfél 
kifejezett kérésére vagy egy bizonyos 
számlázási összeghatár elérése esetén 
korlátozhatja a barangolásos SMS-
üzeneteket.

Or. de
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Módosítás 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,25 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,15 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,10 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy megabájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
marad.

Or. en

Módosítás 269
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára
vetítve nem haladhatja meg a 0,30 EUR, 

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

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

Or. en

Módosítás 270
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél barangolási szolgáltatásokat nyújtó
szolgáltatójának a látogatott hálózaton 
keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 2012. július 
1-jétől 0,05 EUR, 2013. július 1-jétől 0,04
EUR, 2014. július 1-jétől pedig 0,03 EUR 
összegű biztonsági árkorlátot. A 19. cikk 
sérelme nélkül a szabályozott barangolásos 
adattovábbítási szolgáltatások nyújtásáért 
felszámítható legnagyobb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt az 
átvitt adatmennyiség egy megabájtjára
vonatkoztatva 0,03 EUR marad.

Or. en
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Módosítás 271
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára
vetítve nem haladhatja meg az 50 EUR, 
2013. július 1-jétől 40 EUR, 2014. július 1-
jétől pedig 30 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy gigabájtjára vonatkoztatva 30 EUR 
marad.

Or. en

Módosítás 272
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,30 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,20 EUR, 2014. július 

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,23 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,17 EUR, 2014. július 
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1-jétől pedig 0,10 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy kilobájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
marad.

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

Or. en

Módosítás 273
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,05 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,04 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,03 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy megabájtjára vonatkoztatva 0,03 EUR 
marad.

Or. en

Módosítás 274
Amalia Sartori, Lara Comi
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,23 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,17 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,10 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy megabájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
marad.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben foglalt, védintézkedésként szolgáló felső határoknak elegendő rést kell 
hagyniuk a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi árak között, és így lehetővé kell tenniük a 
versenytársak számára az új barangolási piacra való belépést, előmozdítva ezzel a versenyt és 
növelve a fogyasztóknak nyújtott értéket.

Módosítás 275
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 

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

felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,20 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,10 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,05 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy megabájtjára vonatkoztatva 0,05 EUR 
marad.

Or. en

Módosítás 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,23 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,17 EUR, 2014. július 
1-jétől 0,10 EUR, 2015. július 1-jétől 
pedig 0,08 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy megabájtjára vonatkoztatva 0,08 EUR 
marad.

Or. en
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Módosítás 277
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,05 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,04 EUR, 2014. 
január 1-jétől pedig 0,03 EUR összegű 
biztonsági árkorlátot. A legnagyobb 
nagykereskedelmi díj 2014. június 30-ig 
megabájtonként 0,03 EUR marad, amikor 
is megszűnik a belföldi és a barangolásos 
adatátvitel közötti árkülönbség lehetősége.

Or. en

Módosítás 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 

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

az átvitt adatmennyiség egy gigabájtjára
vetítve nem haladhatja meg a 200 EUR, 
2013. július 1-jétől 150 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 100 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy gigabájtjára vonatkoztatva 100 EUR 
marad.

Or. en

Módosítás 279
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,05 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,04 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,03 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 13. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy megabájtjára vonatkoztatva 0,03 EUR 
marad.

Or. en
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Módosítás 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 281
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az adatmennyiség mérése az átlagos 

nagykereskedelmi díj területén
A látogatott hálózat üzemeltetője által a 
barangolást végző ügyfél hazai 
szolgáltatójának a látogatott hálózaton 
keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
területén az adatmennyiséget terabájtban 
kell mérni.

Or. de
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Indokolás

A hírközlés területének gyors műszaki fejlődése a nagykereskedelemben az adatmennyiség 
átvitelének terabájtos nagyságrendben történő mérését teszi szükségessé.

Módosítás 282
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A barangolásszolgáltatók valamennyi 
barangolást végző ügyfelük részére 
világosan és átlátható módon 
hozzáférhetővé teszik a (2) bekezdésben 
meghatározott euro-adattarifát. Az euro-
adattarifa nem vonhat maga után 
semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést 
vagy más egyszeri vagy rendszeres díjat, és 
valamennyi kiskereskedelmi díjszabással 
kombinálhatónak kell lennie.

(1) A barangolásszolgáltatók nem 
különböztetik meg a belföldi ügyfelekhez 
képest a barangolást végző ügyfeleket 
lényegesen magasabb árrések és 
magasabb árak alkalmazásával, és
valamennyi barangolást végző ügyfelük 
részére világosan és átlátható módon 
hozzáférhetővé teszik a (2) bekezdésben 
meghatározott euro-adattarifát. Az euro-
adattarifa nem vonhat maga után 
semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést 
vagy más egyszeri vagy rendszeres díjat, és 
valamennyi kiskereskedelmi díjszabással 
kombinálhatónak kell lennie.

Or. en

Módosítás 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A barangolásszolgáltatók valamennyi 
barangolást végző ügyfelük részére 
világosan és átlátható módon 
hozzáférhetővé teszik a (2) bekezdésben 
meghatározott euro-adattarifát. Az euro-
adattarifa nem vonhat maga után 

(1) A barangolásszolgáltatók valamennyi 
barangolást végző ügyfelük részére 
világosan és átlátható módon 
hozzáférhetővé teszik a (2) bekezdésben 
meghatározott euro-adattarifát. Az euro-
adattarifa nem vonhat maga után 
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semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést 
vagy más egyszeri vagy rendszeres díjat, és 
valamennyi kiskereskedelmi díjszabással 
kombinálhatónak kell lennie.

semmilyen ezzel kapcsolatos előfizetést 
vagy más egyszeri vagy rendszeres díjat, és 
valamennyi kiskereskedelmi díjszabással 
kombinálhatónak kell lennie. Az euro-
adattarifa valamennyi adatfelhasználás, 
különösen a VOIP-hoz és hasonló 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében a hálózatsemlegesség elvén 
alapul.

Or. en

Módosítás 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,50 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,30 EUR-ra, 2014. január 1-jén 
megabájtonként 0,20 EUR-ra csökken. A 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2014. június 30-ig 
megabájtonként 0,20 EUR marad, amikor 
is megszűnik a belföldi és a barangolásos 
adatátvitel közötti árkülönbség lehetősége.

Or. en

Módosítás 285
Seán Kelly

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

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,15 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,12 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,09 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,09 EUR marad.

Or. en

Módosítás 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR 
lehet. Az adatátvitel díjtételének 
legmagasabb összege 2013. július 1-jén 
megabájtonként 0,70 EUR-ra, 2014. július 
1-jén megabájtonként 0,50 EUR-ra 
csökken. A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül 
a szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb gigabájtonként 500 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén gigabájtonként
300 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
gigabájtonként 200 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege e rendelet 
alkalmazásának további időtartamára
gigabájtonként 200 EUR marad.

Or. en
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Módosítás 287
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,15 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,12 EUR-ra, 2014. január 1-jén 
megabájtonként 0,09 EUR-ra csökken. A 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2014. június 30-ig
megabájtonként 0,09 EUR marad, amikor 
is megszűnik a belföldi és a barangolásos 
adatátvitel közötti árkülönbség lehetősége.

Or. en

Módosítás 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,70 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,50 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,30 EUR-ra, 2015. július 
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13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

1-jén pedig 0,25 EUR-ra csökken. A 13. és 
a 19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
összege 2016. június 30-ig megabájtonként 
0,25 EUR marad.

Or. en

Módosítás 289
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,70 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,50 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,30 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,30 EUR marad.

Or. en

Módosítás 290
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
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felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,75 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,50 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,25 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,25 EUR marad.

Or. en

Módosítás 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,70 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,50 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,30 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,30 EUR marad.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben foglalt, védintézkedésként szolgáló felső határoknak elegendő rést kell 
hagyniuk a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi árak között, és így lehetővé kell tenniük a 
versenytársak számára az új barangolási piacra való belépést, előmozdítva ezzel a versenyt és 
növelve a fogyasztóknak nyújtott értéket.
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Módosítás 292
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,70 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,50 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,30 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,30 EUR marad.

Or. en

Módosítás 293
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR 
lehet. Az adatátvitel díjtételének 
legmagasabb összege 2013. július 1-jén 
megabájtonként 0,70 EUR-ra, 2014. július 
1-jén megabájtonként 0,50 EUR-ra 
csökken. A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül 

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb gigabájtonként 100 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén gigabájtonként
60 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
gigabájtonként 30 EUR-ra csökken. A 13. 
és a 19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
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a szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
összege 2016. június 30-ig gigabájtonként
30 EUR marad.

Or. en

Módosítás 294
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,25 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,15 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,10 EUR-ra csökken. A 
19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
összege 2016. június 30-ig megabájtonként 
0,10 EUR marad.

Or. en

Módosítás 295
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
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tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR 
lehet. Az adatátvitel díjtételének
legmagasabb összege 2013. július 1-jén 
megabájtonként 0,70 EUR-ra, 2014. július 
1-jén megabájtonként 0,50 EUR-ra 
csökken. A 13. és a 19. cikk sérelme nélkül 
a szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb gigabájtonként 20 EUR lehet. 
Az 1 gigabájt alatti barangolásos
adatátvitel legmagasabb kiskereskedelmi 
díjtétele arányos a gigabájtonkénti 20 
EUR összegű díjjal. A 13. és a 19. cikk 
sérelme nélkül a szabályozott 
kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
összege 2016. június 30-ig gigabájtonként
20 EUR marad.

Or. en

Módosítás 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,50 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,30 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,20 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,20 EUR marad. A hazai 
szolgáltatók számára nem megengedett, 
hogy külön díjat számítsanak fel a 
barangolást végző ügyfeleknek az olyan 
alkalmazások vagy szolgáltatások 
használatáért, mint például a VOIP.

Or. en
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Módosítás 297
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

(2) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,30 EUR-ra csökken. A 
19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
összege 2017. június 30-ig megabájtonként 
0,30 EUR marad.

Or. en

Indokolás

2014-ig 200%-os árrés biztosítását javasoljuk, ahogy a barangolásról szóló rendeletre 
irányuló európai bizottsági javaslatra vonatkozó elemzésében a BEREC is ajánlotta. Ebben a 
dokumentumban a BEREC úgy vélekedett, hogy „az egyes egymásnak megfelelő 
nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi árkorlátok közötti, Bizottság által javasolt rések 
mértéke aligha indokolható. A kisebb rések (általában a kiskereskedelmi ár nem haladhatja 
meg a nagykereskedelmi ár háromszorosát) is bizonyára elegendő teret hagynak az új piacra 
lépés és a kiskereskedelmi verseny kibontakozásához. Ha mindazonáltal a gyakorlatban 
mégsem fejlődik elégségesen a verseny, és fenn kell tartani az árkorlátokat, még a BEREC 
által javasolt, a piacra lépés lehetővé tételéhez elégségesnek ítélt csökkentett árkorlátok is 
indokolatlanul tágak lennének.” E cél eléréséhez: a kiskereskedelmi árkorlátokat a 200%-os 
árrés elvét követve tovább kell csökkenteni; a cél az, hogy a kiskereskedelmi árkorlát 2014-
ben egyezzen meg a BEREC 2014-re vonatkozó javaslataival. Ezeket a szinteket 2017. 
júniusáig kell fenntartani, hogy a Bizottságnak elegendő ideje legyen a 19. cikkben foglaltak 
szerint az alapos felülvizsgálat elvégzéséhez, és szükség esetén a megfelelő javaslatok 
megtételéhez.

Módosítás 298
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,90 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,70 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,50 EUR-ra csökken. A 
13. és a 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott kiskereskedelmi díjtétel 
legmagasabb összege 2016. június 30-ig 
megabájtonként 0,50 EUR marad.

2. 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltató 
által saját barangolást végző ügyfelének a 
szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,45 EUR lehet.
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,35 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,25 EUR-ra csökken.

Or. ro

Módosítás 299
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A barangolásszolgáltatók kötelesek 
barangolást végző ügyfeleiknek minden 
euro-adattarifa alá eső szabályozott 
adattovábbítási szolgáltatást kilobájtalapon 
számlázni.

A barangolásszolgáltatók kötelesek 
barangolást végző ügyfeleiknek minden 
euro-adattarifa alá eső szabályozott 
adattovábbítási szolgáltatást 
megabájtalapon számlázni.

Or. ro

Módosítás 300
Pilar del Castillo Vera

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

(4) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltatók 
valamennyi olyan új barangolást végző 
ügyfelük esetében euro-adattarifát 
alkalmaznak, aki nem nyilatkozik 
kifejezetten úgy, hogy a barangolásos 
adattovábbítási szolgáltatásokra 
vonatkozóan más díjszabást vagy a 
barangolási szolgáltatásokra vonatkozóan 
olyan díjcsomagot választ, amely a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatásokra vonatkozóan más 
díjszabást tartalmaz.

(4) 2012. július 1-jétől a hazai szolgáltatók 
valamennyi olyan új barangolást végző 
ügyfelük esetében euro-adattarifát 
alkalmaznak, aki nem nyilatkozik 
kifejezetten úgy, hogy a barangolásos 
adattovábbítási szolgáltatásokra 
vonatkozóan a 4. cikk (6a) bekezdésében 
foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatot, 
vagy más díjszabást vagy a barangolási 
szolgáltatásokra vonatkozóan olyan 
díjcsomagot választ, amely a szabályozott 
barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatásokra vonatkozóan más 
díjszabást tartalmaz.

Or. en

Módosítás 301
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A határ menti régióban működő 
hazai szolgáltatók 2012. július 1-jével 
kezdődő hatállyal átmeneti adatátviteli 
díjövezetet hoznak létre, amelyben a 
fogyasztók az elérhető hálózat 
nemzetiségétől függetlenül egységes díjat 
fizetnek. Az átmeneti adatátviteli díjak 
nem haladhatják meg a belföldi díjakat. 
Ezek az övezetek a határ mindkét oldalán 
10 kilométer szélesek.

Or. en

Módosítás 303
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Az adatmennyiség mérése az átlagos 

kiskereskedelmi díj területén
A hazai szolgáltató által a barangolást 
végző ügyfelének nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásokért 
felszámított euro-adattarifa átlagos 
kiskereskedelmi díja területén az 
adatmennyiséget gigabájtban kell mérni.

Or. de
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Indokolás

A hírközlés területének gyors műszaki fejlődése a kiskereskedelemben az adatmennyiség 
átvitelének gigabájtos nagyságrendben történő számítását teszi szükségessé.

Módosítás 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Egységes díjszabás

A belföldi és barangolásos 
szolgáltatásokat egyaránt nyújtó 
szolgáltatók 2015. július 1-jével kezdődő 
hatállyal meglévő díjszabásaikon 
túlmenően ügyfeleik körében egységes 
díjszabást bocsátanak rendelkezésre és 
hirdetnek meg a hívások, az SMS-
üzenetek és az adatátvitel tekintetében, 
amelyben – függetlenül attól, hogy az 
ügyfél barangolást végez-e vagy sem –
azonos árakat kínálnak.
Az egységes díjszabás nem haladhatja 
meg a 7. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk 
(2) bekezdésében és a 12. cikk (2) 
bekezdésében megszabott árhatárokat.

Or. en

Módosítás 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk törölve
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A nagy- és a kiskereskedelmi díjakra 
vonatkozó korlátozások alkalmazásának 
mellőzése a kitűzött határidő előtt 
(1) A BEREC a barangolási piacon folyó 
verseny fejlődésének értékeléséhez 
rendszeresen adatokat gyűjt a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi 
díjainak alakulásáról. Ezeket az adatokat 
évente legalább kétszer megküldi a 
Bizottságnak. A Bizottság a szóban forgó 
adatokat nyilvánosan közzéteszi.
(2) Ha 2018. június 30. után egy adott 
barangolásos szolgáltatásnak (hang, SMS 
vagy adatátvitel) a nem egyazon 
vállalatcsoporthoz tartozó üzemeltetők 
közötti kiegyensúlyozatlan forgalom 
alapján számított átlagos 
nagykereskedelmi díja a 6. cikk (2) 
bekezdésében, a 8. cikk (1) bekezdésében, 
illetve a 11. cikk (1) bekezdésében előírt 
nagykereskedelmi árkorlát 75%-ára vagy 
az alá esik, akkor az adott barangolásos 
szolgáltatásra vonatkozó 
nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni. A 
Bizottság a BEREC által összegyűjtött 
piaci adatok alapján rendszeresen 
ellenőrzi e feltétel teljesülését, és 
amennyiben annak teljesülését állapítja 
meg, Az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának C sorozatában haladéktalanul 
közzéteszi azokat az adatokat, amelyek 
bizonyítják, hogy az adott szolgáltatásra 
vonatkozó nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni.
(3) Ha a barangolásos szolgáltatások 
független értékesítésének az 5. cikk 
alapján történő bevezetése után, de 2016. 
július 1. előtt az uniós szinten számított 
átlagos kiskereskedelmi díj a 7. cikk (2) 
bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdésében, 
illetve a 12. cikk (2) bekezdésében előírt 
kiskereskedelmi árkorlát 75%-ára vagy az 
alá esik, akkor az adott barangolásos 
szolgáltatásra vonatkozó kiskereskedelmi 
árkorlátot a továbbiakban nem kell 
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alkalmazni. A Bizottság a BEREC által 
összegyűjtött piaci adatok alapján 
rendszeresen ellenőrzi e feltétel 
teljesülését, és amennyiben annak 
teljesülését állapítja meg, Az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában 
haladéktalanul közzéteszi azokat az 
adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az 
adott szolgáltatásra vonatkozó 
kiskereskedelmi árkorlátot a továbbiakban 
nem kell alkalmazni.
(4) Az árkorlátot a (2), illetve a (3) 
bekezdésben előírt feltétel teljesülését 
bizonyító adatok közzétételének időpontját 
követő naptári hónap első napjától fogva 
nem kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Hivatalos Lapjának C sorozatában 
haladéktalanul közzéteszi azokat az 
adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az 
adott szolgáltatásra vonatkozó 
nagykereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 308
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. ro

Módosítás 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a barangolásos szolgáltatások 
független értékesítésének az 5. cikk alapján 

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

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

Or. en

Módosítás 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Miután megvalósult a mobilhírközlés 
egységes díjszabással rendelkező, valódi 
egységes piaca, amely tiltja a belföldi és az 
uniós hírközlés közötti diszkriminatív 
árképzést, a 7. cikk (2) bekezdésében, a 9. 
cikk (2) bekezdésében, illetve a 12. cikk 
(2) bekezdésében előírt kiskereskedelmi 
árkorlátot a továbbiakban nem kell 
alkalmazni. Miután teljesült ez a feltétel, a
Bizottság Az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának C sorozatában haladéktalanul 
közzéteszi, hogy az adott szolgáltatásra 
vonatkozó kiskereskedelmi árkorlátot a 
továbbiakban nem kell alkalmazni.
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teljesülését állapítja meg, Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjának C sorozatában 
haladéktalanul közzéteszi azokat az 
adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az 
adott szolgáltatásra vonatkozó 
kiskereskedelmi árkorlátot a továbbiakban 
nem kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 311
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. ro
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Módosítás 312
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az árkorlátot a (2), illetve a (3) 
bekezdésben előírt feltétel teljesülését 
bizonyító adatok közzétételének időpontját 
követő naptári hónap első napjától fogva 
nem kell alkalmazni.

(4) Az árkorlátot akkor – és csak akkor –
szabad feloldani, amikor bizonyosra 
vehető, hogy a piaci erők EU-szerte 
elegendőek az árak jogalkotók által 
megfelelőnek tartott mértékű 
korlátozásához, az alkalmi utazók és a 
barangolást gyakran végző ügyfelek 
számára egyaránt.

Or. en

Módosítás 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozott barangolásos hívások és 
SMS-üzenetek kiskereskedelmi díjainak 
átláthatósága

A barangolásos hívások és SMS-üzenetek 
kiskereskedelmi díjainak átláthatósága

Or. en

Módosítás 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A barangolást végző ügyfelek arra való 
figyelmeztetése érdekében, hogy 

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

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

Or. en

Módosítás 315
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A barangolást végző ügyfelek arra való 
figyelmeztetése érdekében, hogy 
híváskezdeményezéskor és -fogadáskor, 
valamint SMS-üzenet küldésekor 
barangolási díjak vonatkoznak rájuk, 
minden hazai szolgáltató köteles – kivéve, 
ha az ügyfél legalább 18 éves, és értesítette 
szolgáltatóját, hogy nem kívánja e 
szolgáltatást igénybe venni –
automatikusan, indokolatlan késedelem 
nélkül, ingyenesen, üzenetszolgáltatás 
útján alapvető, személyre szóló díjszabási 
tájékoztatást adni a barangolást végző 
ügyfélnek, amikor az a hazai hálózatától 
eltérő ország területére lép, a szóban forgó 
ügyfél által látogatott országban történő 
híváskezdeményezésre és -fogadásra, 
valamint SMS-üzenetek küldésére 
vonatkozó (héát tartalmazó) barangolási 
díjakról.

Or. en

Indokolás

A kiskorúakat különösen védeni kell a számlasokktól.

Módosítás 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A kiskorúakat különösen védeni kell a számlasokktól.

Módosítás 320
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 321
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hazai szolgáltatók minden felhasználót 
teljes körűen tájékoztatnak arról, hogy 
hogyan kerülheti el a figyelmetlenségből 
igénybe vett barangolásos szolgáltatások 
díjait.

Or. en

Módosítás 323
Ioan Enciu
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hazai szolgáltatóknak minden szükséges 
lépést meg kell tenniük annak biztosítása 
érdekében, hogy minden ügyfelük 
tisztában legyen az eurotarifa az euro-SMS 
tarifa és az euro-adattarifa 
hozzáférhetőségével. Ezen belül különösen 
érthető és nem részrehajló módon 
tájékoztatniuk kell összes barangolást 
végző ügyfelüket az eurotarifára vonatkozó 
feltételekről, az euro-SMS tarifára 
vonatkozó feltételekről, valamint 
legkésőbb 2012. június 30-ig a 12. cikknek 
megfelelően az euro-adattarifára vonatkozó 
feltételekről. Ezután ésszerű időközönként 
emlékeztetőt kell küldeniük az összes 
olyan ügyfélnek, aki más díjszabást 
választott.

A hazai szolgáltatóknak aktívan 
tájékoztatniuk kell minden ügyfelüket az 
eurotarifa az euro-SMS tarifa és az euro-
adattarifa hozzáférhetőségéről. Ezen belül 
különösen érthető és nem részrehajló 
módon tájékoztatniuk kell összes 
barangolást végző ügyfelüket az 
eurotarifára vonatkozó feltételekről, az 
euro-SMS tarifára vonatkozó feltételekről, 
valamint legkésőbb 2012. június 30-ig a 
12. cikknek megfelelően az euro-
adattarifára vonatkozó feltételekről. Ezután 
ésszerű időközönként emlékeztetőt kell 
küldeniük az összes olyan ügyfélnek, aki 
más díjszabást választott.

Or. en

Módosítás 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Minden hazai szolgáltatónak 
valamennyi ügyfele számára biztosítania 
kell azt a lehetőséget, hogy ingyenesen és 
szabadon választhasson egy olyan 
megoldást, amely tájékoztatást ad az 
addigi összes, nem uniós országbeli 
fogyasztásáról, a szabályozott 
barangolásos hang- és SMS-
szolgáltatásokért a barangolást végző 
ügyfél részére történő számlázás 
pénznemében kifejezve, annak 
garantálása mellett, hogy az ügyfél 
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kifejezett beleegyezése nélkül a 
barangolásos szolgáltatásokért egy adott 
időszakban fizetendő összes díj ne 
haladhassa meg a megadott határértéket.
Ezért a hazai szolgáltatók egy vagy több 
maximális összeghatárt bocsátanak 
rendelkezésre meghatározott használati 
időszakok tekintetében, feltéve, hogy az 
ügyfeleket előre tájékoztatják a megfelelő 
határértékekről. Ezen összeghatárok 
egyike (az alapértelmezett összeghatár) 
havi számlázási időszakonként 
megközelíti, de nem haladhatja meg az 50 
EUR-t (héa nélkül). Ezen felül a hazai 
szolgáltató az ügyfele részére további, 
különböző – azaz magasabb vagy 
alacsonyabb – havi felső összeghatárokat 
is kínálhat.
Minden olyan ügyfélre alkalmazni kell a 
második és a harmadik albekezdés 
alapértelmezett határértékeit, aki nem 
választott más határértéket. A 18 éven 
aluli ügyfelek esetében ez az összeghatár 
havi számlázási időszakonként 
megközelíti, de nem haladhatja meg a 20 
EUR-t (héa nélkül).
Valamennyi hazai szolgáltató biztosítja 
továbbá megfelelő értesítés küldését a 
barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára 
vagy egyéb készülékére – például SMS-
üzenet formájában – a barangolásos 
SMS- és hangszolgáltatásokra vonatkozó, 
megállapodás szerinti együttes felső 
pénzügyi korlát 50%-ának és 80%-ának 
elérésekor. Biztosítani kell a legalább 18 
éves ügyfelek számára a jogot, hogy 
kérjék szolgáltatójuktól az ilyen 
értesítések küldésének megszüntetését, 
illetve hogy bármikor díjmentesen kérjék 
a hazai szolgáltatótól a szolgáltatás 
visszaállítását.
Ha ezt a pénzügyi vagy adatforgalmi 
korlátot egyébként túllépnék, értesítést 
kell küldeni a barangolást végző ügyfél 
mobiltelefonjára vagy egyéb eszközére. 
Ezen értesítésnek jeleznie kell, hogy az 
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ügyfél milyen eljárást követve kérheti a 
szolgáltatás folytatását, illetve fel kell 
tüntetnie a határértéken felüli 
egységekhez kapcsolódó költségeket. 
Amennyiben a barangolást végző ügyfél 
nem válaszol a kézbesített értesítésnek 
megfelelően, a hazai szolgáltató 
haladéktalanul megszünteti a 
barangolásos SMS- és hangszolgáltatás 
nyújtását és az ezért fizetendő további 
díjak  barangolást végző ügyfél számára
történő felszámítását, kivéve ha és 
ameddig az ügyfél kéri e szolgáltatások 
további vagy újbóli nyújtását.
Amennyiben az ügyfél „pénzügyi limit” 
funkciót igényel vagy annak 
megszüntetését kéri, a váltásnak a 
kérelem kézhezvételét követő egy 
munkanapon belül, ingyenesen kell 
megtörténnie, és az nem köthető az 
előfizetés más részeire vonatkozó 
feltételekhez és korlátozásokhoz.

Or. en

Indokolás

Az EU-n kívüli barangoláskor a barangolásos SMS- és hangszolgáltatások tekintetében is 
érvényben kell lennie a számlasokk elkerülését célzó rendelkezésnek.

Módosítás 325
Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A hazai szolgáltatók díjmentesen 
lehetőséget biztosítanak ügyfeleik számára 
arra, hogy lekérdezhessék az igénybe vett 
barangolásos hívások és SMS-üzenetek 
mennyiségét és díját. Ezeknek az 
információknak legalább napi szinten 
frissülniük kell.
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Or. de

Módosítás 326
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Egy SMS-üzenet valamely másik tagállam 
területére való elküldése után hibás átvitel 
esetén a szolgáltatónak erről a 
körülményről SMS-üzenetben azonnal 
tájékoztatnia kell az ügyfelet.

Or. de

Indokolás

A határon átnyúló teljes körű kommunikáció szavatolása érdekében bizotsítani kell az SMS-
üzenetek továbbítását.

Módosítás 327
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hazai szolgáltatóknak a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban biztosítaniuk 
kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a 
szerződéskötés előtt és azt követően is 
megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az 
általuk igénybe vett szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
díjszabására vonatkozóan, olyan módon, 
amely elősegíti, hogy az ügyfelek 
megértsék e használat pénzügyi 
következményeit, és lehetővé teszi 
számukra a szabályozott barangolásos 

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

adatátviteli szolgáltatásokra fordított 
kiadásaik nyomon követését és 
ellenőrzését. A (3) bekezdésben 
meghatározott védőmechanizmusok a 
feltöltőkártyás ügyfelekre nem 
alkalmazandók, kivéve amennyiben 
automatikus hitelkeret-emelést tartalmazó 
feltöltőkártyás megállapodást kötöttek.

Or. en

Indokolás

Az automatikus hitelkeret-megújítást tartalmazó megállapodással rendelkező feltöltőkártyás 
ügyfeleket továbbra is védeni kell a számlasokkal szemben, és elismerjük, hogy az eredetileg 
javasolt szöveg talán figyelmetlenségből kivette ezeket az ügyfeleket a hatály alól. Arról is 
tudomásunk van, hogy egyes feltöltőkártyás ügyfeleket a jelenlegi kötelezettségek 
akadályoznak a barangolásos adatátviteli szolgáltatások igénybevételében.

Módosítás 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 330
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükség esetén a hazai szolgáltatók a 
szerződéskötés előtt, majd azt követően 
rendszeresen tájékoztatják ügyfeleiket az 
automatikus és ellenőrizetlen barangolásos 
adatátviteli szolgáltatási kapcsolatok és 
letöltések kockázatáról. A hazai 

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

ezenkívül világosan és könnyen érthetően 
ismertetniük kell ügyfeleikkel, hogyan 
kapcsolhatják ki ezeket az automatikus 
barangolásos adatátviteli szolgáltatási 
kapcsolatokat, hogy elkerüljék a 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
ellenőrizetlen igénybevételét.

Or. en

Módosítás 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 332
Teresa Riera Madurell

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

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

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

Or. en

Módosítás 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt



AM\888051HU.doc 83/96 PE478.645v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hazai szolgáltatóknak automatikus 
üzenetben kell értesíteniük a barangolást 
végző ügyfelet arról, hogy barangol, és 
személyre szabott díjszabási 
alaptájékoztatást kell nyújtaniuk az érintett 
tagállamban a barangolásos adatátviteli 
szolgáltatások nyújtására az adott 
barangolást végző ügyfélre alkalmazandó 
díjakról, kivéve ahol a legalább 18 éves
ügyfél értesítette hazai szolgáltatóját, hogy 
nem tart igényt erre a tájékoztatásra.

Or. en

Indokolás

A kiskorúakat különösen védeni kell a számlasokktól.

Módosítás 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kezdeményezi, a tájékoztatás fogadását és 
könnyű megértését elősegítő módon.

Or. en

Módosítás 336
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiskorúakat különösen védeni kell a számlasokktól.

Módosítás 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiskorúakat különösen védeni kell a számlasokktól.

Módosítás 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Valamennyi hazai szolgáltató biztosítja 
továbbá megfelelő értesítés küldését a 
barangolást végző ügyfél mobiltelefonjára 
vagy egyéb készülékére, például SMS-
üzenet, e-mail vagy a számítógépén felugró 
ablak formájában a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó, 
megállapodás szerinti felső pénzügyi vagy 
adatforgalmi korlát 50%-ának, illetve
80%-ának elérésekor. Biztosítani kell a 
legalább 18 éves ügyfelek számára a jogot, 
hogy kérjék szolgáltatójuktól az ilyen 
értesítések küldésének megszüntetését, 
illetve hogy bármikor díjmentesen kérjék a 
hazai szolgáltatótól a szolgáltatás 
visszaállítását.

Or. en

Indokolás

A kiskorúakat különösen védeni kell a számlasokktól.
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Módosítás 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Az árak összehasonlítása

A barangolásos hang-, SMS- és 
adatátviteli kiskereskedelmi szolgáltatások 
árára vonatkozó, ügyfeleknek nyújtott 
tájékoztatásnak magában kell foglalnia a 
héát.
A Bizottság megvizsgálja az üzemeltetők 
által ügyfeleiknek felkínált különböző 
díjszabások átláthatóságát és 
összehasonlíthatóságát is, és beszámol az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
azokról a további intézkedésekről, 
amelyek szükségesek annak 
biztosításához, hogy az ügyfelek könnyen 
össze tudják hasonlítani ezeket a 
díjszabásokat, és ezáltal az egyik 
üzemeltetőről a másikra való áttérésre 
vonatkozó döntés meghozatalának 
megkönnyítéséhez.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nem lehet egyszerűen összehasonlítani a különböző üzemeltetők által kínált különféle 
mobiltelefon-díjszabásokat, ezek bonyolult formátumai és csomagjai miatt. Ezt a Bizottságnak 
meg kell vizsgálnia. A költségek elrejtésének megakadályozása érdekében azt is világossá kell 
tenni, hogy az ügyfél által kapott minden árra vonatkozó információ magában foglalja a héát.

Módosítás 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, és 
megtesznek minden szükséges intézkedést 
ezek végrehajtására. Az előírt 
szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak 
és visszatartó erejűeknek kell lenniük. Ki 
kell terjedniük az előfizetők kárpótlásának 
kötelezettségére, amennyiben a szolgáltató 
késlelteti vagy akadályozza az előfizető 
másik barangolásos szolgáltatóra való 
áttérését. A tagállamok az említett 
rendelkezésekről legkésőbb 2012. március 
30-ig, az ezeket érintő későbbi 
módosításokról pedig haladéktalanul 
kötelesek értesíteni a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az egységes mobilhírközlési piachoz 
szükséges, a 4a. cikkben előírt változások 
előidézése érdekében a Bizottság a 
BEREC-kel és más érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően legkésőbb 
2013. január 1-jéig új javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé, 
amelynek a nagykereskedelmi árkorlátok 
frissítése tekintetében is javaslatot kell 
magában foglalnia a 2016. július 1. és 
2020. június 30. közötti időszakra, 
figyelembe véve a hang-, SMS- és 
adatátviteli szolgáltatások 
nagykereskedelmi díjainak alakulását:

Or. en
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Módosítás 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 346
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ami a leginkább számít, az a nemzeti és a barangolási díjszabások közötti árkülönbség.

Módosítás 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Módosítás 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– mennyire voltak előnyösek az ügyfelek 
számára a mobilhírközlési szolgáltatások 
költségeit érintő csökkentések, továbbá a 
különféle hívási minták szerint a 
fogyasztók rendelkezésére álló tarifák és 
termékek sokfélesége,

Or. en

Módosítás 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a 3. és a 4. cikkben előírt strukturális 
megoldások hatására milyen mértékben 
alakult ki verseny a barangolási piacon, 
egységes díjszabást vonva maga után.

Or. en

Módosítás 355
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a strukturális megoldás üzemeltetők 
általi megvalósítása.

Or. en

Módosítás 356
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 5 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 4. cikk (6a) bekezdésében 
megállapított rendelkezés milyen 
mértékben könnyítette meg az e 
rendeletben kitűzött célok megvalósítását.
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Or. en

Módosítás 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ha a jelentés azt állapítja meg, hogy az 
e rendeletben előírt strukturális 
intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy 
a barangolási piacon az európai fogyasztók 
előnyére elősegítsék a versenyt, és 
egységes díjszabáshoz vezessenek, a 
Bizottság megfelelő javaslatokat terjeszt az
Európai Parlament és a Tanács elé azoknak 
a műszaki és strukturális változásoknak az 
előidézése érdekében, amelyek 



PE478.645v01-00 96/96 AM\888051HU.doc

HU

illetőleg a 7., a 9. és a 12. cikkben előírt 
átmeneti kiskereskedelmi maximálárak 
bármelyikének időbeli kiterjesztése.

szükségesek a mobilhírközlés valódi 
egységes piacához, amely egységes 
díjszabást von maga után, és tiltja a 
belföldi és az uniós hírközlés közötti 
diszkriminatív árképzést.

Or. en

Módosítás 359
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság e rendeletet legkésőbb 2020. 
június 30-ig értékeli az összegyűjtött 
tapasztalatok és az alkalmazás terén tett 
előrelépésekre figyelemmel és  szükség 
szerint javaslatokat tesz.

Or. ro


