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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Hozzájárulás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási szövegben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\885090HU.doc 3/46 PE476.117v01-00

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................42



PE476.117v01-00 4/46 PR\885090HU.doc

HU



PR\885090HU.doc 5/46 PE476.117v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COMCOM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0402),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 294. cikkének (2) 
bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0190/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (...)-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága (...)-i véleményére2,

– tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 
28-i intézményközi megállapodásra3,

– tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által 
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz küldött, 2011. november 25-i levélre,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálatából álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul 
hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a 
javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe 
foglalását tartalmazza,

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

                                               
1 HL C 0., 0000.0.0., 0. o./A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C 0., 0000.0.0., 0. o./ A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
3 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A következetesség és a jogbiztonság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az e rendelet 
által lefedett hozzáféréssel kapcsolatos technikai kérdésekre is a hozzáférési irányelv idevágó 
rendelkezéseit, köztük a megkülönböztetésmentességre és az átjárhatóságra vonatkozó 
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rendelkezéseket kell alkalmazni.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A fogyasztóknak jogot kell biztosítani 
arra, hogy a barangolási szolgáltatásokat 
belföldi mobilcsomagjuktól függetlenül 
várásolják meg. Meg kell állapítani a 
barangolási szolgáltatások független 

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

barangolási szolgáltatások független 
értékesítését szolgáló eszközrendszer
műszaki megvalósításának, ideértve a 
kettős IMSI-t (két külön nemzetközi 
mobil-előfizetői azonosító ugyanazon a 
SIM-kártyán), az egyedüli IMSI-t (egy 
nemzetközi mobil-előfizetői azonosító 
megosztása a hazai szolgáltató és a 
barangolási szolgáltató között), valamint a 
kettős vagy egyedüli IMSI kombinációi az 
előfizetőnek azzal a jogával, hogy a 
meglátogatott országbeli szolgáltatóra 
térjen át („local break-out”). Nem lenne 
ugyan helyénvaló, hogy ez a rendelet 
bármilyen konkrét műszaki megoldást 
határozzon meg a barangolási 
szolgáltatások független értékesítésének 
lehetővé tételét jelentő cél elérésére, 
ehelyett inkább a leghatékonyabb és 
legeredményesebb megoldás útját kell 
kiköveznie, ideértve a kombinált 
megoldásokat, amelyeket a Bizottsággal 
szoros együttműködésben a BEREC-nek 
kell kidolgoznia, meg kell viszont 
állapítania az azokra a műszaki 
jellemzőkre vonatkozó alapvető 
követelményeket, amelyeknek a 
barangolási szolgáltatások független 
értékesítését szolgáló bármely 
eszközrendszernek meg kell felelnie.
Ezeknek az alapvető követelményeknek 
magukban kell foglalniuk annak a 
lehetőségnek az Unió szintjén koordinált 
módon történő bevezetését, hogy a 
fogyasztók – hívószámuk megtartása 
mellett – gyorsan és könnyen másik 
szolgáltatótól vehessék igénybe a 
barangolási szolgáltatásokat, amellett
hogy a fogyasztó a barangolási 
szolgáltatásokat az Unió teljes területén 
azonos minőségben vehesse igénybe. Nem 
helyénvaló továbbá akadályozni az Unión 
kívül, illetve a harmadik országbeli
állampolgárok által az Unión belül végzett
barangolást. Az alapvető 
követelményekből az következik, hogy 
bármilyen műszaki megoldásnak 
biztosítania kell a szolgáltatások 
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átjárhatóságát.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek meg kell állapítania azokat az alapvető kritériumokat, amelyeknek a 
barangolási szolgáltatások független értékesítését lehetővé tévő bármely eszközrendszernek
meg kell felelnie, de nem helyénvaló, hogy bármilyen konkrét technológiai módszert írjon elő.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(65) Annak érdekében, hogy a 
barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások nagy- és kiskereskedelmi 
díjaira vonatkozó szabályozási 
kötelezettségek csak addig 
érvényesüljenek, ameddig az a strukturális 
megoldások teljes körű bevezetéséhez és a 
versenynek a barangolási piacon történő 
kellő mértékű kifejlődéséhez szükséges, a
Bizottság 2016-ban felülvizsgálja e 
rendelet működését, és elemzi, hogy
sikerült-e elérni e rendelet célkitűzéseit.
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figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

A nagykereskedelmi és kiskereskedelmi maximálárakat csak akkor szabad megszüntetni, ha 
tényleges verseny áll fenn. Ezt a döntést ezért a felülvizsgálatra kell hagyni, amelyet 2016-ban 
kell elvégezni, kellő időt engedve arra, hogy a strukturális intézkedések alapján kialakuljon a 
verseny.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
66 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66a) Jelentős eltérések állnak fenn az 
Unión belüli szabályozott barangolási 
díjak és az Unión kívüli utazásaik során a 
fogyasztóknál felmerülő barangolási díjak 
között, amelyek az Unión belüli árakhoz 
képest továbbra is magasak. Az Unión 
kívüli barangolással kapcsolatos 
átláthatóságra és a védintézkedésekre 
vonatkozó következetes megközelítés 
hiánya miatt a fogyasztók nem biztosak 
jogaikban, és ez gyakran visszatartja őket 
attól, hogy külföldi tartózkodásuk alatt 
mobilszolgáltatásokat vegyenek igénybe. 
Ez közvetetten káros hatással van a
barangolási szolgáltatások belső piacának 
fejlődésére. Erre a problémára ezért 
bizonyos átláthatósági és 
védintézkedéseknek az Unión kívül 
nyújtott barangolási szolgáltatásokra is 
történő alkalmazásával kell megoldást 
találni.

Or. en

Indokolás

Mivel a fogyasztókat továbbra is fenyegeti a számlasokk, amikor harmadik országokba 
utaznak, bizonyos védrendelkezéseket ki kell terjeszteni az Unión kívül nyújtott barangolási 
szolgáltatásokra (hang, SMS, adatátvitel) is. Ez a módosítás az e célt szolgáló 
módosítássorozat része. A többi ide tartozó módosítás a 6., 8–9., 40–43., 46. (részben) és a 
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47–50. módosítás. 

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Jóllehet a függetlenítés nagyobb átláthatóságot hozhat a különböző mobilszolgáltatások díjait 
illetően, a díjszabások bonyolultságának fokozódásához is vezethet. A hazai szolgáltatók 
számára ezért elő kell írni, hogy világos formában tájékoztassák ügyfeleiket az alternatív 
barangolási szolgáltató választásának lehetőségéről. Ezenkívül az ügyfeleknek érthető és 
átlátható tájékoztatást kell kapniuk az árakról és a szolgáltatás jellemzőiről.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás
Az európai fogyasztókat jelenleg egy automatikus védintézkedés védi a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatásokhoz társuló „számlasokk” ellen. A számlás szerződéssel rendelkező
és a feltöltőkártyás ügyfeleknek azonos szintű védelemben kell részesülniük. Ezért nem szabad 
eltörölni a feltöltőkártyás ügyfeleket védő mechanizmust.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás
A BEREC által jelzett problémák kezelése érdekében az MMS-t ki kell zárni a barangolásos 
adatátviteli szolgáltatás fogalmából, ugyanakkor ennek továbbra is az átláthatósági 
rendelkezések hatálya alá kell tartoznia.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Noha a Bizottság javaslata olyan irányba mutat (kettős IMSI), amely az előadó érzése szerint 
műszakilag életképes módja lehet a felhasználói választás és a verseny ösztönzésének, 
létezhetnek más módszerek is, például az egyedüli IMSI és a local break-out kombinációja, 
amelyek összességében vonzóbbnak bizonyulhatnak. A rendeletnek elvi alapként semlegesnek 
kell lennie a függetlenítés megoldására alkalmazott műszaki eszközöket illetően, tekintettel 
arra a lehetőségre is, hogy a jövőben új, hatékonyabb és eredményesebb alternatív módszerek 
állhatnak rendelkezésre.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A barangolási szolgáltatások 
független értékesítését lehetővé tevő, 5. 
cikkben meghatározott eszközrendszer 
rendelkezésre bocsátásához szükséges 
kapcsolatért felszámított díjaknak 
költségorientáltnak kell lenniük.

Or. en
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Indokolás

Az 5. cikkből áthelyezve, mivel a kapcsolatért felszámított díjak a nagykereskedelmi 
árszabásra vonatkoznak.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az e rendelet szerinti hozzáférés és kapcsolat módozatainak összhangban kell lenniük a 
2002/19/EK hozzáférési irányelvvel az eltérő értelmezés kockázatának minimálisra szorítása 
érdekében, amely például amiatt merülhetne fel, ha e rendeletbe felvennék a hozzáférés külön 
fogalommeghatározását. A hozzáférési irányelv idevágó rendelkezései a 
megkülönböztetésmentességre és az átjárhatóságra vonatkozó kötelezettségeket foglalnak 
magukban. Lásd a 17. módosítást.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy a barangolási 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
nagykereskedelmi hozzáférés területén 
következetes szabályozás érvényesüljön, a 
BEREC a Bizottsággal szoros 
együttműködésben iránymutatásokat 
fogalmaz meg a barangolásos 
szolgáltatások nyújtásának célját szolgáló 
nagykereskedelmi hozzáférés feltételeiről.

(4) Annak érdekében, hogy a barangolási 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
nagykereskedelmi hozzáférés területén 
következetes szabályozás érvényesüljön, a 
BEREC a Bizottsággal szoros 
együttműködésben e rendelet elfogadása 
után hat hónapon belül iránymutatásokat 
fogalmaz meg a barangolásos 
szolgáltatások nyújtásának célját szolgáló 
nagykereskedelmi hozzáférés feltételeiről.

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e rendelet szerinti hozzáférésre és 
összekapcsolásra a hozzáférési irányelv 3. 
és 4. cikkének („A hozzáférés és az 
összekapcsolás általános keretei” és „A 
vállalkozások jogai és kötelezettségei”), 9. 
és 10. cikkének („Az átláthatóságra 
vonatkozó kötelezettség” és „A 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
kötelezettség”), valamint 12. cikkének („A 
meghatározott hálózati eszközökhöz való 
hozzáférésnek és azok használatának a 
lehetővé tételére vonatkozó 
kötelezettségek”) rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A hazai szolgáltató 2014. július 1-jei 
hatállyal lehetővé teszi előfizetői számára, 
hogy bármely vele összekapcsolt alternatív 
barangolásszolgáltató barangolási hang-, 
SMS- és adatátviteli szolgáltatását igénybe 
vegyék.

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A hazai szolgáltatók az első 
bekezdésben említett időpont előtt
egyértelmű, átfogó és könnyen 
hozzáférhető formában valamennyi 
barangolást végző ügyfelüknek tudomására 
hozzák, hogy a meglévő barangolási 
szolgáltatásukat lemondhatják, és helyette 
alternatív barangolásszolgáltató 
barangolásos szolgáltatásait választhatják. 
A barangolást végző ügyfelek a (3) és a (4) 
bekezdésben előírt feltételekkel bármikor 
jogosultak alternatív barangolásszolgáltatót 
választani.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók rendszerint kevésbé hajlandóak más ajánlatokra váltani. Annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy tájékozottan válasszanak, a hazai szolgáltatóknak elő kell írni, hogy 
egyértelmű és érthető formában tájékoztassák ügyfeleiket a változásokról és az alternatív 
barangolásszolgáltató választásának lehetőségéről.
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Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A különböző barangolásszolgáltatók közötti váltás időszaka túl hosszú, és nem tükrözi a 
fogyasztói elvárásokat. A váltásra ezért legfeljebb három munkanapon belül lehetőséget kell 
adni. Amennyiben az ügyfél olyan belföldi csomagra fizet elő, amely az eurotarifától, euro-
SMS tarifától vagy euro-adattarifától különböző barangolási díjakat foglal magában, a 
javasolt háromhónapos áttérési időszak túlságosan hosszú, és annak nem szabadna 
meghaladnia a két hónapot.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a hazai szolgáltató 
mobilhírközlési szolgáltatásokra vonatkozó 

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

szerződést köt vagy újít meg, akkor köteles 
minden egyes fogyasztónak külön-külön 
teljes körű tájékoztatást nyújtani az 
alternatív barangolásszolgáltató 
választásának lehetőségéről. A barangolási 
szolgáltatásokra a hazai szolgáltatóval 
szerződést kötő ügyfélnek kifejezetten 
nyilatkoznia kell arról, hogy erről a 
lehetőségről megkapta a tájékoztatást. A 
mobilhírközlési szolgáltatást nyújtó 
vállalkozás nem akadályozhatja meg az 
értékesítési pontjaként szolgáló 
kiskereskedőt abban, hogy alternatív 
barangolásszolgáltatók független 
barangolási szolgáltatásaira vonatkozó 
szerződéseket kínáljon. roaming providers.

Or. en

Indokolás

Lásd a 22. módosítást, amely azzal az esettel foglalkozik, amikor az egyik üzemeltető 
akadályozza a másikra való áttérést.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nemzeti szabályozó hatóságok a 16. 
cikkben meghatározott hatásköreiket 
többek között annak biztosítására 
használják fel, hogy megfelelő 
szankciókkal sújtsák a szolgáltatókat, 
ideértve az előfizetők kártalanításának 
kötelezettségét is, amennyiben az előfizető 
alternatív barangolásszolgáltatóra való 
átállását késleltetik vagy más módon 
akadályozzák.
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Or. en

Indokolás

Hasonlóan az egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelv hordozhatóságra vonatkozó 
rendelkezéseihez és az említett irányelvvel való összhang biztosítása érdekében a 
szolgáltatókat nem szabad kötelezni arra, hogy megkönnyítsék a versenytársakkal való 
szerződéskötést (ami az alternatív szolgáltató eljárásmódjától is függ), de akadályozás esetén 
velük szemben hatékony szankciókat kell foganatosítani.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A belső piac kifejlődésének biztosítása 
érdekében a barangolási szolgáltatások 
független értékesítését szolgáló 
eszközrendszer műszaki megoldásainak
meg kell felelniük különösen a következő 
alapvető követelményeknek:

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a technikai megoldások bevezetésének 
az Unió teljes egészében egyidejűleg kell 
megtörténnie;

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a végfelhasználóknak meg kell tudniuk 
tartani meglévő mobiltelefonszámukat;

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a végfelhasználóknak könnyen és 
gyorsan képesnek kell lenniük alternatív 
barangolásszolgáltatóra, illetve az 
alternatív barangolásszolgáltatók között 
váltani, belföldi üzemeltetőjük megtartása 
mellett;

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az uniós polgárok által harmadik 
országokban végzett barangolást, 
valamint a harmadik országok polgárai 
által az Unióban végzett barangolást nem 
szabad gátolni;

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet megfogalmazásának a függetlenítés strukturális megoldását illetően
semlegesnek kell maradnia. Tekintettel a gyors technológiai fejlődésre, korai lenne egyetlen 
megoldást előmozdítani, mivel a jövőben alkalmasabb megoldások állhatnak rendelkezésre. A 
javaslatnak azokra az alapvető követelményekre kell összpontosítania, amelyeknek bármilyen 
műszaki megoldásnak meg kell felelnie, ideértve azt, hogy a fogyasztónak meg kell tudnia 



PR\885090HU.doc 23/46 PE476.117v01-00

HU

tartani ugyanazt a telefonszámot. Az alapvető követelményekből és a hozzáférési irányelvből 
is az következik, hogy a műszaki bennragadás elkerülése érdekében bármely megoldásnak 
biztosítania kell az átjárhatóság maximális fokát.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az üzemeltetők gondoskodnak arról, hogy 
a barangolási szolgáltatások független 
értékesítését szolgáló, (1) bekezdésben 
foglalt követelményeknek megfelelő
eszközrendszerük legkésőbb 2014. július 1-
jéig üzembe álljon. A barangolási 
szolgáltatások független értékesítését
elősegítő eszközrendszer igénybevételéért 
a végfelhasználónak közvetlenül díj nem 
számítható fel.

Or. en

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BEREC – az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 

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

szoros együttműködésben, ésszerű időn 
belül és legkésőbb három hónappal e 
rendelet elfogadása után – az (1) 
bekezdésben foglalt alapvető 
követelményeknek megfelelő
iránymutatásokat készít a független 
barangolási szolgáltatásokra vonatkozó 
harmonizált műszaki megoldásokról és a 
barangolásszolgáltatók közötti váltás 
harmonizált eljárásairól. A BEREC 
indokolással ellátott kérelmére a Bizottság 
ezt a határidőt meghosszabbíthatja.

A BEREC folyamatosan felülvizsgálja az 
iránymutatásokat, és amennyiben az 
alapvető követelmények hatékonyabb vagy 
eredményesebb eléréséhez szükséges, 
gyakorlati alkalmazásuk 
figyelembevételével átdolgozott 
iránymutatásokat ad ki.

Or. en

Indokolás

A BEREC-nek szorosan nyomon kell követnie az iránymutatások végrehajtását, és átdolgozott 
iránymutatásokat kell kiadnia, ha az derül ki, hogy az eredeti iránymutatások hatékonysága 
és eredményessége javításra szorul.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A Bizottság, miután konzultált a BEREC-
kel, felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el 
harmonizált műszaki megoldások 
meghatározása érdekében mind a 
barangolási szolgáltatások független 
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értékesítését szolgáló eszközrendszerrel, 
mind a barangolási szolgáltatók közötti 
váltás harmonizált eljárásaival 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A jogilag kötelező erejű és közvetlenül alkalmazandó aktus biztosítása érdekében a 
Bizottságot a BEREC-kel folytatott konzultációt követően fel kell hatalmazni (de nem szabad 
kötelezni) arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, hogy biztosítsa a 
független értékesítést szolgáló eszközrendszer megvalósításának egységes feltételeit. A 
Bizottságnak ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat gyorsan el kell tudnia fogadni.

Módosítás 31
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 32
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 

(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 
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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.

hatályának lejártáig hátralévő rövidebb 
időszakra kell kiszámítani. A legmagasabb 
átlagos nagykereskedelmi díjat 2013. július 
1-jén 0,07 EUR-ra és 2014. július 1-jén 
0,04 EUR-ra kell csökkenteni. A 19. cikk
sérelme nélkül a legmagasabb átlagos 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,04 EUR marad.

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hazai szolgáltató által saját, barangolást 
végző ügyfelének felszámított (héa nélküli) 
eurotarifa barangolásos hívásonként eltérő 
lehet, de 2012. július 1-jétől a szolgáltató 
híváskezdeményezés esetén legfeljebb 0,20
EUR/perc díjat, hívásfogadás esetén 0,07
EUR/perc díjat számíthat fel egy 
szabályozott barangolásos hívás 
nyújtásáért. A kezdeményezett hívások 
felső határa 2013. július 1-jén és 2014. 
július 1-jén 0,15 EUR-ra, illetve 0,10 EUR-
ra, a fogadott hívások felső határa pedig 
2013. július 1-jén 0,06 EUR-ra, 2014. 
július 1-jén pedig 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 34
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 35
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 

(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 
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barangolásos SMS-üzenet nyújtásáért 
felszámítható szabályozott 
nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,02 EUR marad.

nagykereskedelmi díj e rendelet 
alkalmazásának további időtartama alatt 
0,01 EUR marad.

Or. en

Módosítás 36
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 0,07 EUR-
ra, 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 37
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 

(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 
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érvényes barangolási díjszabás 
alkalmazásának meghatározott, legfeljebb 
három hónap hosszúságú minimális 
időtartamára elhalaszthatja a váltást. Az 
euro-SMS tarifa mindig összekapcsolható 
eurotarifával.

érvényes barangolási díjszabás 
alkalmazásának meghatározott, legfeljebb 
két hónap hosszúságú minimális 
időtartamára elhalaszthatja a váltást. Az 
euro-SMS tarifa mindig összekapcsolható 
eurotarifával.

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) 2012. július 1-jétől a látogatott hálózat 
üzemeltetője által a barangolást végző 
ügyfél hazai szolgáltatójának a látogatott 
hálózaton keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított átlagos nagykereskedelmi díj 
az átvitt adatmennyiség egy megabájtjára 
vetítve nem haladhatja meg a 0,25 EUR, 
2013. július 1-jétől 0,15 EUR, 2014. július 
1-jétől pedig 0,10 EUR összegű biztonsági 
árkorlátot. A 19. cikk sérelme nélkül a 
szabályozott barangolásos adattovábbítási 
szolgáltatások nyújtásáért felszámítható 
legnagyobb átlagos nagykereskedelmi díj e 
rendelet alkalmazásának további 
időtartama alatt az átvitt adatmennyiség 
egy kilobájtjára vonatkoztatva 0,10 EUR 
marad.

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szabályozott adatátviteli szolgáltatásért 
felszámított euro-adattarifa héát nem 
tartalmazó kiskereskedelmi díjtétele 
legfeljebb megabájtonként 0,50 EUR lehet. 
Az adatátvitel díjtételének legmagasabb 
összege 2013. július 1-jén megabájtonként 
0,30 EUR-ra, 2014. július 1-jén 
megabájtonként 0,20 EUR-ra csökken. A 
19. cikk sérelme nélkül a szabályozott 
kiskereskedelmi díjtétel legmagasabb 
összege 2017. június 30-ig megabájtonként 
0,20 EUR marad.

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az euro-adattarifába történő átsorolásnak vagy az euro-adattarifából való kilépésnek 
legfeljebb egy munkanapon belül lehetségesnek kell lennie. Amennyiben az ügyfél olyan 
belföldi csomagra fizet elő, amely az eurotarifától, euro-SMS tarifától vagy euro-adattarifától 
különböző barangolási díjakat foglal magában, a javasolt háromhónapos áttérési időszak 
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túlságosan hosszú, és annak nem szabadna meghaladnia a két hónapot.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ha a verseny a várt módon fejlődik, és a díjak lényegesen a védintézkedések alá esnek vissza, 
a védintézkedések jelentősége automatikusan csökkenni fog. A felső határok előzetes 
megszüntetésének lehetősége technikailag összetettnek tűnik ahhoz, hogy megfelelően meg 
lehessen fogalmazni, a Bizottság által javasolt versenypótló megoldás (a 75%-os küszöb) 
pedig kidolgozatlan. A felső határok kitűzött határidő előtti megszüntetésének lehetőségét 
ezért össze kell kapcsolni a 19. cikk szerinti felülvizsgálattal (amelynek kibővítésére született
javaslat, és amelybe javasolják felvenni a BEREC beszámolási kötelezettségét is, amelyet a 
Bizottság javasol a 13. cikk (1) bekezdésében).

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – cím



PR\885090HU.doc 33/46 PE476.117v01-00

HU

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 43
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
Article 14 – paragraph 1 – subparagraph 2 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

barangolásos SMS-üzenetek küldéséért.

Or. en

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyancsak tartalmaznia kell a (2) 
bekezdésben említett, további tájékoztatás 
céljából ingyenesen hívható telefonszámot, 
valamint a segélyszolgálatoknak az 
ingyenesen hívható egységes európai 
segélyhívószám (112) tárcsázásával való 
elérésére vonatkozó információkat.

Ugyancsak tartalmaznia kell a (2) 
bekezdésben említett, további tájékoztatás 
céljából ingyenesen hívható telefonszámot, 
valamint adott esetben a 
segélyszolgálatoknak az ingyenesen 
hívható egységes európai segélyhívószám 
(112) tárcsázásával való elérésére 
vonatkozó információkat.

Or. en

Módosítás 46
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 

(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 
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előírt kötelezettségek a gép-gép kapcsolat 
(M2M) elvén, mobilhírközlési úton 
működő készülékek esetében nem 
alkalmazandók.

előírt kötelezettségek a gép-gép kapcsolat 
(M2M) elvén működő készülékek és az 
SMS-funkcionalitást nem támogató egyéb 
készülékek esetében nem alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hazai szolgáltatóknak a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban biztosítaniuk 
kell, hogy barangolást végző ügyfeleik a 
szerződéskötés előtt és azt követően is 
megfelelő tájékoztatásban részesüljenek az 
általuk igénybe vett 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 mind a 
feltöltőkártyás ügyfelekre, mind a számlás 
szerződéssel rendelkező ügyfelekre
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hazai szolgáltatóknak automatikus 
üzenetben kell értesíteniük a barangolást 
végző ügyfelet arról, hogy barangol, és 
személyre szabott díjszabási 

A hazai szolgáltatóknak automatikus 
üzenetben kell értesíteniük a barangolást 
végző ügyfelet arról, hogy barangol, és 
személyre szabott díjszabási 
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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.

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

Or. en

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezt a személyre szabott alapvető díjszabási 
tájékoztatást a barangolást végző ügyfél 
mobiltelefonjára vagy egyéb készülékére 
kell eljuttatni például SMS-üzenet, e-mail 
vagy a számítógépén felugró ablak 
formájában, valahányszor a barangolást 
végző ügyfél egy hazai hálózatának 
államától eltérő országba lép és 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 50
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden hazai szolgáltatónak valamennyi 
barangolást végző ügyfele számára 
biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy 

Minden hazai szolgáltatónak valamennyi 
barangolást végző ügyfele számára 
biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy 
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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.

ingyenesen és szabadon választhasson egy 
olyan megoldást, amely tájékoztatást ad az 
addigi összes fogyasztásáról, vagy 
adatmennyiségben, vagy a mind az Unión 
belül, mind az Unión kívül nyújtott 
kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokért a barangolást végző 
ügyfél részére történő számlázás 
pénznemében kifejezve, annak garantálása 
mellett, hogy az ügyfél kifejezett 
beleegyezése nélkül az ezen
kiskereskedelmi barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokért egy adott időszakban 
fizetendő összes díj nem haladhatja meg a 
megadott határértéket.

Or. en

Indokolás

A szétkapcsolási határra vonatkozó figyelmeztetések kiterjesztése az EU területén kívülre, a 
számlasokk megelőzése érdekében.

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezt a cikket kell alkalmazni azokra az 
ügyfelekre is, akik az Unión kívül vesznek 
igénybe a hazai szolgáltató által nyújtott 
barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
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(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg.
(2) Az (5) cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság e 
rendelet időtartamára kap felhatalmazást.
(3) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
csak akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament és a Tanács értesítését követő 
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Tekintettel a strukturális jogorvoslati intézkedések 2014-es végrehajtására, korai lenne a 
barangolási piacra gyakorolt hatást már 2015-ben értékelni. Az értékelésre ezért később kell 
sort keríteni, legkorábban 2016-ban, hogy jobb képet lehessen alkotni a piac működéséről. 
Elengedhetetlen, hogy a felső határokat csak akkor szüntessék meg, ha már megvalósult a 
versengő piac.

Módosítás 54
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 és ezek várható 
jövőbeli tendenciái, 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,

Or. en

Módosítás 55
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 

(2) Ha a jelentés azt állapítja meg, hogy az 
e rendeletben előírt intézkedések nem 
elegendőek ahhoz, hogy a barangolási 
piacon az európai fogyasztók előnyére 
elősegítsék a versenyt, a Bizottság a 
helyzet orvoslása érdekében megfelelő 
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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.

javaslatokat terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé. A Bizottság azt vizsgálja 
meg különösen, hogy szükséges-e a 
strukturális intézkedések módosítása, 
további intézkedések bevezetése, illetőleg a 
6–9. cikkben és a 11–12. cikkben előírt 
átmeneti nagykereskedelmi vagy 
kiskereskedelmi maximálárak 
bármelyikének időbeli kiterjesztése.

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság továbbá az (1) 
bekezdésben előírt jelentés elkészítését 
követően kétévente jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács részére a 
rendelet hatályosulásáról. A jelentésnek
magában kell foglalnia az Unión belüli 
barangolásos szolgáltatások nyújtása 
nyomon követésének összefoglalását és az 
e rendelet célkitűzéseinek elérése terén tett 
előrelépések értékelését, kitérve az (1) 
bekezdésben szereplő kérdésekre is.

(3) A Bizottság továbbá [e rendelet 
hatálybalépésének időpontja] követően két 
éven belül időközi jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács részére a 
rendelet hatályosulásáról, majd az (1) 
bekezdésben előírt jelentés elkészítését 
követően kétévente jelentést készít. 
Minden jelentésnek magában kell foglalnia 
az Unión belüli barangolásos 
szolgáltatások nyújtása nyomon 
követésének összefoglalását és az e 
rendelet célkitűzéseinek elérése terén tett 
előrelépések értékelését, kitérve az (1) 
bekezdésben szereplő kérdésekre is.

Or. en

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A BEREC a barangolási piacon folyó 
verseny fejlődésének értékeléséhez 
rendszeresen adatokat gyűjt a 
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barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi 
díjainak alakulásáról. Ezeket az adatokat 
évente legalább kétszer megküldi a 
Bizottságnak. A Bizottság a szóban forgó 
adatokat nyilvánosan közzéteszi.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatot egy évvel el kell halasztani, hogy lehetőség nyíljon a  barangolási piac 
különféle szegmenseiben folyó verseny alakulásának teljes értékelésére. Ezt ki is kell 
szélesíteni, kötelezve a Bizottságot arra, hogy ne csak a védintézkedésként szolgáló felső 
határok időtartamának lehetséges meghosszabbításával vagy a strukturális intézkedések 
módosításával foglalkozzon, hanem változassa meg a védintézkedésként szolgáló felső 
határokat is, amennyiben azok nem szüntethetők meg, vagy vezessen be további strukturális 
intézkedéseket. A Bizottság számára a BEREC rendszeres jelentéseinek kell iránymutatásul 
szolgálniuk (a Bizottság által javasolt 13. cikkből áthelyezett rendelkezés).
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INDOKOLÁS

I. Bevezetés

Európában polgárok milliói használnak naponta mobiltelefont telefonálásra, SMS-üzenetek 
küldésére és fogadására, valamint az interneten való böngészésre. A mobil 
internetszolgáltatások felhasználóinak száma pedig naponta emelkedik. Ezzel folyamatosan 
bővül a barangolási szolgáltatások potenciális felhasználóinak köre is. Például egy friss 
Eurobarométer-felmérésben a megkérdezettek közel háromnegyede állította, hogy legutóbbi 
külföldi tartózkodása alatt igénybe vett hívásvégződtetési, szöveges üzenet elküldésével vagy 
internetes böngészéssel kapcsolatos szolgáltatásokat.1

E trend ellenére a legtöbb európai – az úgynevezett számlasokktól tartva – külföldön 
kikapcsolja a mobil szolgáltatásokat, merthogy a polgárokat külföldről hazatérve gyakran 
horribilis számla fogadja a külföldön igénybevett mobilszolgáltatások után. A barangolásos 
adattovábbítást illetően csak a külföldön mobiltelefonon internetező mobiltelefon-használók 
19%-os kisebbsége tartja a felmerülő árakat méltányosnak.2 A Bizottság szerint a 
megabájtonkénti átlagos költség jelenleg több mint 2 EUR, sőt, szélsőséges esetben akár 12 
EUR is lehet.3 Ez a visszás helyzet elsősorban arra vezethető vissza, hogy a barangolási 
piacon továbbra is túlságosan gyenge a verseny. 

A túlzott barangolási díjak és a barangolási szolgáltatásokEU-n belüli ebből adódó csekély 
igénybevétele nem szolgálja sem az európai fogyasztók, sem az európai gazdaság érdekét. Ez 
a tendencia nem egyeztethető össze a digitális európai belső piac alapgondolatával. 

A jelenlegi rendeletjavaslat ebből a helyzetből igyekszik kiutat találni. A Bizottság már a 
2010-es európai digitális menetrendben4 meghatározta azt a célt, hogy 2015-ig messzemenően 
ki kell egyenlíteni a barangolásos és belföldi mobilszolgáltatások díjszabásait. Ezt évek óta 
követeli az Európai Parlament is, és sürgeti a Bizottságot, hogy jogalkotási javaslatokkal 
hasson ebbe az irányba. 

II. Az eddigi jogi keret és annak hatása a barangolási piacra

Az Európai Parlament már 2007 júniusában kiadta a Tanáccsal közösen a Közösségen belüli 
nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló első rendeletet5, hogy 
hozzájáruljon a belső piac zökkenőmentes működéséhez, a fogyasztóvédelem magas 
szintjének egyidejű elérése mellett, valamint hogy előmozdítsa a piacon a versenyt és az 

                                               
1 Az Eurobarométer 356. különleges jelentése, „Jelentés a barangolásról, 2010”, 2011. február, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 s.o.
3 Európai Bizottság, „Időközi jelentés az Európai Unión belüli barangolási szolgáltatások fejlődéséről”, 2010. 
június, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
4 Európai Bizottság, „Az európai digitális menetrend”, 2010. május, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:DE:PDF
5 717/2007/EK rendelet, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:DE:NOT
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átláthatóságot. A Bizottság 2008-ban értékelte e rendelet hatásait, és arra a következtetésre 
jutott, hogy a verseny még mindig nem működik kielégítően. Ezt követően további 
javaslatokat terjesztett elő a barangolási rendelet módosítására1. Ezeket a módosításokat az 
Európai Parlament és a Tanács 2009 júniusában fogadta el. Közéjük tartozott a rendelet 
időbeli hatályának meghosszabbítása, valamint tárgyi hatályának a barangolásos SMS- és 
adatátviteli szolgáltatásokra való kiterjesztése. Ez a módosított barangolási rendelet 2012. 
június 30-ig hatályos. 

A jelenleg érvényes barangolási rendelet nagy- és kiskereskedelmi szinten felső árhatárokat
szab meg a barangolásos hang- és SMS-szolgáltatások tekintetében. A barangolásos 
adatátvitel tekintetében is rögzítettek felső árhatárt, ám csak nagykereskedelmi szinten.

Továbbá átláthatósági előírásokat vezettek be a fogyasztók érdekében. Így például az 
üzemeltetőknek tájékoztatást kell küldeniük ügyfeleiknek a barangolási díjakról, amint az 
ügyfél beutazik egy másik tagállamba. Ezenkívül – a számlasokk elkerülése érdekében – a 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások esetében általánosan 50 EUR összegű felső 
költségkorlát érvényes minden olyan ügyfelet illetően, aki még nem választott más felső 
költségkorlátot.

A Bizottság által 2011 júliusában előterjesztett, az Európai Unión belüli barangolási 
szolgáltatások fejlődéséről szóló időközi jelentésből2 az derül ki, hogy az EU 
mobilszolgáltatói ugyan a bevezetett uniós felső árkorlátoknak megfelelően leszállították 
barangolási díjaikat, ám továbbra sem kínálnak fel a fogyasztóknak olyan díjakat, amelyek 
valóban jelentősen a maximálárak alá esnének. Ezt a Bizottság elsősorban azzal magyarázza, 
hogy a barangolási piacon nem fejlődött ki kielégítően a verseny, és továbbra is strukturális 
problémák állnak fenn. 

III. A Bizottság barangolási rendelet átdolgozására irányuló javaslata

A fokozottabb verseny elérése érdekében a Bizottság rendeletre irányuló javaslatával egy 
kétrétű megközelítésre tesz javaslatot: a már meglévő felső árkorlátok mellett strukturális 
intézkedéseket is be kíván vezetni. 

1. Strukturális intézkedések

A rendeletre irányuló javaslat két konkrét strukturális intézkedést határoz meg, amelyek 
segítségével az uniós barangolási piacon hiányzó verseny eredeti problémáját kívánja 
megoldani. Az előadó üdvözli ezt az új, innovatív megközelítést, a javasolt végrehajtási 
terveket illetően azonban lehetőséget lát a javításra. 

a) Barangolási célú nagykereskedelmi hozzáférés

A saját hálózattal nem rendelkező alternatív üzemeltetők (pl. a virtuális mobilhálózatok 

                                               
1 544/2009/EK rendelet, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:DE:PDF
2 Európai Bizottság, „Időközi jelentés az Európai Unión belüli barangolási szolgáltatások fejlődéséről”, 2010. 
június, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
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üzemeltetői – MVNO) barangolási piacra való belépését azzal igyekeznek megkönnyíteni, 
hogy a más tagállamokbeli hálózati szolgáltatóknak szabályozott nagykereskedelmi áron 
hozzáférést kell biztosítaniuk számukra hálózataikhoz (úgynevezett „barangolási célú 
nagykereskedelmi hozzáférés”). Ez vélhetően az üzemeltetők közötti verseny fokozódásához 
vezet a barangolási piacon, és ezzel nagyobb ösztönzést teremt arra, hogy vonzóbb árakat és 
szolgáltatásokat kínáljanak fel az ügyfeleknek. 

Ahhoz, hogy minden alternatív üzemeltető számára azonos mértékben biztosítsák a 
nagykereskedelmi szinthez való hozzáférést, a hozzáférés biztosítását célzó rendelkezést – az 
előadó nézete szerint – ki kell egészíteni a megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
kötelezettséggel. Ennek révén az intézkedés összhangban lenne a 2002-es hozzáférési 
irányelv1 rendelkezéseivel. A hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettség csak akkor 
vezethet el a kívánt sikerhez, ha a hálózatüzemeltetőket kötelezik arra, hogy az alternatív 
üzemeltetők összes igénylését azonos bánásmódban részesítsék.

b) A barangolási szolgáltatások független értékesítése

A második strukturális intézkedés a kiskereskedelmi szintet érinti: az ügyfeleknek a jövőben a 
belföldi szolgáltatások szolgáltatójától különböző másik üzemeltetőtől is be kell tudniuk 
szerezni barangolási szolgáltatásokat. Az ügyfeleknek így lehetőséggel kell rendelkezniük 
arra, hogy a hazai mobilszolgáltatásaiktól különválasztott, kedvezőbb barangolási szerződést 
köthessenek egy versenytárs üzemeltetővel (úgynevezett „barangolási szolgáltatások 
független értékesítése”). 

Az előadó ezt a függetlenítési intézkedést alapvetően célszerűnek tartja. Kérdéses, hogy 
mennyiben szükséges már a rendeletben meghatározni a műszaki megvalósítást. Az 
előadónak az a véleménye, hogy a mai gyors technológiai fejlődésre tekintettel az EU 
barangolási profilját a Bizottsággal szorosan együttműködve a BEREC-nek kellene 
meghatároznia. A barangolási rendeletben csak azokat az alapelveket kell megfogalmazni, 
amelyeket a jövőbeni technikai megoldásoknak be kell tartaniuk (pl. a számhordozás).

2. Felső árkorlátok

Amíg a strukturális intézkedések teljes mértékben hatályba nem lépnek, és a verseny nem 
alakít ki kedvező kiskereskedelmi árakat, a rendeletre irányuló javaslattal fokozatosan meg 
kell határozni nagy- és kiskereskedelmi szinten a hang- és SMS-szolgáltatások jelenlegi felső 
árkorlátjainak csökkentését, valamint most először felső határt kell bevezetni a mobil 
adatátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi árai tekintetében. A Bizottság javaslata szerint a 
barangolást végző ügyfelek 2014 júliusától a kezdeményezett hívások esetében legfeljebb 
percenként 0,24 EUR-t, a fogadott hívások esetében legfeljebb 0,10 EUR-t, a szöveges 
üzenetek küldéséért legfeljebb 0,10 EUR-t, az adatok letöltéséért és a külföldön történő 
internetes böngészésért pedig legfeljebb megabájtonként 0,50 EUR-t fizethetnének.

Az előadó üdvözli, hogy most elsőként a barangolásos adatátvitel kiskereskedelmi felső 
árkorlátjait is EU-szerte szabályoznák. A barangolásos adatátviteli szolgáltatások terén 2009-

                                               
1 2002/19/EK irányelv, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:DE:PDF
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ben több mint 40%-os növekedést könyveltek el.1 Az intelligens telefonok és más kézi 
készülékek terjedésére tekintettel ez a tendencia tartós lehet. Ezért sürgős szükség van az 
adatok külföldön történő letöltése utáni díjak szabályozására. 

Az előadónak azonban az a véleménye, hogy a Bizottság által javasolt felső árkorlátok nem 
eléggé ambiciózusak. Független vizsgálatokból az derül ki, hogy az üzemeltetők barangolási 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tényleges költségei európai átlagban messze nem érik 
el a nagykereskedelmi szinten javasolt felső árkorlátokat.2 Az előadó különösen rendkívül 
túlzottnak tartja a barangolásos adatátviteli szolgáltatások javasolt kiskereskedelmi díjait. A 
nagykereskedelmi ár négy-ötszörösére rúgó haszonkulcsok nem igazolhatók.

Az előadó ezért alacsonyabb felső árkorlátokat támogat mind nagykereskedelmi, mind 
kiskereskedelmi szinten a barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli szolgáltatások 
tekintetében. Egyidejűleg figyelembe veszi, hogy szavatolni kell a kielégítő haszonkulcsot az 
üzemeltetők számára, a hálózat kiépítésébe eszközölt befektetésük ellensúlyozására. 

3. Az átláthatóság és a fogyasztóvédelem javítását célzó intézkedések

A hatályos barangolási rendelet egy sor átláthatósági előírást tartalmaz, amelyek hozzájárultak 
a fogyasztóvédelem megfelelő szintjéhez. A barangolásos hang-, SMS- és adatátviteli 
szolgáltatásokra érvényes barangolási díjak külföldi üzemeltető mobilhálózatába való 
belépéskor történő közlésén túlmenően például egy korlátot is bevezettek oly módon, hogy a 
felhasználóknak mobil internetszolgáltatásaik használata során egy bizonyos felső 
költséghatár elérésekor nyilatkozniuk kell arról, hogy a barangolási szolgáltatásokat továbbra 
is igénybe kívánják-e venni.

Az új strukturális intézkedések bevezetésén túlmenően azonban az előadó véleménye szerint 
további átláthatósági erőfeszítéseket kell meghatározni. Először is szükség van az ügyfelek 
előtt a függetlenítési intézkedés révén kitáruló új lehetőségekre és díjakra vonatkozó, 
egyszerűen érthető információkra. Az előadó amellett száll síkra, hogy a jövőben a 
barangolási szerződéseket áttekinthetően és egyszerűen kelljen kialakítani és megfogalmazni. 

A számlasokkra való figyelmeztetés tekintetében a jelentés meghatározza, hogy ennek akkor 
is meg kell történnie, ha az EU-n kívül vesznek igénybe szolgáltatásokat. Ezen túlmenően 
ennek a figyelmeztetésnek a jövőben nemcsak a barangolásos adatátvitel költségeire kell 
kiterjednie, hanem a hang- és SMS-szolgáltatások költségeit is magában kell foglalnia. Nem 
utolsósorban nemcsak a számlás szerződéssel rendelkező ügyfeleknek, hanem a 
feltöltőkártyás ügyfeleknek is részesülniük kell az e figyelmeztetések jelentette előnyökben.

                                               
1 Európai Bizottság, „Időközi jelentés az Európai Unión belüli barangolási szolgáltatások fejlődéséről”, 2010. 
június, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF
2 GEREK, „MTR Benchmark snapshot”, 2011. január/július, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf és 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf
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