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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a behálózott kontinensről szóló rendeletre irányuló 
javaslatot az Európai Parlament ciklusának végére időzítették. A távközlési ágazat és az 
elektronikus hírközlési hálózatokon keresztül nyújtott szolgáltatások hosszú távon alapvető 
fontosságúak az Európai Unió versenyképessége számára. A mobilágazatra, illetve azon 
keresztül gazdaságunk egészére várhatóan mély hatást gyakorló jogszabály vizsgálatára 
szabott időkeretek nem reálisak.

Az Európai Parlament számára lehetőséget kellett volna biztosítani arra, hogy alapos 
hatásvizsgálatot kérhessen a rendeletre irányuló javaslatról saját szolgálataitól és kellő időt 
kellett volna kapnia széles körű nyilvános konzultáció lefolytatására. Az előadó felhívja a 
figyelmet az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) az európai 
bizottsági javaslatra vonatkozó kritikus álláspontjára is. 

Utolsó előzetes megjegyzésként az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a gazdasági 
szereplőknek támogató környezetre és jogbiztonságra van szükségük. Emiatt az előadót 
meglepte a nemzetközi barangolásra (roamingra) vonatkozó új bizottsági javaslat benyújtása a 
Roaming III. rendelet elfogadása után csupán egy évvel.

Ami a Jogi Bizottság véleményét illeti, az előadó három területre összpontosított:

Először is az egységes uniós engedélyezésre: Az egységes engedélyezés újabb szintet adna a 
rendelethez, anélkül, hogy kellően igazolták volna e rendszer szükséges voltát. Az előadó úgy 
véli, hogy a határokon átnyúló szolgáltatások előtt álló indokolatlan akadályok felszámolása 
megvalósítható a nemzeti szabályozó hatóságok közötti jobb koordinációval és a BEREC-en 
belül, például összehangolt bejelentési formanyomtatvány bevezetése révén. Ezért az előadó 
javasolja a rendeletjavaslat 2. fejezetének törlését és a 2002/20/EK irányelv (engedélyezés) 
módosítását.

Másodjára a hálózatsemlegességre: Az előadó annak elismerését javasolja, hogy a 
szolgáltatók kínálhatnak, a végfelhasználók pedig igénybe vehetnek speciális szolgáltatásokat 
mindaddig, amíg az nem rontja az internet-hozzáférési szolgáltatások általános minőségét. 
Lehetővé kell tenni ésszerű forgalomszabályozási intézkedéseket is, figyelembe véve a 
tagállamok különböző jogi rendszerét, azzal a feltétellel, hogy a fogyasztók nyílt internet-
hozzáférést élveznek.

Harmadszor pedig a végfelhasználók jogaira: Az előadó javasolja a 25–30. cikk törlését, 
mivel a teljes összhangba hozás nem szolgálná a fogyasztók érdekeit. A javasolt eljárás a 
2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatások) módosítása és a benne foglalt egyes jogok 
naprakésszé tétele. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
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bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Függetlenül attól, hogy a szolgáltató 
hogyan kíván határokon átnyúló 
elektronikus hírközlő hálózatokat 
üzemeltetni vagy határokon átnyúló 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtani, az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra vonatkozó 
szabályozási rendszernek semlegesen kell
kezelnie a funkciók és tevékenységek 
különböző tagállamokban történő 
megszervezésének az alapját képező 
kereskedelmi választási lehetőségeket. 
Ezért az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók esetében a vállalati 
struktúrától függetlenül azt a tagállamot 
kell a vállalkozás saját országának 
tekinteni, ahol az elektronikus hírközlő 
hálózatok üzemeltetésére vagy az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó stratégiai döntések 
születnek. 

törölve

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egységes uniós engedélynek a 
saját tagállamban kiadott általános 
felhatalmazáson kell alapulnia. Nem 
tehető függővé más, nem kifejezetten az 
elektronikus hírközlési ágazatra 
vonatkozó, meglévő nemzeti jogszabályok 
alapján már alkalmazandó feltételektől. 
Az európai elektronikus hírközlési 

törölve
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szolgáltatókra továbbá alkalmazni kell e 
rendelet és az 531/2012/EU rendelet 
rendelkezéseit is.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ágazatspecifikus – például a 
hálózatokhoz való hozzáférésre, a 
hálózatok biztonságára és integritására 
vagy a segélyhívó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó – feltételek 
többsége szorosan kapcsolódik a hálózat 
vagy a szolgáltatásnyújtás helyéhez. 
Következésképpen a tevékenységük által 
érintett tagállamokban alkalmazandó 
feltételek az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra is 
vonatkozhatnak abban a mértékben, 
amennyiben ez a rendelet másképp nem 
rendelkezik.

törölve

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ha a tagállamok megkövetelik az 
ágazattól az egyetemes szolgáltatás 
finanszírozásához és a nemzeti szabályozó 
hatóságok igazgatási költségeihez való 
hozzájárulást, e hozzájárulást olyan 
kritériumok és eljárások szerint kell 
felosztani, amelyek az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
tekintetében biztosítják az arányosság és a 
megkülönböztetésmentesség 
követelményeinek teljesülését annak 
érdekében, hogy különösen az új piaci 
szereplők és a kisebb szolgáltatók 

törölve
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határokon átnyúló piacra lépése ne 
ütközzön akadályokba; ezért az egyes 
vállalkozásokra kivetett hozzájárulást az 
érintett tagállamban elért forgalom 
alapján meghatározott piaci részesedés 
figyelembevételével kell megállapítani,
egy de minimis küszöbértéket alkalmazva.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Biztosítani kell, hogy a különböző 
tagállamok által hasonló körülmények 
között tanúsított bánásmód ne legyen 
megkülönböztető semmilyen európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatóval 
szemben, és hogy egységes szabályozási 
gyakorlat érvényesüljön az egységes 
piacon, különösen a 2002/21/EK irányelv 
15. vagy 16. cikkének vagy a 2002/19/EK 
irányelv 5. vagy 8. cikkének a hatálya alá 
tartozó intézkedéseket illetően. Ezért az 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatóknak jogot kell biztosítani arra, 
hogy a több területet lefedő tevékenységük 
nagyobb fokú integrációjának lehetővé 
tétele érdekében a különböző tagállamok 
az objektív megítélés alapján 
egyenértékűnek tekinthető helyzetekben 
egyenlő bánásmódban részesítsék őket. 
Ezenfelül külön uniós szintű eljárásokat 
célszerű meghatározni a 2002/21/EK 
irányelv 7a. cikke szerinti korrekciós 
intézkedésekre vonatkozó 
határozattervezetek ilyen esetekben 
történő felülvizsgálata céljára annak 
érdekében, hogy az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatók különböző 
tagállamokban előírt kötelezettségei 
közötti indokolatlan eltérések elkerülhetők 
legyenek. 

törölve
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szabályozói és felügyeleti 
hatásköröket a belépési korlátok 
csökkentésének a szem előtt tartásával kell 
felosztani az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatók saját tagállama és 
a fogadó tagállamok között, biztosítva 
egyúttal az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások és elektronikus hírközlő 
hálózatok e szolgáltatók általi nyújtására, 
illetve üzemeltetésére vonatkozó feltételek 
megfelelő érvényesítését. Ezért indokolt, 
hogy saját illetékességi területén 
mindegyik tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága felügyelje – az uniós 
szabályozásnak megfelelő eszközök, 
többek között szankciók és ideiglenes 
intézkedések segítségével – az 
alkalmazandó feltételek teljesülését, ám 
csak a saját tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága legyen jogosult arra, hogy 
felfüggessze vagy visszavonja az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatók jogát 
arra, hogy az Unió egész területén vagy 
annak egy részén elektronikus hírközlő 
hálózatokat üzemeltessenek, illetve 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtsanak. 

törölve

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A rádióspektrum közjószág, 
ugyanakkor pedig a mobilhírközlés, a 
vezeték nélküli széles sávú és a műholdas 
hírközlés belső piacának működéséhez 
szükséges alapvető erőforrás az Unióban. 

törölve
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A vezeték nélküli széles sávú hírközlés 
fejlesztése hozzájárul az európai digitális 
menetrend megvalósításához és különösen 
annak a célnak az eléréséhez, hogy 2020-
ra valamennyi uniós polgárnak biztosítva 
legyen a legalább 30 Mbps sebességű 
széles sávhoz való hozzáférés, és az Unió a 
lehető legnagyobb széles sávú sebességgel 
és kapacitással rendelkezzen. A vezeték 
nélküli széles sávú technológiák legújabb 
generációjának bevezetését és elterjedését 
tekintve azonban az Unió elmarad a világ 
más jelentős régióitól, például Észak-
Amerikától, Afrikától és Ázsia egyes 
részeitől, holott e technológiák hiányában 
nem érhetők el az említett szakpolitikai 
célok. A 800 MHz-es sáv vezeték nélküli 
széles sávú hírközlés céljára történő 
engedélyezésének és rendelkezésre 
bocsátásának az elaprózott folyamata – a 
tagállamok több mint fele az Európai 
Parlament és a Tanács rádióspektrum-
politikai program (RSPP) létrehozásáról 
szóló 243/2012/EU határozatában23

kitűzött határidőtől való eltérést kérelmez, 
vagy egyéb módon elmulasztja annak 
teljesítését – tanúsítja, hogy sürgős, még a 
jelenlegi RSPP időszakán belüli fellépés 
szükséges. A rádióspektrum vezeték nélkül 
széles sávú szolgáltatás céljára való 
rendelkezésre állása és hatékony 
használata feltételeinek a 676/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi határoza24t 
alapján történő harmonizálására irányuló 
uniós intézkedések nem bizonyultak 
elégségesnek e probléma orvoslására.

___________
23 Az egy többéves rádióspektrum-politikai 
program létrehozásáról szóló, 2012. 
március 14-i 243/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat (HL L 
81., 2012.3.21., 7. o.).
24 Az Európai Közösség rádióspektrum-
politikájának keretszabályozásáról szóló, 
2002. március 7-i 676/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat 
(„rádióspektrum-határozat”) (HL L 108., 



AD\1016128HU.doc 9/68 PE524.714v02-00

HU

2002.4.24., 1. o.).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok 
fokozatos térhódításával összefüggésben a
más hálózatokhoz való hozzáférést igénylő
alkalmazások fejlesztését akadályozza, és 
ezáltal az innovációt is korlátozza az, hogy 
nem állnak rendelkezésre a szolgáltatások 
különböző kategóriáinak megfelelő 
internetprotokollon alapuló, garantált
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek, amelyek a tagállamokon belül 
és a tagállamok között lehetővé tennék a 
hálózati tartományokon és 
hálózathatárokon átnyúló adatátvitelt.
Ráadásul ez a helyzet gátat szab az IP-
alapú hálózatok és a garantált 
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek fenntartásából és nyújtásából 
adódó hatékonyság és különösen a 
fokozott biztonság, megbízhatóság, 
rugalmasság, költséghatékonyság és 
gyorsaság szélesebb körű 
kihasználásának, amely pedig a 
hálózatüzemeltetők, a szolgáltatók és a 
végfelhasználók számára előnyt jelentene. 
Ezért ezeket a termékeket ésszerű 
feltételeken alapuló, harmonizált 
megközelítés alapján szükséges kialakítani 
és rendelkezésre bocsátani, igény esetén 
lehetővé téve azt is, hogy érintett 
elektronikus hírközlési vállalkozások 
keresztbe szállítással oldják meg az e 
termékekkel való ellátást.

(36) A kizárólagosan IP-alapú hálózatok 
fokozatos térhódításával összefüggésben a
kielégítő működéshez az adott szintű 
meghatározott minőséget igénylő
szolgáltatások fejlesztését akadályozhatja
az, hogy a szigorú hozzáférés-
szabályozású internetprotokollt használó 
zárt hírközlő hálózatokon belül nem állnak 
rendelkezésre a szolgáltatások különböző 
kategóriáinak megfelelő 
internetprotokollon alapuló, meghatározott
szolgáltatásminőségű összekapcsolási 
termékek. Ezért ezeket a szolgáltatásokat
harmonizált megközelítés alapján 
szükséges kialakítani és rendelkezésre 
bocsátani, olyan biztosítékok beépítésével,
amelyek garantálják, hogy az emelt szintű 
minőség működés tekintetében nem 
azonos, illetve nem érinti hátrányosan az 
internet-hozzáférési szolgáltatás 
teljesítményét, megfizethetőségét és 
minőségét, valamint nem ássa alá a 
versenyt, az innovációt és a 
hálózatsemlegességet.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. A jelenlegi 
keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései.

(45) Az elmúlt évtizedekben az internet a 
végfelhasználók, a tartalom- és 
alkalmazásszolgáltatók, valamint az 
internetszolgáltatók számára egyaránt 
könnyen hozzáférhető, nyitott innovációs 
platformként fejlődött. Az egész Európai 
Unióban jogszabályokkal kell biztosítani 
az adatcsomagok tartalomtól, 
szolgáltatástól, alkalmazástól, származási 
és rendeltetési helytől független 
továbbításának alapvetően egyenértékű 
kezelését és megkülönböztetésmentességét 
annak tartós biztosítása érdekében, hogy 
elvileg minden internethasználó hozzá 
tudjon férni bármilyen online 
tartalomhoz, szolgáltatáshoz és 
alkalmazáshoz, illetve nyújtani tudjon 
ilyeneket. A hozzáférési hálózat 
üzemeltetőinek általános kötelezettsége az 
adatcsomagok továbbítása, amelynek 
során a származási és rendeltetési helytől, 
illetve a továbbítandó tartalmak, 
szolgáltatások és alkalmazások jellegétől 
függetlenül, folyamatosan a technológia 
fejlettségi szintjéhez igazodó és megfelelő 
minőségű átviteli szolgáltatásokat 
nyújtanak. Az internet nyitott és 
megkülönböztetéstől mentes jellege 
alapvető fontossággal bír az innováció és 
a gazdasági hatékonyság ösztönzéséhez. 
Ezek az alapvető jellemzők a médiában és 
a kulturális szektorban való 
véleménynyilvánítás szabadságának és 
sokféleségének biztosítását szolgálják. A 
jelenlegi keretszabályozás célja, hogy a 
végfelhasználóknak lehetőséget biztosítson 
az információkhoz való hozzáférésre, az 
információk terjesztésére, vagy a kívánt 
alkalmazások és szolgáltatások 
használatára. A közelmúltban azonban az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
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Szabályozók Testületének (BEREC) a 
forgalomszabályozás gyakorlatáról szóló, 
2012 májusában kiadott jelentése, valamint 
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó 
Ügynökség megbízásából készült, az 
internet-hozzáférés és -szolgáltatás belső 
piaca működését a fogyasztók 
szemszögéből vizsgáló, 2012 
decemberében megjelent tanulmány 
rámutatott, hogy jelentős számú 
végfelhasználó szembesül bizonyos 
alkalmazások letiltásával vagy lassításával 
mint a forgalomszabályozás eszközével. E 
tendencia ismeretében egyértelmű 
szabályokat kell hozni uniós szinten annak 
érdekében, hogy az internet nyitott 
maradjon, és az egységes piacot ne tagolják 
szét a tagállamok egyedi intézkedései. A 
kizárólag a „best effort” elv alapján 
működő nyílt internetet nem szabad egyéb 
termékek és szolgáltatások kifejlesztése 
révén akadályozni vagy korlátozni.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) E rendelet nem érinti az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv).

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről 
igény jelentkezik a rugalmas minőségi 
paramétereken alapuló átviteli 
szolgáltatások nyújtása iránt, ideértve az 
idő szempontjából nem érzékeny 
forgalmak hátrasorolását. A speciális 
szolgáltatások nyújtásához 
nélkülözhetetlen, az új – például a gépek 
közötti (M2M) adatáramlás elvén alapuló –
szolgáltatások kifejlesztése szempontjából
pedig fontos szerepe lehet annak, hogy a 
tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők ilyen 
rugalmas szolgáltatásminőség-szintekben 
állapodhassanak meg a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal. 
Ugyanakkor ezeknek a megoldásoknak 
lehetővé kell tenniük a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
számára a forgalom hatékonyabb 
kiegyensúlyozását és a hálózati szűk 
keresztmetszetek megelőzését. Ezért 
fontos, hogy a tartalmakat, 
alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtó 
szereplők és a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók szabadon 
köthessenek a szolgáltatásminőség-szintet 
meghatározó speciális szolgáltatási 
megállapodásokat, feltéve hogy ezek a 
megállapodások nem vezetnek az internet-
hozzáférési szolgáltatás általános
minőségének a romlásához.

(50) A tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők részéről 
igény jelentkezik a minőségi 
paramétereken alapuló átviteli 
szolgáltatások nyújtása iránt. A speciális 
szolgáltatások zárt hálózatokban való
nyújtásához nélkülözhetetlen, hogy a 
tartalmakat, alkalmazásokat és 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők ilyen 
különleges szolgáltatásminőség-
szintekben állapodhassanak meg 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal a felhasználók korlátozott 
csoportja részére. Ennek az új – például a 
gépek közötti (M2M) adatáramlás elvén 
alapuló – szolgáltatások kifejlesztése 
szempontjából fontos szerepe lehet. 
Különleges szolgáltatások sem a nyílt
internet-hozzáférési szolgáltatás minőségét 
nem ronthatják, sem internet-
helyettesítőként nem forgalmazhatók és 
nem használhatók. Ilyen szolgáltatások 
kizárólag akkor fogadhatók el, ha a 
gazdasági önérdeken túl is felmerülhet 
kifejezett műszaki és tényleges igény 
meghatározott minőségű, a valós idejű 
rendelkezésre állás szempontjából kritikus 
jelentőségű alkalmazások biztosítására. 
Ha hozzáférésihálózat-szolgáltatók 
különleges szolgáltatásokat kínálnak vagy 
forgalmaznak, akkor a (45) 
preambulumbekezdésnek megfelelően 
nyílt internet-hozzáférési szolgáltatást is 
kötelesek nyújtani. Valamennyi nyílt 
internetszolgáltatásnak a „best effort” 
elve alapján kell működnie.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok 
lényeges szerepet játszanak abban, hogy a 
végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 
nyitott internethez való hozzáférés 
szabadságával. E célból a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyomon követési 
és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell 
rendelkezniük, és gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók betartsák az 
előírásokat, és hogy olyan 
megkülönböztetésmentes, magas 
színvonalú internet-hozzáférési 
szolgáltatások álljanak rendelkezésre, 
amelyek minőségét nem rontják a speciális 
szolgáltatások. Amikor a nemzeti 
szabályozó hatóságok az internet-
hozzáférési szolgáltatások esetleges 
általános korlátozását vizsgálják, olyan 
minőségparaméterekre kell támaszkodniuk, 
mint az időbeli bekövetkezéssel és a 
megbízhatósággal összefüggő paraméterek 
(késleltetés, jelhiba, csomagveszteség), a 
hálózat túlterheltségének szintjei és hatásai, 
a tényleges, illetve a hirdetésekben 
megadott sebesség, az internet-hozzáférési 
szolgáltatásoknak a speciális 
szolgáltatásokéhoz viszonyított működése, 
valamint a minőség végfelhasználók 
szerinti megítélése. A nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell hatalmazni a 
szolgáltatásminőségre vonatkozó 
minimumkövetelmények előírására, 
amelyek általánosan vagy egyedi alapon 
alkalmazhatók a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra, amennyiben ez 
szükséges ahhoz, hogy az internet-
hozzáférési szolgáltatás minőségének 
általános korlátozása/romlása megelőzhető 
legyen.

(51) A nemzeti szabályozó hatóságok 
lényeges szerepet játszanak abban, hogy a 
végfelhasználók ténylegesen élhessenek a 
nyitott internethez való hozzáférés 
szabadságával. E célból a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak nyomon követési 
és adatszolgáltatási kötelezettségekkel kell 
rendelkezniük, és gondoskodniuk kell 
arról, hogy a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók betartsák az 
előírásokat, és hogy olyan 
megkülönböztetésmentes, magas 
színvonalú internet-hozzáférési 
szolgáltatások álljanak rendelkezésre, 
amelyek minőségét nem rontják a speciális 
szolgáltatások. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak világos és könnyen érthető 
értesítési és jogorvoslati mechanizmusokat 
kell bevezetniük az online tartalmak, 
szolgáltatások vagy alkalmazások 
szempontjából megkülönböztetést, 
korlátozást vagy beavatkozást elszenvedett 
végfelhasználók számára. Amikor a 
nemzeti szabályozó hatóságok az internet-
hozzáférési szolgáltatások esetleges 
általános korlátozását vizsgálják, olyan 
minőségparaméterekre kell támaszkodniuk, 
mint az időbeli bekövetkezéssel és a 
megbízhatósággal összefüggő paraméterek 
(késleltetés, jelhiba, csomagveszteség), a 
hálózat túlterheltségének szintjei és hatásai, 
a tényleges, illetve a hirdetésekben 
megadott sebesség, az internet-hozzáférési 
szolgáltatásoknak a speciális 
szolgáltatásokéhoz viszonyított működése, 
valamint a minőség végfelhasználók 
szerinti megítélése. A nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell hatalmazni a 
szolgáltatásminőségre vonatkozó 
minimumkövetelmények előírására, 
amelyek általánosan vagy egyedi alapon 
alkalmazhatók a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra, amennyiben ez 
szükséges ahhoz, hogy az internet-
hozzáférési szolgáltatás minőségének 
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általános korlátozása/romlása megelőzhető 
legyen.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújtó és hálózatokat 
üzemeltető szolgáltatók számára 
lehetőséget biztosítson új és erősebb 
nagykapacitású infrastruktúrákba való 
beruházásra és ezeket érintő 
innovációkra, hozzájárulva az Unió 
általános versenyképességéhez.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) előmozdítsák az egységes piacon folyó 
fenntartható versenyt és az Unió globális 
versenyképességét, és ennek megfelelően 
csökkentsék az ágazatspecifikus 
piacszabályozást miközben, illetve amikor
e célok teljesülnek; 

törölve

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) támogassák az Unió egészére kiterjedő, 
a kialakuló végfelhasználói kereslet 
kielégítésére képes új és továbbfejlesztett 
nagykapacitású infrastruktúrákra 

törölve
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irányuló beruházást és innovációt; 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra vonatkozó egységes 
engedély; 

törölve

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szabályozási feltételek további 
konvergenciája azon korrekciós 
intézkedések szükségessége és 
arányossága tekintetében, amelyekre a 
nemzeti szabályozó hatóságok az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatókat 
kötelezik;

törölve

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a végfelhasználók jogaival és a 
kiskereskedelmi piacokon folyó tényleges 
verseny támogatásával kapcsolatos 
szabályok harmonizálása, és ezáltal az 
elektronikus hírközlés európai fogyasztói 
térségének a létrehozása;

(e) a végfelhasználóknak a 2002/22/EK 
irányelvben foglaltakon kívüli kiegészítő
jogaival és a kiskereskedelmi piacokon 
folyó tényleges verseny támogatásával 
kapcsolatos szabályok harmonizálása, és 
ezáltal az elektronikus hírközlés európai 
fogyasztói térségének a létrehozása
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „egységes uniós engedély”: a székhely 
szerinti tagállamban kiadott általános 
felhatalmazáson alapuló, az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatóra e 
rendeletnek megfelelően az egész 
Unióban vonatkozó jogi keret; 

törölve

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „saját tagállam”: az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltató 
székhelye szerinti tagállam; 

törölve

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „székhely”: az a letelepedési hely 
valamely tagállamban, ahol az Unióban 
nyújtott elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra vagy az Unióban 
üzemeltetett elektronikus hírközlő 
hálózatokra irányuló beruházásokra, 
valamint az azok nyújtására, illetve 
üzemeltetésére vonatkozó legfontosabb 
döntéseket hozzák;

törölve
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „fogadó tagállam”: a saját tagállamtól 
eltérő bármely tagállam, ahol az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltató 
elektronikus hírközlő hálózatot üzemeltet, 
vagy elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat nyújt; 

törölve

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „garantált szolgáltatásminőségű 
(ASQ) összekapcsolási termék”: az 
internetprotokoll-alapú (IP-alapú) 
adatcsere-központnál elérhetővé tett 
termék, amely lehetővé teszi a vevők 
számára IP-alapú adatátviteli kapcsolat 
létesítését egy összekapcsolási pont és egy 
vagy több helyhez kötött hálózat 
végződtető pont között, és a 
végfelhasználóknak nyújtott 
meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozóan meghatározott szintű, 
végpontok közötti hálózati teljesítményt 
tesz lehetővé meghatározott 
paramétereken alapuló, garantált 
szolgáltatásminőség biztosítása révén;

törölve

Módosítás 24

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

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatás, amely 
internetcsatlakozást és ezáltal az 
internethez csatlakozó szinte valamennyi 
végponttal összekapcsolási lehetőséget 
biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott 
hálózati technológiára;

14. „internet-hozzáférési szolgáltatás”: 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatás, amely 
internetcsatlakozást és ezáltal az 
internethez csatlakozó szinte valamennyi 
végponttal összekapcsolási lehetőséget 
biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott 
hálózati technológiára; a tagállamoknak 
ésszerű minimumkövetelményeket kell 
előírniuk az internet-hozzáférési 
szolgáltatás minőségére vonatkozóan, 
amelyet folyamatosan a technológia 
fejlettségi szintjéhez kell igazítani; az 
internet-hozzáférési szolgáltatás lehetővé 
teszi a végfelhasználók számára, hogy 
bármely internetalapú alkalmazást a „best 
effort” elve alapján használhassanak; az 
egyetlen megengedett eltérés ettől az elvtől 
az arányos és indokolt adatforgalom-
irányítás, amennyiben ennek alkalmazási 
feltételeit egyértelműen meghatározták;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 
bármely egyéb szolgáltatás, amely 
tartalmak, alkalmazások vagy 
szolgáltatások meghatározott köréhez vagy 
együtteséhez nyújt hozzáférési lehetőséget, 
és melynek műszaki jellemzőit végponttól 
végpontig ellenőrizik, vagy amely 
meghatározott számú félnek vagy 
végpontba történő adatküldést vagy 
meghatározott számú féltől vagy 
végpontból történő adatfogadást tesz 
lehetővé; és amelyet nem forgalmaznak 
vagy használnak széles körben az internet-

15. speciális szolgáltatás”: olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatás vagy 
bármely egyéb szolgáltatás, amelyet 
internetprotokoll alkalmazásával 
nyújtanak és a belépést szigorúan 
ellenőrző, zárt elektronikus hírközlési 
hálózatban üzemeltetnek, amely tartalmak, 
alkalmazások vagy szolgáltatások 
meghatározott köréhez vagy együtteséhez 
nyújt hozzáférési lehetőséget a 
forgalomszabályozás kiterjedt 
alkalmazására alapozva a szolgáltatás 
megfelelő jellemzőinek biztosítása 
érdekében; és amelyet nem forgalmaznak 
vagy használnak széles körben az internet-
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hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként; hozzáférési szolgáltatás helyettesítőjeként;

Indokolás

A fogalommeghatározás a BEREC a szolgáltatások minőségéről a hálózatsemlegességgel 
összefüggésben készült iránymutatásain alapszik.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk – Az Unió-szerte nyújtott 
elektronikus hírközlési szolgáltatás 
szabadsága

törölve

(1) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók jogosultak arra, hogy az 
egész Unióban üzemeltessenek 
elektronikus hírközlő hálózatokat és 
nyújtsanak elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat, valamint hogy az ilyen 
hálózatok üzemeltetéséhez és 
szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó 
jogokat a tevékenységük által érintett 
tagállamok mindegyikében olyan, 
egységes uniós engedély alapján 
gyakorolják, amelynek egyetlen feltétele a 
4. cikkben meghatározott bejelentési 
kötelezettségek teljesítése.

(2) E rendelet eltérő rendelkezései 
hiányában és az 531/2012/EU rendelet 
sérelme nélkül, az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra az érintett 
tagállamokban az uniós szabályozásnak 
megfelelően alkalmazott szabályok és 
feltételek vonatkoznak. 

(3) A 2002/20/EK irányelv 12. cikkében 
foglaltaktól eltérve, csak arra az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatóra 
vethetők ki a fogadó tagállamban 
fizetendő igazgatási díjak, amelynek az 
adott tagállamban nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokból származó éves 
forgalma meghaladja a teljes nemzeti 
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elektronikus hírközlési forgalom 0,5%-át. 
E díjak kivetésekor csak az érintett 
tagállamban nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokból származó 
forgalom vehető figyelembe.

(4) A 2002/22/EK irányelv 13. cikke (1) 
bekezdése b) pontjában foglaltaktól 
eltérve, csak az az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltató kötelezhető a fogadó 
tagállamban az egyetemes szolgáltatási 
kötelezettségek nettó költségeinek a 
megosztása céljából kivetett hozzájárulás 
megfizetésére, amelynek az adott 
tagállamban nyújtott elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokból származó éves 
forgalma meghaladja a teljes nemzeti 
elektronikus hírközlési forgalom 3%-át. 
Ilyen hozzájárulás kivetésekor minden 
esetben csak az érintett tagállamban elért 
forgalom vehető figyelembe.

(5) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók jogosultak arra, hogy a 
különböző tagállamok nemzeti szabályozó 
hatóságai az objektív megítélés alapján 
egyenértékűnek tekinthető helyzetekben 
egyenlő bánásmódban részesítsék őket.

(6) Ha valamely európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatót érintően a 
2002/19/EK, 2002/20/EK, 2002/21/EK és 
2002/22/EK irányelv, e rendelet vagy az 
531/2012/EU rendelet szerinti 
kötelezettségekkel kapcsolatban 
társaságok közötti jogvita merül fel 
valamely fogadó tagállamban, akkor az 
európai elektronikus hírközlési szolgáltató 
egyeztethet a saját tagállam nemzeti 
szabályozó hatóságával, az pedig az 
egységes szabályozási gyakorlat 
kialakítását szem előtt tartva véleményt 
adhat ki. A vita rendezése során a fogadó 
tagállam nemzeti szabályozó hatóságának 
a lehető legteljesebb mértékben 
figyelembe kell vennie a saját tagállam 
nemzeti szabályozó hatósága által kiadott 
véleményt. 

(7) Azoknak az európai elektronikus 
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hírközlési szolgáltatóknak, amelyek e 
rendelet hatálybalépésének az 
időpontjában jogosultak arra, hogy egynél 
több tagállamban üzemeltessenek 
elektronikus hírközlő hálózatokat és 
nyújtsanak elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat, legkésőbb 2016. július 1-
jéig be kell nyújtaniuk a 4. cikkben előírt 
bejelentést.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk – Az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatókra vonatkozó 
bejelentési eljárás

törölve

(1) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatóknak tevékenységük legalább 
egy tagállamban történő megkezdése előtt 
egyetlen bejelentést kell tenniük e 
rendeletnek megfelelően a saját tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságánál.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell az 
elektronikus hírközlő hálózatok 
üzemeltetéséről és az elektronikus 
hírközlési szolgáltatások nyújtásáról vagy 
az ilyen tevékenység megkezdésének a 
szándékáról szóló nyilatkozatot, és ahhoz 
kizárólag a következő információkat kell 
csatolni: 

a) a szolgáltató neve, jogállása és jogi 
formája, bejegyzési száma – amennyiben 
a szolgáltató kereskedelmi 
nyilvántartásban vagy egyéb hasonló 
közhitelű nyilvántartásban szerepel –, 
székhelyének címe, kapcsolattartója, a 
szolgáltatott vagy szolgáltatni kívánt 
hálózatok vagy szolgáltatások rövid 
leírása, valamint a saját tagállam 
megnevezése; 

b) a fogadó tagállam(ok), ahol a 
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szolgáltatásokat nyújtja, a hálózatokat 
üzemelteti, vagy ilyen tevékenységet 
folytatni szándékozik, közvetlenül vagy 
leányvállalatokon keresztül közvetve, és az 
utóbbi esetben az érintett leányvállalatok 
neve, jogállása és jogi formája, címe, 
bejegyzési száma – amennyiben a 
szolgáltató a fogadó tagállam 
kereskedelmi nyilvántartásában vagy
egyéb hasonló közhitelű 
nyilvántartásában szerepel –, valamint a 
leányvállalatok kapcsolattartói és a 
tevékenységük által érintett területek. Ha 
a leányvállalat fölötti ellenőrzést közösen 
gyakorolja két vagy több olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltató, 
amelynek székhelye különböző 
tagállamokban található, akkor a 
leányvállalatnak meg kell jelölnie annak 
az anyavállalatnak a saját tagállamát, 
amelyet e rendelet alkalmazása céljából 
figyelembe kell venni, és a leányvállalatot 
ennek megfelelően kell a megjelölt 
anyavállalatnak bejelentenie az adott saját 
tagállamban. 

A bejelentést a saját tagállamban és a 
fogadó tagállamokban előírt nyelven vagy 
nyelveken kell benyújtani.

(3) A (2) bekezdésnek megfelelően 
benyújtott információk változásáról a 
változástól számított egy hónapon belül 
értesíteni kell a saját tagállam nemzeti 
szabályozó hatóságát. Ha a bejelentendő 
változás az előző bejelentésben nem 
szereplő fogadó tagállamban üzemeltetni 
kívánt elektronikus hírközlő hálózatot 
vagy nyújtani kívánt elektronikus 
hírközlési szolgáltatást érint, az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltató a 
bejelentést követően megkezdheti a 
folytatni kívánt tevékenységet az érintett 
fogadó tagállamban. 

(4) Az ebben a cikkben meghatározott 
bejelentési kötelezettségek nem teljesítése 
az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókra vonatkozó közös feltételek 
megszegésének minősül a saját 
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tagállamban. 

(5) A saját tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága a (2) bekezdésnek megfelelően 
benyújtott információkat és azoknak a (3)
bekezdés szerint bejelentett változásait az 
információk vagy a változásról szóló 
értesítések beérkezésétől számított egy 
héten belül továbbítja az érintett fogadó 
tagállamok nemzeti szabályozó 
hatóságainak és a BEREC Hivatalának.

A BEREC Hivatala nyilvánosan elérhető 
nyilvántartást vezet az e rendeletnek 
megfelelően tett bejelentésekről.

(6) Az európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatók kérésére a saját tagállam 
nemzeti szabályozó hatósága a 
2002/20/EK irányelv 9. cikkének 
megfelelően nyilatkozatot bocsát ki arról, 
hogy a vállalkozás az egységes uniós 
engedély hatálya alatt áll.

(7) Ha különböző tagállamok egy vagy 
több nemzeti szabályozó hatósága úgy 
véli, hogy a (2) bekezdés szerinti 
bejelentésben saját tagállamként megjelölt 
ország vagy a szolgáltatott 
információknak a (3) bekezdés szerint 
bejelentett változása nem áll összhangban 
vagy már nem áll összhangban a 
vállalkozás e rendelet alapján 
meghatározott székhelyével, akkor az 
értékelését alátámasztó indoklás 
kíséretében a Bizottság elé terjesztheti az 
ügyet. Az előterjesztésről tájékoztatás 
céljából másolatot kell küldeni a BEREC 
Hivatalának. A Bizottság azt követően, 
hogy az érintett európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatónak és a vitatott saját 
tagállam nemzeti szabályozó hatóságának 
lehetőséget adott véleményük kifejtésére, 
az ügy előterjesztésétől számított három 
hónapon belül határozatot ad ki, 
amelyben megállapítja a szóban forgó 
vállalkozás e rendelet szerinti saját 
tagállamát. 
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk – Megfelelés az egységes uniós 
engedélynek 

törölve

(1) Az érintett tagállamok mindegyikének 
nemzeti szabályozó hatósága figyelemmel 
kíséri és a 2002/20/EK irányelv 10. 
cikkében előírt eljárásokat végrehajtó 
nemzeti jogszabályoknak megfelelően 
biztosítja, hogy az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatók eleget tegyenek a 3. 
cikk értelmében az adott tagállam 
területén hatályos szabályoknak és 
feltételeknek. 

(2) A fogadó tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága a saját tagállamnak átad minden 
releváns információt azon egyedi 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket 
európai elektronikus hírközlési 
szolgáltatókkal szemben hozott azzal a 
céllal, hogy érvényt szerezzen a 3. cikk 
értelmében az adott tagállam területén 
hatályos szabályoknak és feltételeknek. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk – Az európai elektronikus 
hírközlési szolgáltatók elektronikus 
hírközlés nyújtására vonatkozó jogainak 
felfüggesztése és visszavonása 

törölve

(1) A frekvenciák vagy számok 
használatára vonatkozó, bármely érintett 
tagállam által biztosított jogok 
felfüggesztésére vagy visszavonására 
vonatkozó intézkedések és a (3) 
bekezdésnek megfelelően elfogadott 
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ideiglenes intézkedések sérelme nélkül, 
kizárólag a saját tagállam nemzeti 
szabályozó hatósága függesztheti fel vagy 
vonhatja vissza – a 2002/20/EK irányelv 
10. cikk (5) bekezdését végrehajtó nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően – az európai 
elektronikus hírközlési szolgáltatók jogát 
arra, hogy elektronikus hírközlési 
hálózatokat és szolgáltatásokat nyújtsanak 
az Unió teljes területén vagy annak egy 
részén. 

(2) A 3. cikk értelmében a fogadó 
tagállamban hatályos szabályok és 
feltételek súlyos vagy ismételt megszegése 
esetén, amennyiben a fogadó tagállam 
nemzeti szabályozó hatósága által az 5. 
cikknek megfelelően alkalmazott, az 
előírások betartatását célzó intézkedések 
nem vezetnek eredményre, a nemzeti 
szabályozó hatóság tájékoztatja a saját 
tagállam nemzeti szabályozó hatóságát, és 
kéri az (1) bekezdés szerinti intézkedések 
elfogadását. 

(3) A saját tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága által a (2) bekezdés szerint 
benyújtott kérésre vonatkozóan 
meghozandó végleges döntésig a fogadó 
tagállam nemzeti szabályozó hatósága 
sürgős ideiglenes intézkedést hozhat a 
2002/20/EK irányelv 10. cikk (6) 
bekezdését végrehajtó nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően, 
amennyiben bizonyítéka van a 3. cikk 
értelmében a területén hatályos szabályok 
és feltételek megszegésére. A 2002/20/EK 
irányelv 10. cikk (6) bekezdésében előírt 
három hónapos időkorláttól eltérve az 
ilyen ideiglenes intézkedés addig
maradhat hatályban, amíg a saját 
tagállam nemzeti szabályozó hatósága 
meg nem hozza a végleges döntést. 

A Bizottságot, a BEREC-et, valamint a 
saját tagállam és a többi fogadó tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságait késedelem 
nélkül tájékoztatni kell az elfogadott 
ideiglenes intézkedésről.
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(4) Amennyiben a saját tagállam nemzeti 
szabályozó hatósága saját 
kezdeményezésére vagy egy fogadó 
tagállam kérésére azt tervezi, hogy az (1) 
bekezdésnek megfelelően felfüggeszti vagy 
visszavonja valamely európai elektronikus 
hírközlési szolgáltató jogait, erről a 
szándékáról értesítenie kell a döntés által 
érintett fogadó tagállamok mindegyikének 
nemzeti szabályozó hatóságát. A fogadó 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai 
egy hónapon belül véleményt 
nyilváníthatnak.

(5) A saját tagállam nemzeti szabályozó 
hatósága az érintett fogadó tagállamok 
nemzeti szabályozó hatóságai 
véleményének lehető legteljesebb mértékű 
figyelembe vételével hozza meg a végső 
döntést, melyről a döntés meghozatalától 
számított egy héten belül értesíti a 
Bizottságot, a BEREC-et és a döntés által 
érintett fogadó tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságait.

(6) Amennyiben a saját tagállam nemzeti 
szabályozó hatósága úgy döntött, hogy az 
(1) bekezdésnek megfelelően felfüggeszti 
vagy visszavonja valamely európai 
elektronikus hírközlési szolgáltató jogait, 
az érintett fogadó tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai megteszik a 
megfelelő intézkedéseket annak 
magakadályozására, hogy a területükön a 
szolgáltató tovább folytassa a döntéssel 
érintett szolgáltatások vagy hálózatok 
nyújtását. 

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk – A végrehajtási intézkedések 
összehangolása 

törölve
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(1) A 6. cikk alkalmazása során a saját 
tagállam nemzeti szabályozó hatósága 
ugyanolyan gondossággal alkalmazza az 
olyan elektronikus hírközlési 
szolgáltatással vagy hálózattal kapcsolatos 
felügyeleti vagy végrehajtási 
intézkedéseket, amelyet egy másik 
tagállamban nyújtanak, illetve 
üzemeltetnek, vagy amely egy másik 
tagállamban okozott kárt, mintha az 
elektronikus hírközlési szolgáltatást vagy 
hálózatot a saját tagállamban nyújtanák.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön kézbesíthetők legyenek az 5. 
és 6. cikk szerinti intézkedésekkel 
kapcsolatos jogi iratok.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk – Garantált szolgáltatásminőségű 
(ASQ) összekapcsolási termék

törölve

(1) Minden üzemeltető jogosult európai 
ASQ összekapcsolási terméket nyújtani, a 
(4) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően.

(2) Minden üzemeltetőnek eleget kell 
tennie a (4) bekezdésben meghatározott 
európai ASQ összekapcsolási termék 
nyújtására vonatkozó, ésszerű, valamely 
engedéllyel rendelkező elektronikus 
hírközlési szolgáltató által írásban 
benyújtott kérésnek. Az európai ASQ 
termék nyújtására vonatkozó esetleges 
elutasításnak objektív szempontokon kell 
alapulnia. Az üzemeltető az írásos kéréstől 
számított egy hónapon belül indokolja az 
esetleges elutasítást. 

Az elutasítás objektív indokának számít, 
ha az európai ASQ összekapcsolási 
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termék nyújtását kérő fél nem tud, vagy 
nem kíván ésszerű feltételekkel 
rendelkezésre bocsátani az Unión belül 
vagy harmadik országban egy európai 
ASQ összekapcsolási terméket azon fél 
számára, amely felé a kérés irányul, 
amennyiben ezt az utóbbi fél kéri. 

(9) Ha a kérés elutasításra kerül, vagy az 
írásos kéréstől számított két hónapon 
belül nem születik megállapodás a 
konkrét feltételekről, ideértve az árat is, 
bármely fél jogosult az esetet 2002/21/EK 
irányelv 20. cikke szerint a megfelelő 
nemzeti szabályozó hatóság elé terjeszteni. 
Ebben az esetben az e rendelet 3. cikke (6) 
bekezdésében foglaltak lehetnek 
alkalmazandóak.

(4) Egy összekapcsolási termék nyújtása 
akkor tekintendő európai ASQ 
összekapcsolási termék nyújtásának, ha 
azt a II. mellékletben felsorolt 
minimumparaméterekkel összhangban 
nyújtják, és emellett teljesíti az alábbi 
lényeges követelményeket:

a) alkalmasság arra, hogy az Unióban 
bárhol magas színvonalú termékként 
nyújtsák; 

b) a szolgáltatók számára lehetővé teszi, 
hogy kielégítsék a végfelhasználóik 
igényeit;

c) költséghatékonyság, figyelembe véve az 
ugyanazon hálózatokon nyújtható, már 
meglévő megoldásokat; 

d) hatékony működés, különösen a 
vevőket érintő, a megvalósítást akadályozó 
tényezők és a létesítési költségek lehető 
legteljesebb mértékű mérséklése; továbbá

e) a magánszféra és a személyes adatok 
védelmére, a hálózatok biztonságára és 
integritására, valamint az átláthatóságra 
vonatkozó, az uniós jognak megfelelő 
szabályok betartásának biztosítása.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 32. cikknek megfelelően 



AD\1016128HU.doc 29/68 PE524.714v02-00

HU

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletnek a piaci és 
műszaki fejlődés fényében történő 
kiigazítása érdekében, hogy az továbbra is 
megfeleljen az (4) bekezdésben felsorolt 
lényeges követelményeknek. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók nem alkalmazhatnak 
magasabb díjszabást a más tagállamban 
végződtetett Unión belüli 
kommunikációra, kivéve, ha az eltérések 
objektíven indokoltak: 

törölve

a) helyhez kötött hírközlés esetén a 
belföldi távolsági kommunikációnál;

b) mobil hírközlés esetén a szabályozott, 
barangolásos hangátviteli, illetve SMS 
hírközlésre vonatkozóan az 531/2012/EK 
rendelettel létrehozott euro-
díjszabásoknál. 

Indokolás

Ezek nem szabályozott versenypiacok.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végfelhasználók szabadon köthetnek az 
adatmennyiségre és sebességre vonatkozó 
megállapodásokat az internet-hozzáférési 
szolgáltatóival, és az ilyen, 
adatmennyiségre vonatkozó 

A hálózatsemlegesség elvének megfelelő 
figyelembevétele mellett a végfelhasználók 
szabadon köthetnek az adatmennyiségre és 
sebességre vonatkozó megállapodásokat az 
internet-hozzáférési szolgáltatóival,
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megállapodásnak megfelelően élhetnek az 
internetes tartalmak, alkalmazások és 
szolgáltatások nyújtóinak ajánlataival.

amennyiben ehhez szabad 
elhatározásukból kifejezett 
hozzájárulásukat adják, és élhetnek az 
internetes tartalmak, alkalmazások és 
szolgáltatások nyújtóinak ajánlataival.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végfelhasználók szabadon köthetnek 
továbbá emelt szintű 
szolgáltatásminőséget nyújtó, speciális 
szolgáltatásokra vonatkozó 
megállapodásokat a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatókkal
vagy a tartalmak, az alkalmazások és az 
információs társadalomhoz tartozó 
szolgáltatások nyújtóival.

A nyilvános elektronikus hírközlési
szolgáltatók vagy a tartalmak, az 
alkalmazások és az információs 
társadalomhoz tartozó szolgáltatások
nyújtói speciális szolgáltatásokat 
kínálhatnak korlátozott hozzáféréssel 
rendelkező, korlátozott számú felhasználó 
számára zárt elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztül. Speciális 
szolgáltatások nem forgalmazhatók és 
nem használhatók internet-
helyettesítőként, illetve nem kínálhatnak a 
nyílt interneten elérhetővel azonos 
működésű tartalmakat, alkalmazásokat 
vagy szolgáltatásokat.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végfelhasználóknak nyújtott speciális 
szolgáltatások lehetővé tétele érdekében a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók szabadon köthetnek 
megállapodást egymással a kapcsolódó 
adatmennyiségeknek vagy forgalomnak 
speciális szolgáltatásként, meghatározott 

A végfelhasználóknak nyújtott speciális 
szolgáltatások lehetővé tétele érdekében a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtói, valamint a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók szabadon köthetnek 
megállapodást egymással a kapcsolódó 
adatmennyiségeknek vagy forgalomnak
zárt elektronikus hírközlő hálózatokon 
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szolgáltatásminőség mellett vagy dedikált 
kapacitással történő továbbítására 
vonatkozóan. A speciális szolgáltatások 
nyújtása nem ronthatja ismétlődően vagy 
folyamatosan az internet-hozzáférési 
szolgáltatások általános minőségét.

belüli, a nyilvános internet-hozzáférési 
szolgáltatáson keresztül elérhető 
szolgáltatásokkal működés szempontjából 
nem azonos speciális szolgáltatásként, 
meghatározott szolgáltatásminőség mellett 
vagy dedikált kapacitással történő 
továbbítására vonatkozóan. A speciális 
szolgáltatások nyújtása nem ronthatja az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
minőségét. Ahol a hálózati kapacitás 
megoszlik az internet-hozzáférési 
szolgáltatások és a speciális szolgáltatások 
között, a szolgáltatások nyújtójának 
világos és egyértelmű formában közzé kell 
tennie a hálózati kapacitás megosztásának 
szempontjait.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához, vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzéséhez vagy 
akadályozásához;

a) jogszabályi rendelkezés vagy bírósági 
határozat végrehajtásához;

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk 
hálózati keresztmetszetek hatásainak 
minimalizálásra, feltéve, hogy a forgalom 
egyenértékű típusai tekintetében egyenlő 
bánásmódon alkalmaznak.

d) az ideiglenes vagy kivételes szűk 
hálózati keresztmetszetek hatásainak
megelőzésére vagy minimalizálásra, 
feltéve, hogy a forgalom egyenértékű 
típusai tekintetében egyenlő bánásmódon 
alkalmaznak.
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ésszerű forgalomszabályozás csak
olyan adatfeldolgozást foglalhat magában, 
amely szükséges és arányos az ebben a 
bekezdésben meghatározott célok 
eléréséhez.

Az ésszerű forgalomszabályozást átlátható 
módon kell megvalósítani, a szükséges 
időszakra kell korlátozni, illetve olyan 
adatfeldolgozást foglalhat magában, amely 
szükséges és arányos az ebben a 
bekezdésben meghatározott célok 
eléréséhez.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
szorosan figyelemmel követik és 
biztosítják, hogy a végfelhasználók 
ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott 
szabadságjogokkal, és figyelemmel követik 
és biztosítják a 23. cikk (5) bekezdésében
foglaltaknak való megfelelést, valamint a 
megkülönböztetésmentes, a műszaki 
fejlődést tükröző minőségben nyújtott, a 
speciális szolgáltatások által nem rontott 
internet-hozzáférési szolgáltatások további 
rendelkezésre állását. A többi illetékes 
nemzeti hatósággal együttműködve 
figyelemmel követik a speciális 
szolgáltatások kulturális sokszínűségre és 
innovációra gyakorolt hatását. A nemzeti 
szabályozó hatóságok e tevékenységükről 
és annak eredményeiről évente 
beszámolnak a Bizottságnak és a BEREC-
nek.

(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
szorosan figyelemmel követik és 
biztosítják, hogy a végfelhasználók 
ténylegesen élhessenek a 23. cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott 
szabadságjogokkal, valamint a nyílt 
internettel, és figyelemmel követik és 
biztosítják a 23. cikk (5) bekezdésében
foglalt ésszerű forgalomszabályozási 
intézkedéseknek való megfelelést, 
valamint a megkülönböztetésmentes, a 
műszaki fejlődést tükröző minőségben 
nyújtott, a speciális szolgáltatások által 
nem rontott internet-hozzáférési 
szolgáltatások további rendelkezésre 
állását. A többi illetékes nemzeti 
hatósággal együttműködve figyelemmel 
követik a speciális szolgáltatások kulturális 
sokszínűségre és innovációra gyakorolt 
hatását. A nemzeti szabályozó hatóságok e 
tevékenységükről és annak eredményeiről 
évente beszámolnak a Bizottságnak és a 
BEREC-nek.
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Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
világos és könnyen érthető értesítési és 
jogorvoslati mechanizmusokat kell 
bevezetniük az online tartalmak, 
szolgáltatások vagy alkalmazások 
szempontjából megkülönböztetést, 
korlátozást, beavatkozást, letiltást vagy 
akadályozást elszenvedett végfelhasználók 
számára.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyben egységes feltételeket 
határoz meg az illetékes nemzeti 
hatóságok e cikkben előírt 
kötelezettségeinek teljesítésére. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk – Információk átláthatósága és 
közzététele

törölve

(1) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók – az egyedileg tárgyalt 
ajánlatok kivételével – átlátható, 
összehasonlítható, elegendő és aktualizált 
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tájékoztatást tesznek közzé az alábbiakról:

a) a szolgáltató neve, címe és 
elérhetősége;

b) minden egyes díjcsomag esetében a 
kínált szolgáltatások és a vonatozó 
szolgáltatásminőségi paraméterek, a 
vonatkozó árak (fogyasztók esetében az 
adókkal együtt) és díjak (hozzáférési, 
használati, karbantartási és esetleges 
egyéb díjak), valamint a végberendezéssel 
kapcsolatos költségek;

c) az esetleges különleges árképzési 
feltételek hatálya alá eső számokra vagy 
szolgáltatásokra vonatkozó díjszabások; 

d) a szolgáltató szolgáltatásainak 
minősége, a (2) bekezdésben előírt 
végrehajtási jogi aktusokkal összhangban;

e) az internet-hozzáférési szolgáltatások, 
ha kínál ilyet, alábbi jellemzői: 

i. a végfelhasználó lakhelye szerinti 
tagállamban ténylegesen rendelkezésre 
álló fel- és letöltési sebesség, beleértve a 
csúcsidőszakokat is;

ii. az esetleges adatmennyiségi 
korlátozások; a rendelkezésre álló 
adatmennyiség eseti és tartós 
megnövelésének díja; a teljes 
adatmennyiség felhasználása után 
rendelkezésre álló adatsebesség és annak 
díja, amennyiben az adatmennyiség 
korlátozott; és hogy a végfelhasználó 
hogyan állapíthatja meg bármely 
pillanatban az aktuális fogyasztás szintjét;

iii. világos, könnyen érthető ismertetés 
arról, hogy az esetleges adatmennyiségi 
korlátozás, a ténylegesen rendelkezésre 
álló sebesség és más minőségi 
paraméterek, valamint az emelt szintű 
szolgáltatásminőséget nyújtó, speciális 
szolgáltatások egyidejű használata a 
gyakorlatban hogyan befolyásolhatja a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
használatát;
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iv. információ a szolgáltató által 
alkalmazott esetleges eljárásokról, melyek 
célja a forgalom mérése és irányítása a 
szűk hálózati keresztmetszetek 
kialakulásának megelőzése céljából, és 
hogy ezek az eljárások milyen hatással 
lehetnek a szolgáltatásminőségre és a 
személyes adatok védelmére;

f) a fogyatékos fogyasztók számára 
nyújtott azonos értékű hozzáférést célzó 
intézkedések, ideértve a részükre tervezett 
termékek és szolgáltatások részleteire 
vonatkozó, rendszeresen frissített 
tájékoztatást;

g) a szolgáltató szokásos szerződéses 
feltételei, köztük a minimális szerződési 
időszak, a szerződés idő előtt történő 
megszüntetésére vonatkozó feltételek és 
díjak, a számok és egyéb azonosítók 
cseréjéhez és hordozásához kapcsolódó 
eljárások és közvetlen díjak, valamint a 
váltás késedelme vagy az azzal kapcsolatos 
visszaélés miatti kártalanítás szabályai;

h) a segélyhívó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés és a hívó tartózkodási helyére 
vonatkozó tájékoztatás minden felkínált 
szolgáltatásra vonatkozóan, valamint a 
2002/22/EK irányelv 26. cikke szerinti 
segélyhívó szolgáltatások nyújtását érintő 
korlátozások, és azok esetleges 
módosításai;

i) az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos 
jogok, adott esetben ideértve a 
2002/22/EK irányelv I. mellékletében 
említett létesítményeket és 
szolgáltatásokat.

A tájékoztatást átlátható, mindenre 
kiterjedő, könnyen hozzáférhető 
formában kell közzétenni annak a 
tagállamnak a hivatalos nyelvén/nyelvein, 
amelyben a szolgáltatást kínálják, és 
rendszeresen aktualizálni kell. A 
tájékoztatást kérésre a közzétételt 
megelőzően meg kell küldeni a megfelelő 
nemzeti szabályozó hatóságnak. A 
fogyasztókra és más végfelhasználókra 
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vonatkozó feltételeken belüli 
differenciálást egyértelműen jelezni kell. 

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyekben meghatározza az 
internet-hozzáférési szolgáltatások 
sebességének mérésére szolgáló 
módszereket, a szolgáltatásminőségi 
paramétereket és az azok mérésére 
szolgáló módszereket, valamint a 
tájékoztatás tartalmát, formáját és 
közzétételének módját, ideértve az 
esetleges minőségügyi tanúsítási 
mechanizmusokat is. A Bizottság 
figyelembe veheti a 2002/22/EK irányelv 
III. mellékletében foglalt paramétereket, 
meghatározásokat és mérési módszereket. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 33. cikk 
(2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

(3) Független értékelési eszközöket kell a 
végfelhasználók rendelkezésére bocsátani 
annak érdekében, hogy 
összehasonlíthassák az elektronikus 
hírközlő hálózathoz való hozzáférés és a 
szolgáltatások tényleges teljesítményét és 
az eltérő használati mintázatok költségeit. 
E célra a tagállamok önkéntes tanúsítási 
rendszert vezetnek be az interaktív 
weboldalak, útmutatók és hasonló 
eszközök értékelésére. A nemzeti 
szabályozó hatóságok a tanúsítást 
objektív, átlátható és arányos 
követelmények alapján végzik, és 
különösen a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatóktól függetlenül, 
érthető nyelven, hiánytalan és aktuális 
adatok alapján és hatékony 
panaszkezelési eljárást működtetve.  Ha a 
piacon nem érhető el tanúsított 
összehasonlító eszköz ingyenesen vagy 
ésszerű áron, a nemzeti szabályozó 
hatóságok vagy egyéb illetékes hatóságok 
a tanúsítási követelmények betartásával 
saját maguk vagy harmadik felek révén 
bocsátanak rendelkezésre ilyen 
eszközöket. A nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók által közzétett 
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információkat díjmentesen hozzáférhetővé 
kell tenni az összehasonlítási eszközök 
rendelkezésre bocsátásának céljára.

(4) A megfelelő közhatóságok kérésére a 
nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók díjmentesen közérdekű 
információkat juttatnak el a 
végfelhasználóknak, adott esetben 
ugyanolyan módon, ahogyan szokásosan 
a végfelhasználókkal kommunikálnak. 
Ilyen esetben az információkat az adott 
közhatóság standardizált formátumban 
bocsátja a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatók rendelkezésére; a 
tájékoztatás többek között az alábbi 
témákra vonatkozhat:

a) az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások törvénytelen tevékenységek 
folytatására vagy káros tartalmak 
terjesztésére történő leggyakoribb 
felhasználási módjai, különösen, ha az 
sértheti mások jogait és szabadságjogait, 
ideértve az adatvédelmi jogok vagy a 
szerzői és szomszédos jogok megsértését és 
annak jogi következményeit; továbbá

b) a személyes biztonságot fenyegető 
kockázatok és a személyes adatokhoz való 
törvénytelen hozzáférés elleni védekezés 
eszközei az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások használata során.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk – Szerződésekhez kapcsolódó 
tájékoztatási követelmények 

törölve

(1) Mielőtt egy nyilvános elektronikus 
hírközlő hálózathoz vagy nyilvánosan 
elérhető elektronikus hírközlési 
szolgáltatáshoz való csatlakozás 
nyújtására vonatkozó szerződés érvénybe 
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lép, a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatónak legalább az alábbi 
tájékoztatást kell nyújtania a 
fogyasztóknak, valamint – kivéve, ha 
kifejezetten ettől eltérően állapodtak meg 
– az egyéb végfelhasználóknak:

a) a szolgáltató kiléte, címe és 
elérhetősége, valamint a panaszok 
benyújtására szolgáló cím és elérhetőség, 
amennyiben az ettől eltér;

b) a nyújtott szolgáltatások fő jellemzői, 
köztük különösen:

i. minden díjszabás esetében a kínált 
szolgáltatások típusa és a szolgáltatásban 
foglalt kommunikáció mennyisége, 
valamint minden idevágó 
szolgáltatásminőségi paraméter, beleértve 
az első csatlakoztatás időigényét is;

ii. nyújt-e a szolgáltató segélyhívó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a 
hívó tartózkodási helyére vonatkozó 
tájékoztatást, és ha igen, mely 
tagállamokban; továbbá a 2002/22/EK 
irányelv 26. cikke szerinti segélyhívó 
szolgáltatások nyújtását érintő esetleges 
korlátozások;

iii. a nyújtott értékesítést követő 
szolgáltatások, karbantartási 
szolgáltatások és ügyfélszolgálati 
szolgáltatások típusa, az ezekre vonatkozó 
feltételek és díjak, és az ilyen 
szolgáltatásokkal való kapcsolatfelvétel 
módja;

iv. a szolgáltatónak a nyújtott 
végberendezés használatára vonatkozó 
esteleges korlátozásai, ideértve a 
végberendezés feloldására vonatkozó 
információkat és a szerződésnek a 
minimális szerződési időszak lejárta előtt 
történő felbontásával összefüggő díjak;

c) az árak és díjszabások részletezése 
(fogyasztók esetében az adókkal és az 
esetleg fizetendő egyéb díjakkal együtt), és 
a hatályos díjszabásokra és díjakra 
vonatkozó aktualizált információk 
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közzétételének módja; 

d) a szolgáltató által kínált fizetési módok 
és köztük lévő, költségeket érint eltérések; 
a számlák átláthatóságát biztosító és a 
fogyasztás szintjének nyomon követését 
lehetővé tévő megoldások;

e) a szerződés időtartama és a megújítás 
és megszüntetés feltételei, köztük:

i. az akciós feltételekre való 
jogosultsághoz szükséges minimális 
használat vagy időtartam;

ii. a számok és egyéb azonosítók cseréjével 
és hordozásával összefüggő díjak, ideértve 
a váltás késedelme vagy az azzal 
kapcsolatos visszaélés miatti kártalanítás 
szabályai; 

iii. a szerződés idő előtt történő 
megszüntetésével kapcsolatos esetleges 
díjak, ideértve a végberendezéssel és egyéb 
akciós előnyökkel kapcsolatos, időarányos 
költségtérítést (a szokásos értékcsökkenési 
módszerekkel összhangban);

f) az esetleges kártalanítási és 
visszatérítési szabályok, ideértve a 
végfelhasználó jogszabályban biztosított 
jogainak konkrét említését, melyekkel 
akkor élhet, ha a szerződés szerinti 
szolgáltatásminőségi szint nem teljesül; 

g) a 2002/22/EK irányelv 25. cikke 
értelmében fennálló kötelezettség esetén a 
végfelhasználó választási lehetőségei azzal 
kapcsolatban, hogy a személyes adatai 
szerepeljenek-e a telefonkönyvben, 
valamint az érintett adatok;

h) fogyatékos végfelhasználók esetében a 
számukra tervezett termékek és 
szolgáltatások részletei; 

i) a jogviták rendezésére szolgáló 
eljárások kezdeményezésének módja, 
ideértve a határon átnyúló jogvitákat is, a 
2002/22/EK irányelv 34. cikke és e 
rendelet 22. cikke szerint;

j) a szolgáltató által a biztonságot vagy 
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integritást érint incidensek, illetve a 
fenyegetések és sérülékenységek esetén 
alkalmazható intézkedés típusa.

(2) Az (1) bekezdésen felül a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók az 
alábbi tájékoztatást nyújtják a 
végfelhasználók számára az internet-
hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozóan, 
kivéve, ha a végfelhasználó, aki nem egy 
fogyasztó, ettől eltérően állapodott meg:

a) az esetleges adatmennyiségi 
korlátozások; a rendelkezésre álló 
adatmennyiség eseti és tartós 
megnövelésének díja; a teljes 
adatmennyiség felhasználása után 
rendelkezésre álló adatsebesség és annak 
díja, amennyiben az adatmennyiség 
korlátozott; és a végfelhasználó 
lehetőségei arra, hogy bármely 
pillanatban megállapíthassa az aktuális 
fogyasztás szintjét; 

b) a végfelhasználó elsődleges helyén 
ténylegesen rendelkezésre álló fel- és 
letöltési sebesség, beleértve a tényleges 
sebességtartományokat, az átlagos 
sebességeket és a csúcsidőszakban 
érvényes sebességet is, ideértve a 
harmadik felek rádiós helyi hálózatain 
keresztüli hozzáférés engedélyezésének 
potenciális hatását;

c) egyéb szolgáltatásminőségi 
paraméterek;

d) információ a szolgáltató által 
alkalmazott esetleges eljárásokról, melyek 
célja a forgalom mérése és irányítása a 
szűk hálózati keresztmetszetek 
kialakulásának megelőzése céljából, és 
hogy ezek az eljárások milyen hatással 
lehetnek a szolgáltatásminőségre és a 
személyes adatok védelmére;

e) világos, könnyen érthető ismertetés 
arról, hogy az esetleges mennyiségi 
korlátozás, a ténylegesen rendelkezésre 
álló sebesség és más minőségi 
paraméterek, valamint az emelt szintű 
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szolgáltatásminőséget nyújtó, speciális 
szolgáltatások egyidejű használata a 
gyakorlatban hogyan befolyásolhatja a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
használatát;

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
információkat átlátható, mindenre 
kiterjedő, könnyen hozzáférhető 
formában kell közzétenni annak a 
végfelhasználó tartózkodási helye szerinti 
tagállam hivatalos nyelvén/nyelvein, és 
rendszeresen aktualizálni kell. A 
tájékoztatás a szerződés szerves részét 
képezi, és csak a szerződő felek kifejezett 
beleegyezésével módosítható. A 
végfelhasználónak írásos példányt kell 
kapnia a szerződésből.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el, melyben meghatározza a (2) 
bekezdésben felsorolt tájékoztatási 
követelmények részleteit. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 33. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

(5) A szerződésnek a megfelelő 
közhatóságok kérésére tartalmaznia kell 
továbbá a 25. cikk (4) bekezdésében 
említett és a nyújtott szolgáltatás 
szempontjából releváns, e hatóságok által 
erre a célra átadott információkat az 
elektronikus hírközlő hálózatok és az 
elektronikus hírközlési szolgáltatások 
törvénytelen tevékenységek folytatására 
vagy káros tartalmak terjesztésére történő 
felhasználásáról, valamint a személyes 
biztonságot fenyegető kockázatok és a 
személyes adatokhoz való törvénytelen 
hozzáférés elleni védekezésről.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk – A fogyasztás ellenőrzése törölve

(1) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetőséget biztosítanak a 
végfelhasználó számára arra, hogy 
díjmentesen igénybe vegyenek egy olyan 
lehetőséget, amely tájékoztatást nyújt az 
addig összesen elfogyasztott különböző 
elektronikus hírközlési szolgáltatásról 
abban a pénznemben, amelyben a 
végfelhasználó számláját kiállítják. Ennek 
a lehetőségnek garantálnia kell, hogy a 
végfelhasználó beleegyezése nélkül az egy 
meghatározott felhasználási időszakban 
felhalmozott kiadások ne haladhassák 
meg a végfelhasználó által megadott 
pénzügyi limitet. 

(2) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók gondoskodnak a 
végfelhasználó megfelelő értesítéséről, 
amennyiben az elfogyasztott 
szolgáltatások értéke elérte az (1) 
bekezdéssel összhangban beállított
pénzügyi limit 80%-át. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell az adott szolgáltatások 
nyújtásának folytatásához követendő 
eljárást, beleértve annak költségét is. A 
szolgáltató a továbbiakban nem nyújtja a 
megnevezett szolgáltatásokat, és nem 
számít fel díjat értük, amennyiben a 
pénzügyi limitet átlépné, kivéve, ha a 
végfelhasználó kéri a szolgáltatások 
további vagy újbóli nyújtását. A 
végfelhasználó a pénzügyi limit elérését 
követően is tud hívásokat és SMS-
üzeneteket fogadni, ingyenes számokat 
hívni és a 112-es európai segélyhívó szám 
tárcsázásával igénybe veheti a segélyhívó 
szolgáltatásokat, a megállapodás szerinti 
számlázási időszak végéig. 
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(3) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetővé teszik a 
végfelhasználók számára, hogy 
közvetlenül a hívás kapcsolása előtt 
egyszerűen és díjmentesen 
tájékozódhassanak az érvényben lévő 
díjszabásról minden olyan szám vagy 
szolgáltatás esetében, amelyre különleges 
árképzési feltételek vonatkoznak, kivéve, 
ha a nemzeti szabályozó hatóság az 
arányosság érdekében ez alól előzetesen 
felmentést adott számukra. Az ilyen 
tájékoztatást összehasonlítható módon kell 
nyújtani minden ilyen számra és 
szolgáltatásra vonatkozóan.

(4) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetővé teszik a 
végfelhasználók számára, hogy 
díjmentesen tételes számlát igényeljenek. 

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk – A szerződés megszüntetése törölve

(1) A fogyasztók és a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók között 
létrejövő szerződések nem írhatnak elő 24 
hónapot meghaladó minimális 
érvényességi időtartamot. A nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
lehetőséget biztosítanak a 
végfelhasználóknak arra, hogy legfeljebb 
12 hónapos érvényességű szerződést 
kössenek. 

(2) A fogyasztók, valamint azok az egyéb 
végfelhasználók, amelyek nem állapodtak 
meg ettől eltérően, jogosultak a szerződést 
egy hónapos felmondási idővel 
megszüntetni, amennyiben a szerződés 
megkötése óta legalább hat hónap eltelt. 
Ez a szerződés megkötésének pillanatában 
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a szerződéssel együtt, kedvezményesen 
biztosított berendezés maradványértékén 
és az esetleges egyéb, a szerződés 
megkötésének pillanatában akként 
megjelölt akciós előnyök időarányos 
visszatérítésén felül nem járhat semmilyen 
más kártalanítással. A szolgáltató a 
végberendezés más hálózatokon történő 
használatára vonatkozó esetleges 
korlátozásokat legkésőbb az ilyen 
kártalanítás megfizetésekor díjmentesen 
feloldja.

(3) Ha a szerződések vagy a nemzeti jog a 
szerződések érvényességének külön 
intézkedés nélküli meghosszabbítását írja 
elő, a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltató kellő időben értesíti a 
végfelhasználót, hogy annak legalább egy 
hónap álljon rendelkezésére az ilyen 
meghosszabbítás elleni felszólalásra. Ha a 
végfelhasználó nem szólal fel ellene, a 
szerződés határozatlan idejű szerződésnek 
minősül, amelyet a végfelhasználó egy 
hónapos felmondási idővel bármikor, 
díjmentesen felmondhat. 

(4) A végfelhasználó jogosult a szerződést 
díjmentesen megszüntetni a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató által a 
szerződéses feltételekben tervezett 
módosítások közzétételekor, kivéve, ha a 
javasolt módosítások kizárólag előnyösek 
a végfelhasználóra nézve. A szolgáltatók 
kellő időben, legalább egy hónappal előre 
tájékoztatják a végfelhasználókat az ilyen 
módosításokról, és ugyanakkor 
tájékoztatják őket arról is, hogy 
amennyiben nem fogadják el az új 
feltételeket, jogosultak a szerződésüket
díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés 
értelemszerűen alkalmazandó.

(5) A sebességet vagy más minőségi 
paramétert érintő, a tényleges teljesítmény 
és a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltató által a 26. cikkel összhangban 
megadott teljesítmény közötti jelentős, 
nem ideiglenes eltérés hibás teljesítésnek 
minősül a végfelhasználó számára a 
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nemzeti jogszabályok által biztosított 
jogorvoslati lehetőségek megállapítása 
szempontjából. 

(6) Az ugyanazon nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltató által nyújtott további 
szolgáltatásokra való előfizetés nem 
indíthatja újra az eredeti szerződéses 
időszakot, kivéve, ha a további 
szolgáltatás(ok) ára jelentősen 
meghaladja az eredeti szolgáltatásokét, 
vagy ha a további szolgáltatásokat 
speciális, akciós áron hirdetik meg, 
melynek feltétele a meglévő szerződés 
megújítása. 

(7) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók olyan feltételeket és 
eljárásokat alkalmaznak a szerződések 
megszüntetésére vonatkozóan, amelyek 
nem akadályozzák a szolgáltatóváltást, 
vagy jelentenek negatív ösztönzést azzal 
szemben.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk – Csomagajánlatok törölve

Ha egy fogyasztóknak kínált 
szolgáltatáscsomagban szerepel legalább 
egy elektronikus hírközlő hálózathoz vagy 
egy elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz 
való kapcsolódás, akkor e rendelet 28. és 
30. cikke a csomag minden elemére 
alkalmazandó.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk – Számcsere és számhordozás törölve

(1) Bármely végfelhasználó, aki azt kéri, 
és rendelkezik egy, a nemzeti 
telefonszámozási terv szerinti számmal, 
jogosult a hívószámát (hívószámait) a 
2002/22/EK irányelv I. melléklet C. 
részével összhangban a szolgáltatást 
nyújtó nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatótól függetlenül megtartani, 
feltéve, hogy a szolgáltató elektronikus 
hírközlési szolgáltató abban a 
tagállamban, amelyre a nemzeti számozási 
terv vonatkozik, vagy olyan európai 
elektronikus hírközlési szolgáltató, amely 
a saját tagállam illetékes szabályozó 
hatóságát értesítette arról, hogy ilyen 
szolgáltatásokat nyújt vagy kíván nyújtani 
abban a tagállamban, amelyre a nemzeti 
számozási terv vonatkozik. 

(2) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók közötti, a számhordozhatóság 
biztosításához kapcsolódó árképzésnek 
költségalapúnak kell lennie, és az 
előfizetők által fizetendő esetleges 
közvetlen díjak nem hathatnak 
visszatartólag a végfelhasználókra a 
szolgáltatóváltás tekintetében.

(3) A számhordozást és a számok 
aktiválását a lehető legrövidebb időn belül 
el kell végezni. Azon végfelhasználók 
esetében, akik egy szám új szolgáltatóhoz 
történő hordozására vonatkozó 
megállapodást kötöttek, a számot a 
megállapodás megkötésétől számított egy 
munkanapon belül aktiválni kell. A 
számhordozás során a szolgáltatásból való 
kiesés időtartama, ha van, nem haladhatja 
meg az egy munkanapot. 

(4) A váltási és számhordozási folyamatot 
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az átvevő nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltató irányítja. A 
végfelhasználónak kellő mennyiségű 
tájékoztatást kell kapnia a váltásról a 
váltási folyamat előtt és annak során, 
valamint közvetlenül annak lezárulta után 
is. A végfelhasználók nem helyezhetők át 
más szolgáltatóhoz akaratuk ellenére. 

(5) A szolgáltatóváltás lezárultakor a 
végfelhasználó által az átadó nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatóval 
kötött szerződés automatikusan 
megszűnik. Az előre fizetett szolgáltatást 
használók fel nem használt egyenlegét az 
átadó nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltató visszatéríti. 

(6) Azokat a nyilvános elektronikus 
hírközlési szolgáltatókat, amelyek 
késleltetik a szolgáltatóváltást, vagy azzal 
visszaélnek, ideértve azt is, ha nem teszik 
elérhetővé a számhordozás gyors 
lebonyolításához szükséges információkat, 
kötelezni kell az ilyen késedelemmel vagy 
visszaéléssel érintett végfelhasználók
kártalanítására.

(7) Amennyiben egy végfelhasználó, aki 
új internet-hozzáférési szolgáltatóra vált, 
az átadó szolgáltató által biztosított email 
címmel rendelkezik, az utóbbi a 
végfelhasználó kérésére 12 hónapon 
keresztül díjmentesen továbbítja a 
végfelhasználó által megadott e-mail 
címre a végfelhasználó korábbi e-mail 
címére érkező e-mail üzeneteket. Ennek 
az e-mail továbbítási szolgáltatásnak 
magában kell foglalnia az e-mailek 
feladóinak küldött, a végfelhasználó új e-
mail címét közlő automatikus 
válaszüzenetek küldését is. A 
végfelhasználó kérheti, hogy az 
automatikus válaszüzenet ne tartalmazza 
az új e-mail címet. 

A kezdeti 12 hónapos időszak leteltével az 
átadó nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatónak lehetőséget kell biztosítania 
a végfelhasználó számára az e-mail 
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továbbítás időtartamának 
meghosszabbítására, adott esetben díj 
ellenében. Az átadó nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató a 
szerződés megszűnésétől számított két 
éven belül, valamint az e-mail üzenetek 
továbbításának meghosszabbított időszaka 
alatt nem rendelheti hosszá a 
végfelhasználó eredeti e-mail címét más 
végfelhasználóhoz. 

(8) Az illetékes nemzeti hatóságok globális 
folyamatokat hozhatnak létre a 
szolgáltatóváltásra és a számhordozásra 
vonatkozóan, ideértve a szolgáltatókra 
vonatkozó megfelelő szankciókat és a 
végfelhasználóknak járó kártalanítást. 
Figyelembe kell venni a végfelhasználók 
szükséges védelmét a váltási folyamat 
teljes időtartama alatt, valamint a 
folyamat hatékonysága biztosításának 
szükségességét.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a pont (új)
2002/20/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 12. cikk (1) bekezdése az alábbi 
ponttal egészül ki: 

aa) Nem vethetők ki igazgatási díjak más 
tagállamban szolgáltatásokat nyújtó olyan 
elektronikus hírközlési szolgáltatóra, 
amelynek az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokból származó éves forgalma 
nem éri el a teljes nemzeti elektronikus 
hírközlési forgalom 0,5%-át.
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Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2002/22/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 13. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:

bb) Azokat a más tagállamban 
szolgáltatást nyújtó elektronikus 
hírközlési szolgáltatókat kötelezik az 
egyetemes szolgáltatási kötelezettségek 
nettó költségeinek megosztása céljából 
kivetett hozzájárulás megfizetésére, 
amelyeknek az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokból származó éves forgalma 
nem éri el a teljes nemzeti elektronikus 
hírközlési forgalom 2%-át.

Indokolás

Az egységes uniós engedélyezés nagy terhet jelent, nem mérték fel alaposan, és mind a 
nemzeti szabályozók, mind az elektronikus hírközlési szolgáltatók bírálják. Azonos célokat el 
lehet érni a nemzeti szabályozó hatóságok közötti egységes együttműködési rendszeren 
keresztül, illetve a 2002/20/EK és a 2002/22/EK irányelvek módosításával.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
2002/22/EK irányelv
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

(1b) A 20. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:

b) a nyújtott szolgáltatások, különös 
tekintettel az alábbiakra:

b) a nyújtott szolgáltatások, különös 
tekintettel az alábbiakra:

- biztosított-e a segélyhívó 
szolgáltatásokhoz és a hívó helyére 
vonatkozó információhoz való hozzáférés 
és korlátozzák-e a segélyhívó 

– minden egyes díjcsomag esetében a 
kínált szolgáltatások és a vonatozó 
szolgáltatásminőségi paraméterek;
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szolgáltatások 26. cikk alapján történő 
biztosítását,
- tájékoztatás a szolgáltatásokhoz és 
alkalmazásokhoz való hozzáférésre 
és/vagy azok használatára vonatkozó, 
bármely más korlátozással kapcsolatos 
feltételről, amennyiben a közösségi jognak 
megfelelően ezt a nemzeti jogszabályok 
megengedik,

– az internet-hozzáférési szolgáltatások –
ha kínál ilyeneket – alábbi jellemzői:  

- a kínált szolgáltatások minimális 
minőségi szintje, nevezetesen az első 
bekapcsolás időpontja, valamint adott 
esetben a nemzeti szabályozó hatóságok 
által meghatározott egyéb 
szolgáltatásminőségi paraméterek,

i. a végfelhasználó lakhelye szerinti 
tagállamban ténylegesen rendelkezésre 
álló fel- és letöltési sebesség, beleértve a 
csúcsidőszakokat is; 

- a vállalkozás által az egy hálózati 
összeköttetésen átmenő forgalom 
mérésére és alakítására létrehozott 
bármely eljárásra, valamint arra 
vonatkozó tájékoztatás, hogy ezek az 
eljárások milyen hatással lehetnek a 
szolgáltatás minőségére,

ii. az esetleges adatmennyiségi 
korlátozások; a rendelkezésre álló 
adatmennyiség eseti és tartós 
megnövelésének díja; a teljes 
adatmennyiség felhasználása után 
rendelkezésre álló adatsebesség és annak 
díja, amennyiben az adatmennyiség 
korlátozott; és hogy a végfelhasználó 
hogyan állapíthatja meg bármely 
pillanatban az aktuális fogyasztás szintjét; 

- a kínált karbantartási szolgáltatások és 
ügyfélszolgálat fajtái, valamint e 
szolgáltatások elérésének különböző 
módjai,

iii. világos, könnyen érthető ismertetés 
arról, hogy az esetleges adatmennyiségi 
korlátozás, a ténylegesen rendelkezésre 
álló sebesség és más minőségi 
paraméterek, valamint az emelt szintű 
szolgáltatásminőséget nyújtó, speciális 
szolgáltatások egyidejű használata a 
gyakorlatban hogyan befolyásolhatja a 
tartalmak, alkalmazások és szolgáltatások 
használatát; 

iv. információ a szolgáltató által 
alkalmazott esetleges eljárásokról, melyek 
célja a forgalom mérése és irányítása a 
szűk hálózati keresztmetszetek 
kialakulásának megelőzése céljából, és 
hogy ezek az eljárások milyen hatással 
lehetnek a szolgáltatásminőségre és a 
személyes adatok védelmére;
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)
2002/22/EK irányelv
21 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1c) A 21. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok
kötelezhessék a nyilvános elektronikus 
hírközlő hálózatokat működtető és/vagy 
nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat arra, hogy a II. 
mellékletnek megfelelően átlátható, 
összehasonlítható, megfelelő és naprakész 
információkat tegyenek közzé a 
végfelhasználók és a fogyasztók részére 
nyújtott szolgáltatásaikhoz való 
hozzáférésre és azok igénybevételére 
alkalmazandó árakról és díjszabásról, a 
szerződés megszűnésekor esedékes 
díjakról, valamint tájékoztatást az általános 
szerződési feltételekről. Ezeket az 
információkat érthetően, mindenre 
kiterjedően és könnyen hozzáférhető 
formában kell közzétenni. A nemzeti 
szabályozó hatóságok további 
követelményeket is meghatározhatnak az 
ilyen információk közzétételi módjára 
vonatkozóan.

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok kötelezzék a 
nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatokat működtető és/vagy 
nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat arra, hogy a II. 
mellékletnek megfelelően átlátható, 
összehasonlítható, megfelelő és naprakész 
információkat tegyenek közzé a 
végfelhasználók és a fogyasztók részére 
nyújtott szolgáltatásaikhoz való 
hozzáférésre és azok igénybevételére 
alkalmazandó árakról és díjszabásról, a 
szerződés megszűnésekor esedékes 
díjakról, valamint tájékoztatást az általános 
szerződési feltételekről. Ezeket az 
információkat érthetően, mindenre 
kiterjedően és könnyen hozzáférhető 
formában kell közzétenni. A nemzeti 
szabályozó hatóságok további 
követelményeket is meghatározhatnak az 
ilyen információk közzétételi módjára 
vonatkozóan.”

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 d pont (új)
2002/22/EK irányelv
21 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1d) A 21. cikk (2) bekezdésének helyébe a 



PE524.714v02-00 52/68 AD\1016128HU.doc

HU

következő szöveg lép:

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok
ösztönzik az összehasonlítható információk
biztosítását annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a végfelhasználók és a 
fogyasztók számára az alternatív használati 
módok például interaktív útmutatók vagy 
hasonló technikák segítségével történő 
független költségértékelését. Amennyiben 
ilyen eszközök térítésmentesen vagy 
méltányos áron nem állnak rendelkezésre 
a piacon, a tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok maguk 
vagy harmadik féltől való beszerzés révén 
rendelkezésre tudjanak bocsátani ilyen 
útmutatókat vagy technikákat. Harmadik 
feleknek jogukban áll, hogy az említett 
interaktív útmutatók vagy hasonló 
technikák értékesítése vagy rendelkezésre 
bocsátása céljából az elektronikus 
hírközlő hálózatokat működtető és/vagy 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokat 
nyújtó vállalkozások által közzétett 
információkat díjmentesen felhasználják.

2. A nemzeti szabályozó hatóságok
gondoskodnak az összehasonlítható 
információk biztosításáról annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
végfelhasználók és a fogyasztók számára 
az alternatív használati módok például 
interaktív útmutatók vagy hasonló 
technikák segítségével történő független 
költségértékelését.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 e pont (új)
2002/22/EK irányelv
21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

(1e) A 21. cikk (3) bekezdése bevezető 
részének helyébe a következő szöveg lép:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok képesek 
legyenek többek között arra kötelezni a 
nyilvános elektronikus hírközlő 
hálózatokat működtető és/vagy 
nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat, hogy:

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok többek között arra
kötelezzék a nyilvános elektronikus 
hírközlő hálózatokat működtető és/vagy 
nyilvánosan hozzáférhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokat, hogy:  
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 f pont (új)
2002/22/EK irányelv
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

21a. cikk

A fogyasztás ellenőrzése 

(1) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetőséget biztosítanak a 
végfelhasználó számára arra, hogy 
díjmentesen igénybe vegyenek egy olyan 
lehetőséget, amely tájékoztatást nyújt az 
addig összesen elfogyasztott különböző 
elektronikus hírközlési szolgáltatásról. 
Ennek a lehetőségnek garantálnia kell, 
hogy a végfelhasználó beleegyezése nélkül 
az egy meghatározott felhasználási 
időszakban felhalmozott kiadások ne 
haladhassák meg a végfelhasználó által 
megadott pénzügyi limitet.  

(2) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók gondoskodnak a 
végfelhasználó megfelelő értesítéséről, 
amennyiben az elfogyasztott 
szolgáltatások értéke elérte az (1) 
bekezdéssel összhangban beállított 
pénzügyi limit 80%-át. A végfelhasználó a 
pénzügyi limit elérését követően is tud 
hívásokat és SMS-üzeneteket fogadni, 
ingyenes számokat hívni és a 112-es 
európai segélyhívó szám tárcsázásával 
igénybe veheti a segélyhívó 
szolgáltatásokat, a megállapodás szerinti 
számlázási időszak végéig.  

(3) A nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltatók lehetővé teszik a 
végfelhasználók számára, hogy 
díjmentesen tételes számlát igényeljenek.
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 g pont (új)
2002/22/EK irányelv
21 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1g) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

21b. cikk

A szerződés megszüntetése

(1) A fogyasztók és a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók között 
létrejövő szerződések nem írhatnak elő 24 
hónapot meghaladó minimális 
érvényességi időtartamot. A nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltatók 
lehetőséget biztosítanak a 
végfelhasználóknak arra, hogy legfeljebb 
12 hónapos érvényességű szerződést 
kössenek.  

(2) A fogyasztók, valamint azok az egyéb 
végfelhasználók, amelyek nem állapodtak 
meg ettől eltérően, jogosultak a szerződést 
egy hónapos felmondási idővel 
megszüntetni, amennyiben a szerződés 
megkötése óta legalább hat hónap eltelt. 
Ez a szerződés megkötésének pillanatában 
a szerződéssel együtt, kedvezményesen 
biztosított berendezés maradványértékén 
és az esetleges egyéb, a szerződés 
megkötésének pillanatában akként 
megjelölt akciós előnyök időarányos 
visszatérítésén felül nem járhat semmilyen 
más kártalanítással. A szolgáltató a 
végberendezés más hálózatokon történő 
használatára vonatkozó esetleges 
korlátozásokat legkésőbb az ilyen 
kártalanítás megfizetésekor díjmentesen 
feloldja. 

(3) A végfelhasználó jogosult a szerződést 
díjmentesen megszüntetni a nyilvános 
elektronikus hírközlési szolgáltató által a 
szerződéses feltételekben tervezett 
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módosítások közzétételekor, kivéve, ha a 
javasolt módosítások kizárólag előnyösek 
a végfelhasználóra nézve. 

(4) A sebességet vagy más minőségi 
paramétert érintő, az átlagos teljesítmény 
és a nyilvános elektronikus hírközlési 
szolgáltató által megadott teljesítmény 
közötti jelentős, nem ideiglenes eltérés 
hibás teljesítésnek minősül a 
végfelhasználó számára a nemzeti 
jogszabályok által biztosított jogorvoslati 
lehetőségek megállapítása szempontjából.  

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2002/22/EK irányelv
22 és 30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 20., 21., 22. és 30. cikket el kell 
hagyni.

(2) a 22. és a 30. cikket el kell hagyni.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. cikk – Az 531/2012/EU rendelet 
módosításai 

törölve

Az 531/2012/EU rendelet a 
következőképpen módosul:

(1) Az 1. cikk (1) bekezdése a következő 
harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Ez a rendelet az Unióban olyan 
végfelhasználók részére nyújtott 
barangolási szolgáltatásokra 
alkalmazandó, akiknek belföldi 
szolgáltatója nyilvános elektronikus 
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hírközlési szolgáltató valamely 
tagállamban.”

(2) A 2. cikk (2) bekezdése a következő r) 
ponttal egészül ki:

r) „két- vagy többoldalú barangolási 
megállapodás”: barangolásszolgáltatók 
között létrejövő, egy vagy több 
kereskedelmi vagy technikai 
megállapodás, mely lehetővé teszi a hazai 
hálózati lefedettség virtuális kiterjesztését, 
és mindegyik barangolásszolgáltató 
számára lehetővé teszi a szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatások saját belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatásaikkal azonos 
árszinten történő, fenntartható nyújtását.”

(3) A 4. cikk a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:

„(7) Ez a cikk nem alkalmazandó azokra 
a barangolásszolgáltatókra, melyek a 4a. 
cikkel összhangban nyújtanak 
szabályozott kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat.”

(4) A rendelet a következő 4a. cikkel 
egészül ki:

4 a. cikk

(1) Ezt a cikket azon 
barangolásszolgáltatókra kell alkalmazni, 
amelyek: 

a) alapértelemzetten a szabályozott 
barangolási szolgáltatást tartalmazó 
minden kiskereskedelmi csomagjukban az 
érvényben lévő belföldi szolgáltatási 
díjakat alkalmazzák mind a belföldi 
szolgáltatásokra, mind a szabályozott 
barangolási szolgáltatásokra az Unió 
teljes területén, mintha a szabályozott 
barangolási szolgáltatást a hazai 
hálózatban vették volna igénybe, továbbá

b) akár saját hálózataikon keresztül, akár 
más barangolásszolgáltatókkal kötött két-
vagy többoldalú barangolási 
megállapodások révén gondoskodnak 
arról, hogy az a) pont rendelkezéseinek 
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minden tagállamban legalább egy 
szolgáltató megfeleljen. 

(2) Az (1), a (6) és a (7) bekezdés nem 
zárja ki, hogy a barangolásszolgáltató az 
érvényben lévő belföldi szolgáltatási díjak 
ellenében nyújtott szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatások igénybevételét egy ésszerű 
felhasználásra vonatkozó szempont 
alapján korlátozza. Az ésszerű 
felhasználásra vonatkozó szempontot úgy 
kell alkalmazni, hogy az adott 
barangolásszolgáltató különböző belföldi 
kiskereskedelmi csomagjait igénybe vevő 
fogyasztók az Unión belüli időszakos 
utazásaik során magabiztosan 
megközelíthessék a saját belföldi 
kiskereskedelmi csomagjukhoz tartozó, 
tipikus fogyasztási mintázataikat. Az ezt a 
lehetőséget igénybe vevő 
barangolásszolgáltató részletes, számszerű 
tájékoztatást tesz közzé a(z) XXX/2014/EU 
rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjával összhangban, és szerepeltet a 
szerződéseiben a(z) XXX/2014/EU 
rendelet 26. cikke (1) bekezdésének b) és 
c) pontjával összhangban az ésszerű 
használatra vonatkozó szempont 
alkalmazásáról az adott kiskereskedelmi 
csomag fő árképzési, mennyiségi és egyéb 
paraméterei tekintetében.

A BEREC az érintettekkel folytatott 
konzultációt követően, a Bizottsággal 
szorosan együttműködve 2014. december 
31-ig általános irányelveket fogalmaz meg 
az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempontoknak az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltatók által nyújtott 
kiskereskedelmi szerződésekben történő 
alkalmazásáról. A BEREC ezeket az 
irányelveket az első albekezdésben 
meghatározott általános célra való 
tekintettel dolgozza ki, és figyelembe veszi 
különösen az árképzési és fogyasztási 
mintázatok alakulását a tagállamokban, a 
belföldi árszintek Unión belüli 
közeledésének mértékét, a belföldi
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árszinten folytatott barangolásnak a 
belföldi árakra gyakorolt bármely 
megfigyelhető hatását, valamint a 
barangolásszolgáltatók közötti, nem 
egyenlő forgalomra vonatkozó 
nagykereskedelmi barangolási díjak 
alakulását.

Az ésszerű felhasználásra vonatkozó 
szempont alkalmazását az illetékes 
nemzeti szabályozó hatóságok követik 
nyomon és felügyelik, a lehető legnagyobb 
mértékben figyelembe véve a BEREC 
általános irányelveit azok elfogadását 
követően, és biztosítják, hogy a 
szolgáltatók ne alkalmazzanak ésszerűtlen 
feltételeket.

(3) Az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltatók által kiszolgált 
egyes végfelhasználók saját kérésükre 
szándékosan, kifejezetten dönthetnek úgy, 
hogy az adott szolgáltató által kínált más 
előnyökért cserébe lemondanak az adott 
kiskereskedelmi csomaghoz tartozó 
belföldi szolgáltatási díjaknak a 
szabályozott barangolási szolgáltatásokra 
való alkalmazásáról. A 
barangolásszolgáltató emlékezteti ezeket a 
végfelhasználókat azokra barangoláshoz 
kapcsolódó előnyökre, amelyeket így 
elveszítenek. A nemzeti szabályozó 
hatóságok figyelemmel követik különösen, 
hogy az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltatók alkalmaznak-e 
olyan üzleti gyakorlatot, mellyel 
megkerülik az alapértelmezett 
szabályokat.

(4) A 8., 10. és 13. cikkben előírt 
szabályozott kiskereskedelmi barangolási 
díjak nem alkalmazandóak az ezt a cikket 
alkalmazó barangolásszolgáltató által 
nyújtott barangolási szolgáltatásokra, 
amennyiben ez utóbbit az érvényben lévő 
belföldi szolgáltatási díjakon nyújtja. 

Ha az ezt a cikket alkalmazó valamely 
barangolásszolgáltató a (2) bekezdéssel 
összhangban az érvényben lévő belföldi 
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szolgáltatási díjaktól eltérő díjat számít fel 
a szabályozott barangolási szolgáltatás 
igénybevételéért, amennyiben az 
meghaladja az ésszerű felhasználást, vagy 
ha egy adott végfelhasználó a (3) 
bekezdéssel összhangban kifejezetten 
lemond a belföldi szolgáltatási díjaknak a 
szabályozott barangolási szolgáltatásokra 
való alkalmazásáról, az e szabályozott 
barangolási szolgáltatásokért felszámított 
díjak nem haladhatják meg a 8., 10. és 13. 
cikkben meghatározott kiskereskedelmi 
barangolási díjakat. 

(5) Az e cikket alkalmazni kívánó 
barangolásszolgáltató értesíti a BEREC 
Hivatalát saját nyilatkozatáról, valamint 
minden olyan két- vagy többoldalú 
megállapodásról, melynek révén teljesíti 
az (1) bekezdésben foglalt feltételeket, 
illetőleg az ezekben bekövetkező 
mindennemű változásról. Az értesítést 
küldő barangolásszolgáltató az 
értesítéshez bizonyítékot csatol arra 
vonatkozóan, hogy az értesítés tárgyát 
képező két- vagy többoldalú barangolási 
megállapodás minden szerződő fele 
egyetért az értesítés tartalmával. 

(6) A 2014. július 1. és 2016. június 30. 
közötti időszakban az (1) bekezdésben 
előírt feltételeket nem teljesítő 
barangolásszolgáltatókra is ezt a cikket 
kell alkalmazni, amennyiben betartják a 
következő feltételeket:

a) a barangolásszolgáltató az (5) 
bekezdésnek megfelelően értesíti a 
BEREC Hivatalát saját nyilatkozatáról és 
minden releváns két- vagy többoldalú 
megállapodásról, kifejezetten erre a 
bekezdésre hivatkozva;

b) a barangolásszolgáltató akár saját 
hálózatain keresztül, akár más 
barangolásszolgáltatókkal kötött két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodások 
révén gondoskodik arról, hogy a c), d) és 
e) pont feltételei legalább 17, az Unió 
népességének 70 %-át kitevő tagállamban 
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teljesüljenek;

c) a barangolásszolgáltató és a b) pont 
értelmében vett mindegyik szerződő fél 
vállalja, hogy legkésőbb a 2014. július 1. 
vagy az értesítés dátuma közül a későbbi 
időponttól elérhetővé tesz és aktívan 
felkínál legalább egy olyan díjszabási 
opciót tartalmazó kiskereskedelmi 
csomagot, melyben az érvényben lévő 
belföldi szolgáltatási díj vonatkozik mind 
a belföldi szolgáltatásokra, mind pedig a 
szabályozott barangolási szolgáltatásokra 
az Unió teljes területén, úgy, mintha e 
szabályozott barangolási szolgáltatásokat 
a hazai hálózaton vették volna igénybe;

d) a barangolásszolgáltató és a b) pont 
értelmében vett mindegyik szerződő fél 
vállalja, hogy legkésőbb a 2015. július 1. 
vagy az értesítés dátuma közül a későbbi 
időponttól elérhetővé teszi és aktívan 
felkínálja ezt a díjszabási opciót azokban 
a kiskereskedelmi csomagjaiban, 
amelyeket azon év január 1-jén a 
megfelelő ügyfélkör legalább 50%-a 
használt;

e) a barangolásszolgáltató és a b) pont 
értelmében vett mindegyik szerződő fél 
vállalja, hogy legkésőbb a 2016. július 1-
jétől minden kiskereskedelmi csomagja 
esetében eleget tesz az (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltaknak.

Az ezt a cikket alkalmazó bármely 
barangolásszolgáltató és a b) pont 
értelmében vett mindegyik szerződő fél a 
d) pontban említett kötelezettségvállalás 
helyett vállalhatja, hogy a 2015. július 1. 
és az értesítés dátuma közül a későbbi 
időponttól a különböző kiskereskedelmi 
csomagjaikban az érvényben lévő belföldi 
szolgáltatási díjakon felül felszámított 
barangolási többletdíjaik összességükben 
nem haladják meg az adott csomagra 
nézve 2015. január 1-jén érvényes 
többletdíjakat, függetlenül attól, hogy a 
többletdíj kiszámítása egységek, például 
beszédperc vagy megabyte alapján, 
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időszakok, például a barangolással töltött 
napok vagy hetek száma alapján, vagy 
bármilyen más módon, illetve ezek 
kombinációjával történik. Az ezt a pontot 
alkalmazó barangolásszolgáltatók 
igazolják a nemzeti szabályozó hatóság 
előtt, hogy eleget tettek az 50 %-os 
csökkentési kötelezettségüknek, és 
rendelkezésre bocsátják az esetlegesen 
kért, ezt alátámasztó bizonyítékokat. 

Ha az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltató az első albekezdés 
a) pontjával összhangban a saját 
nyilatkozatáról, illetve két- vagy 
többoldalú megállapodásról értesíti a 
BEREC Hivatalát, és így ezen bekezdés 
hatálya alá esik, az értesítést küldő 
barangolásszolgáltató és a b) pont 
értelmében vett mindegyik szerződő fél 
köteles legalább 2018. július 1-jéig 
teljesíteni az első albekezdés c), d) és e) 
pontja szerinti kötelezettségvállalásait, 
beleértve az említett albekezdés d) pontja 
szerinti alternatív kötelezettségvállalást is.

(7) A 2014. július 1. és 2016. június 30. 
közötti időszakban az (1) bekezdésben 
előírt feltételeket nem teljesítő 
barangolásszolgáltatókra is ezt a cikket 
kell alkalmazni, amennyiben betartják a 
következő feltételeket:

a) a barangolásszolgáltató az (5) 
bekezdésnek megfelelően értesíti a 
BEREC Hivatalát saját nyilatkozatáról és 
minden releváns két- vagy többoldalú 
megállapodásról, kifejezetten erre a 
bekezdésre hivatkozva;

b) a barangolásszolgáltató akár saját 
hálózatain keresztül, akár más 
barangolásszolgáltatókkal kötött két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodások 
révén gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdés a) pontjának feltételei legkésőbb 
2014. július 1-jétől vagy az értesítés 
dátumától (amelyik a későbbi időpont) 
legalább 10, az Unió népességének 30 %-
át kitevő tagállamban teljesüljenek;
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c) a barangolásszolgáltató akár saját 
hálózatain keresztül, akár más 
barangolásszolgáltatókkal kötött két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodások 
révén gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdés a) pontjának feltételei legkésőbb 
2015. július 1-jétől vagy az értesítés 
dátumától (amelyik a későbbi időpont) 
legalább 14, az Unió népességének 50 %-
át kitevő tagállamban teljesüljenek;

d) a barangolásszolgáltató akár saját 
hálózatain keresztül, akár más 
barangolásszolgáltatókkal kötött két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodások 
révén gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdés a) pontjának feltételei legkésőbb 
2016. július 1-jétől vagy az értesítés 
dátumától (amelyik a későbbi időpont) 
legalább 17, az Unió népességének 70 %-
át kitevő tagállamban teljesüljenek;

Ha az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltató az első albekezdés 
a) pontjával összhangban a saját 
nyilatkozatáról, illetve két- vagy 
többoldalú megállapodásról értesíti a 
BEREC Hivatalát, és így ezen albekezdés 
hatálya alá esik, az értesítést 
barangolásszolgáltató és a b) pont 
értelmében vett mindegyik szerződő fél 
köteles legalább 2018. július 1-jéig 
teljesíteni az első albekezdés a) pontja 
szerinti kötelezettségvállalásaikat.

(8) A barangolásszolgáltatók tisztességes 
és ésszerű feltételekkel, jóhiszemű 
tárgyalásokat folytatnak a két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodások 
létrehozásáról, figyelembe véve, hogy a 
más barangolásszolgáltatókkal kötött 
megállapodásoknak lehetővé kell tenniük 
a hazai hálózati lefedettség virtuális 
kiterjesztését, valamint az ezt a cikket 
alkalmazó minden barangolásszolgáltató 
számára lehetővé kell tennie a 
szabályozott kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatások saját belföldi mobil 
hírközlési szolgáltatásaikkal azonos 
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árszinten történő, fenntartható nyújtását.

(9) Az (1) bekezdés alóli kivételként 2016. 
július 1. után ezt a cikket kell alkalmazni 
az ezt a cikket alkalmazó azon 
barangolásszolgáltatókra is, amelyek 
igazolják, hogy jóhiszeműen, tisztességes 
és ésszerű feltételekkel megkíséreltek két-
vagy többoldalú barangolási 
megállapodást létrehozni vagy 
kiterjeszteni minden olyan tagállamban, 
amelyekben még nem felelnek meg az (1) 
bekezdésnek, de egy vagy több tagállam 
esetében nem tudtak két- vagy többoldalú 
barangolási megállapodást kötni ott 
hálózattal rendelkező 
barangolásszolgáltatóval, feltéve, hogy 
teljesítik a (6) bekezdés b) pontjában 
előírt, minimális lefedettségre vonatkozó 
követelményt és az ebben a cikkben előírt 
minden egyéb releváns rendelkezést. Ilyen 
esetben az ezt a cikket alkalmazó 
barangolásszolgáltatóknak továbbra is 
törekedniük kell arra, hogy barangolási 
megállapodást kössenek olyan 
barangolásszolgáltatókkal, amelyek 
tagállama addig még nem képviselte 
magát ilyen megállapodásban.

(10) Ha egy alternatív 
barangolásszolgáltató a 4. cikk (1) 
bekezdésével összhangban már 
hozzáférést kapott egy belföldi szolgáltató 
ügyfeleihez, és megvalósította az ezen 
ügyfelek kiszolgálásához szükséges 
beruházásokat, az adott belföldi 
szolgáltatóra az 5. cikk (7) bekezdése egy 
három éves átmeneti időszak alatt nem 
alkalmazandó. Ez az átmeneti időszak 
nem érinti az alternatív 
barangolásszolgáltatóval kötött 
szerződésben esetlegesen szereplő, ennél 
hosszabb időtartam betartásának 
szükségességét.

(11) Ez a cikk nem érinti az uniós 
versenyszabályoknak a két- vagy 
többoldalú barangolási megállapodásokra 
történő alkalmazását.”
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(5) A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

a) az első albekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(2) 2013. július 1-jei hatállyal a 
kiskereskedelmi díj (ÁFA nélkül), amelyet 
egy barangolásszolgáltató a barangolást 
végző ügyfélnek a szabályozott 
barangolási hívásért az euro-hangtarifa 
alapján felszámíthat, hívásonként eltérő 
lehet, de nem haladhatja meg hívásindítás 
esetén a 0,24 euró/perc, fogadott hívás 
esetén pedig a 0,07 euró/perc díjat. A 
hívásindításért felszámított 
kiskereskedelmi díj maximális összege 
2014. július 1-jén 0,19 euróra csökken. A 
nem rendeltetésszerű, illetve csaláson 
alapuló felhasználás megelőzésére tett 
intézkedések sérelme nélkül, 2014. július 
1-jétől a barangolásszolgáltatók nem 
számíthatnak fel semmilyen díjat a 
barangolást végző ügyfeleiknek a 
hívásfogadásért. A 19. cikk sérelme 
nélkül, az euro-hangtarifa itt megadott 
maximális kiskereskedelmi díjai 2017. 
június 30-ig maradnak hatályban.”

b) a harmadik albekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

„Minden barangolásszolgáltató 
másodperc alapú számlázást alkalmaz a 
barangolást végző ügyfeleinél az euro-
hangtarifa hatálya alá tartozó 
szabályozott barangolásos hívások 
esetében.”

(6) A 14. cikk a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1a) Ha a szabályozott kiskereskedelmi 
barangolásos szolgáltatásoknak az 
érvényben lévő belföldi díjak mellett 
történő igénybevétele a 4a. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy ésszerű 
használatra vonatkozó szempont 
megjelölésével korlátozott, a 
barangolásszolgáltató figyelmezteti a 
barangolást végző ügyfelet, amennyiben a 
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barangolásos hívások és SMS-üzenetek 
fogyasztása eléri az ésszerű használatra 
vonatkozóan megállapított határt, és 
egyidejűleg alapszintű, személyre szabott 
árképzési tájékoztatást nyújt a barangolást 
végző ügyfél részére a belföldi 
szolgáltatási díjtól vagy díjcsomagtól elérő 
hívásindításra vagy SMS-küldésre 
vonatkozó barangolásos díjakról, e cikk 
(1) bekezdés második, negyedik és ötödik 
albekezdésével összhangban.”

(7) A 15. cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:

„(2a) Ha a szabályozott kiskereskedelmi 
barangolásos szolgáltatásoknak az 
érvényben lévő belföldi díjak mellett 
történő igénybevétele a 4a. cikk (2) 
bekezdésével összhangban egy ésszerű 
használatra vonatkozó szempont 
megjelölésével korlátozott, a 
barangolásszolgáltató figyelmezteti a 
barangolást végző ügyfelet, amennyiben a 
barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
fogyasztása eléri az ésszerű használatra 
vonatkozóan megállapított határt, és 
egyidejűleg alapszintű, személyre szabott 
árképzési tájékoztatást nyújt a barangolást 
végző ügyfél részére a belföldi 
szolgáltatási díjtól vagy díjcsomagtól elérő 
barangolásos adatátvitelre vonatkozó 
barangolásos díjakról, e cikk (2) 
bekezdésével összhangban. E cikk (3) 
bekezdését kell alkalmazni a 4a. cikk (2) 
bekezdésében említett, az érvényben lévő 
belföldi díjakon vagy díjcsomagokon kívül 
igénybe vett barangolásos adatátviteli 
szolgáltatásokra.”

(8) A 19. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

a) A (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

i. az első mondat helyébe a következő 
szöveg lép:

„A Bizottság felülvizsgálja ennek a 
rendeletnek a működését, és nyilvános 
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konzultációt követően legkésőbb 2016. 
december 31-ig jelentést tesz az Európai 
Parlament és a Tanács részére.”

ii. A g) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

g) a 3. és 4. cikkben előírt strukturális 
intézkedések és a 4a. cikkben előírt 
alternatív rendszer végrehajtása milyen 
mértékben eredményezte olyan verseny 
kialakulását a barangolási szolgáltatások 
belső piacán, hogy már nincs tényleges 
különbség a barangolásos és a belföldi 
díjszabások között;”;

iii. A cikk a következő i) ponttal egészül 
ki:

i. a belföldi kiskereskedelmi árak 
alakulása milyen megfigyelhető 
mértékben befolyásolta – ha befolyásolta 
egyáltalán – a barangolásszolgáltatókat 
abban, hogy Unió-szerte a belföldi 
szolgáltatási árakat alkalmazzák mind a 
belföldi szolgáltatások, mind a 
szabályozott barangolási szolgáltatások 
esetében.”

b) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

i. Az első mondat helyébe a következő 
szöveg lép:

„Ha a jelentés azt mutatja, hogy nincs 
minden tagállamban legalább egy olyan 
barangolásszolgáltató, amely ésszerű 
használatra minden kiskereskedelmi 
csomagban felkínál olyan díjszabási 
opciót, amelyekben a belföldi szolgáltatási 
díj érvényes a belföldi és a szabályozott 
barangolásos szolgáltatásokra egyaránt, 
vagy ha az alternatív 
barangolásszolgáltatók ajánlatai nem 
tették a lényegében egyenlő barangolásos 
díjszabásokat könnyen elérhetővé a 
fogyasztók számára az Unió egész 
területén, a Bizottság ugyanazon 
időpontig megfelelő javaslatokat tesz az 
Európai Parlament és a Tanács számára 
a helyzet kezelésére és annak 
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biztosítására, hogy a belső piacon ne 
legyen különbség a nemzeti és a 
barangolásos díjszabások között.”

ii. A d) pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„d) a 7., 9. és 12. cikkben előírt maximális 
nagykereskedelmi díjak érvényességét 
megváltoztatni vagy mértéküket 
csökkenteni annak érdekében, hogy 
minden barangolásszolgáltató képes 
legyen a saját kiskereskedelmi 
csomagjában, ésszerű használatra olyan 
díjszabási opciót nyújtani, melyben az 
érvényben lévő belföldi szolgáltatási díjak 
vonatkoznak mind a belföldi 
szolgáltatásokra, mind pedig a 
szabályozott barangolási szolgáltatásokra, 
úgy, mintha az utóbbiakat a hazai 
hálózaton vették volna igénybe.”

Indokolás

Az 531/2012/EU rendelet jelenlegi időpontban történő módosítása a szolgáltatók 
vonatkozásában erőteljesen hátrányos befolyást gyakorolna a kiszámíthatóságra és a 
jogbiztonságra. Mindenesetre ki kell várni e rendelet működésének az e rendelet 19. cikkében 
foglalt, Bizottság általi felülvizsgálatát.
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