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PR_COD_1recastingam

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a 
▌jel jelzi, vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0085),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0085/2021),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

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

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

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 
2001. november 28-i intézményközi megállapodásra2,

– tekintettel az eljárási szabályzata 110. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság 
által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz intézett, 20xx. xxxx xx-i levélre,

– tekintettel eljárási szabályzata 110., 59. és 40. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

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

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

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 

1 HL C […]., […], […]. o.
2 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mivel az 531/2012/EU rendelet 
2022. június 30-án hatályát veszti, e 
rendelet célja az előbbi rendelet 
átdolgozása, ezzel egyidejűleg pedig olyan 
új intézkedések bevezetése, amelyek 
növelik az átláthatóságot, többek között a 
hozzáadott értékű szolgáltatások 
barangolás során történő használatára 
vonatkozóan, és a barangolás alatt a 
belföldi díjszabás szerinti modell valódi 
élményét biztosítják a szolgáltatás 
minősége és a segélyhívó szolgáltatások 
elérhetősége terén. Az új rendelet 10 évre, 
2032-ig szól, hogy biztosítsa a piac 
kiszámíthatóságát és minimalizálja a 
szabályozásból eredő terheket, miközben 
egy olyan mechanizmust vezet be, amely 
lehetővé teszi a nagykereskedelmi szintű 
beavatkozást, amennyiben a piaci 
fejlemények úgy kívánják.

(4) Mivel az 531/2012/EU rendelet 
2022. június 30-án hatályát veszti, e 
rendelet célja az előbbi rendelet 
átdolgozása, ezzel egyidejűleg pedig olyan 
új intézkedések bevezetése, amelyek 
növelik az átláthatóságot, többek között a 
hozzáadott értékű szolgáltatások 
barangolás során történő használatára 
vonatkozóan, és a barangolás alatt a 
belföldi díjszabás szerinti modell valódi 
élményét biztosítják a szolgáltatás 
minősége és a segélyhívó szolgáltatások 
elérhetősége terén. Az új rendelet 10 évre, 
2032-ig szól, hogy biztosítsa a piac 
kiszámíthatóságát és minimalizálja a 
szabályozásból eredő terheket, miközben 
felülvizsgálatot vezet be, amelyet 
jogalkotási javaslat kísér, amennyiben a 
piaci fejlemények úgy kívánják.

Or. en

Indokolás

E preambulumbekezdés kismértékű módosítását javasoljuk annak érdekében, hogy az 
összhangban álljon a 21., 22. és 23. cikkre vonatkozó javaslatainkkal.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A barangolási szolgáltatások 
hatékonyabb, integrált és versenyalapú 
piacának kialakulását nem akadályozhatják 
olyan tényezők, amelyek gátolják a 
vállalkozásokat abban, hogy érdemben 
tárgyalásokat folytassanak a barangolási 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
nagykereskedelmi hozzáférésről. Fel kell 
számolni a nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés előtt álló 
akadályokat, amelyek a tárgyalási pozíciók 
különbözőségéből, valamint abból a 
körülményből fakadnak, hogy a 
vállalkozások különböző mértékben 
rendelkeznek infrastruktúrával. E célból a 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférési 
megállapodásoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a technológiasemlegesség elvét, 
egyenlő és tisztességes hozzáférési 
lehetőséget kell biztosítaniuk valamennyi 
üzemeltető számára a rendelkezésre álló 
összes hálózathoz és technológiához, 
valamint jóhiszemű tárgyalások 
eredményeként kell létrejönniük, lehetővé 
téve a barangolásszolgáltató számára, hogy 
a belföldön kínált szolgáltatásokkal 
egyenértékű kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat kínáljon. A virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetők és a mobil 
hírközlési szolgáltatások viszonteladói, 
amelyek nem rendelkeznek saját hálózati 
infrastruktúrával, a barangolási 
szolgáltatásokat jellemzően a fogadó 
mobilhálózat ugyanazon tagállamban 
található üzemeltetőivel kötött 
nagykereskedelmi barangolási 
megállapodások alapján nyújtják. 
Előfordulhat azonban, hogy a kereskedelmi 
tárgyalások eredményeként a virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetők és a 
viszonteladók számára nem marad 
elegendő árrés ahhoz, hogy alacsonyabb 
árakkal ösztönözzék a versenyt. Az említett 
akadályok felszámolása, továbbá a virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetők/viszonteladók és 
a mobilhálózat-üzemeltetők tárgyalási 

(14) A barangolási szolgáltatások 
hatékonyabb, integrált és versenyalapú 
piacának kialakulását nem akadályozhatják 
olyan tényezők, amelyek gátolják a 
vállalkozásokat abban, hogy érdemben 
tárgyalásokat folytassanak a barangolási 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
nagykereskedelmi hozzáférésről. Fel kell 
számolni a nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés előtt álló 
akadályokat, amelyek a tárgyalási pozíciók 
különbözőségéből, valamint abból a 
körülményből fakadnak, hogy a 
vállalkozások különböző mértékben 
rendelkeznek infrastruktúrával. E célból a 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférési 
megállapodásoknak tiszteletben kell 
tartaniuk a technológiasemlegesség elvét, 
egyenlő és tisztességes hozzáférési 
lehetőséget kell biztosítaniuk valamennyi 
üzemeltető számára a rendelkezésre álló 
összes hálózathoz és technológiához, 
valamint jóhiszemű tárgyalások 
eredményeként kell létrejönniük, lehetővé 
téve a barangolásszolgáltató számára, hogy 
a belföldön kínált szolgáltatásokkal 
egyenértékű kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat kínáljon. E rendelet 
ugyanakkor nem korlátozhatja a 
nagykereskedelmi hozzáférési 
megállapodások megkötését kizárólag a 
legfejlettebb hálózatokkal rendelkező 
szolgáltatókra. A szolgáltatók számára 
lehetővé kell tenni, hogy 
nagykereskedelmi barangolási 
megállapodásaikkal kapcsolatos 
tárgyalásaikat kereskedelmi igényeiknek 
megfelelően folytassák. Ezért e rendelet 
nem kötelezi a szolgáltatókat aktuális 
barangolási partnerük megváltoztatására, 
amennyiben barangolást végző ügyfeleik 
számára még nem kínálnak 5G- vagy 
egyéb fejlett szolgáltatásokat. Ez nem 
érinti az e rendeletben a szolgáltatás 
minősége tekintetében meghatározott 
követelményeket. A virtuális mobilhálózat-
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pozícióinak kiegyensúlyozása – a 
hozzáférésre irányuló kötelezettség és a 
nagykereskedelmi árkorlátok alkalmazása 
révén – előreláthatóan megkönnyíti majd 
az alternatív, innovatív és az Unión belüli 
barangolási szolgáltatások és 
ügyfélajánlatok megjelenését. 
Az (EU) 2018/1972 irányelv szabályai 
nem rendelkeznek e problémának a 
jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek 
előírásán keresztül történő megoldásáról .

üzemeltetők és a mobil hírközlési 
szolgáltatások viszonteladói, amelyek nem 
rendelkeznek saját hálózati 
infrastruktúrával, a barangolási 
szolgáltatásokat jellemzően a fogadó 
mobilhálózat ugyanazon tagállamban 
található üzemeltetőivel kötött 
nagykereskedelmi barangolási 
megállapodások alapján nyújtják. 
Előfordulhat azonban, hogy a kereskedelmi 
tárgyalások eredményeként a virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetők és a 
viszonteladók számára nem marad 
elegendő árrés ahhoz, hogy alacsonyabb 
árakkal ösztönözzék a versenyt. Az említett 
akadályok felszámolása, továbbá a virtuális 
mobilhálózat-üzemeltetők/viszonteladók és 
a mobilhálózat-üzemeltetők tárgyalási 
pozícióinak kiegyensúlyozása – a 
hozzáférésre irányuló kötelezettség és a 
nagykereskedelmi árkorlátok alkalmazása 
révén – előreláthatóan megkönnyíti majd 
az alternatív, innovatív és az Unión belüli 
barangolási szolgáltatások és 
ügyfélajánlatok megjelenését. 
Az (EU) 2018/1972 irányelv szabályai 
nem rendelkeznek e problémának a 
jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek 
előírásán keresztül történő megoldásáról .

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az (EU) 2018/1972 irányelv 109. 
cikkével összhangban, minden 
végfelhasználó számára biztosítani kell, 
hogy segélyhívási célú kommunikációval 
az illetékes segélyszolgálati állomáson 
keresztül díjmentesen hozzá tudjon férni a 
segélyhívó szolgálatokhoz. A 
tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, 
hogy a fogyatékossággal élő 

(19) Az (EU) 2018/1972 irányelv 109. 
cikkével összhangban, minden 
végfelhasználó számára biztosítani kell, 
hogy segélyhívási célú kommunikációval 
az illetékes segélyszolgálati állomáson 
keresztül díjmentesen hozzá tudjon férni a 
segélyhívó szolgálatokhoz. A 
tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, 
hogy a fogyatékossággal élő 
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végfelhasználók a segélyhívási célú 
kommunikáción keresztül 
hozzáférhessenek a segélyhívó 
szolgáltatásokhoz, és hozzáférésük a többi 
végfelhasználóéval egyenértékű legyen. A 
tagállamok feladata meghatározni, hogy a 
segélyhívási célú kommunikáció mely 
típusai azok, amelyek a barangolást végző 
ügyfelek segélyhívó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
műszakilag kivitelezhetők. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a barangolást 
végző ügyfelek az (EU) 2018/1972 
irányelv 109. cikkében meghatározott 
feltételek szerint segélyhívó 
szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá, a 
látogatott hálózatok üzemeltetőinek a 
nagykereskedelmi barangolási 
megállapodás keretében tájékoztatniuk kell 
a barangolásszolgáltatót arról, hogy a 
látogatott tagállamban a nemzeti 
intézkedések milyen típusú segélyhívási 
célú kommunikációt írnak elő. Emellett a 
nagykereskedelmi barangolási 
megállapodásoknak műszaki 
paraméterekkel kapcsolatos információkat 
kell tartalmazniuk a segélyhívó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása céljából, a fogyatékossággal élő 
barangolást végző ügyfelek számára is, 
valamint annak biztosítására, hogy a hívó 
helyére vonatkozó információk a látogatott 
tagállamban az illetékes segélyszolgálati 
állomás számára továbbíthatóak legyenek. 
Ezeknek az információknak lehetővé kell 
tenniük, hogy a barangolásszolgáltató 
azonosítsa a segélyhívást és a hívó helyére 
vonatkozó információk továbbítását, és 
mindezeket díjmentesen biztosítsa.

végfelhasználók a segélyhívási célú 
kommunikáción keresztül 
hozzáférhessenek a segélyhívó 
szolgáltatásokhoz, és hozzáférésük a többi 
végfelhasználóéval egyenértékű legyen. A 
tagállamok feladata meghatározni, hogy a 
segélyhívási célú kommunikáció mely 
típusai azok, amelyek a barangolást végző 
ügyfelek segélyhívó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének biztosítása érdekében 
műszakilag kivitelezhetők. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a barangolást 
végző ügyfelek az (EU) 2018/1972 
irányelv 109. cikkében meghatározott 
feltételek szerint segélyhívó 
szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá, a 
látogatott hálózatok üzemeltetőinek a 
nagykereskedelmi barangolási 
megállapodás keretében tájékoztatniuk kell 
a barangolásszolgáltatót arról, hogy a 
látogatott tagállamban a nemzeti 
intézkedések milyen típusú segélyhívási 
célú kommunikációt írnak elő. Emellett a 
nagykereskedelmi barangolási 
megállapodásoknak műszaki 
paraméterekkel kapcsolatos információkat 
kell tartalmazniuk a segélyhívó 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása céljából, a fogyatékossággal élő 
barangolást végző ügyfelek számára is, 
valamint annak biztosítására, hogy a hívó 
helyére vonatkozó információk – a 
készülékalapú információkat is beleértve 
– a látogatott tagállamban az illetékes 
segélyszolgálati állomás számára 
továbbíthatóak legyenek. Ezeknek az 
információknak lehetővé kell tenniük, hogy 
a barangolásszolgáltató azonosítsa a 
segélyhívást és a hívó helyére vonatkozó 
információk továbbítását, és mindezeket 
díjmentesen biztosítsa.

Or. en

Indokolás

A segélyhívást kezdeményező hívó helyének meghatározása létfontosságú a segélyszolgálati 
állomások és az elsődleges beavatkozók számára. A helymeghatározási technológiák fejlődése 
és az okostelefonok elterjedése következtében a készülékekben jobb helymeghatározási 
információk állnak rendelkezésre. Szó szerint életeket menthet, ha a segélyszolgálati 
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állomások biztonságos és megbízható módon hozzájutnak ezekhez a készülékalapú 
helymeghatározási információkhoz.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A barangolást végző ügyfelek 
számára lehetővé kell tenni, hogy az Unión 
belüli barangolás során a lehető 
legnagyobb mértékben használhassák 
azokat a kiskereskedelmi szolgáltatásokat, 
amelyekre előfizetnek, és ugyanolyan 
szintű szolgáltatásminőséget élvezzenek, 
mint otthon. E célból a 
barangolásszolgáltatóknak meg kell 
tenniük a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat ugyanolyan feltételek 
mellett nyújtsák, mintha az ilyen 
szolgáltatásokat az ügyfelek belföldön 
vennék igénybe. A barangolás során, 
amennyiben műszakilag megvalósítható, 
ugyanolyan minőségű szolgáltatást kell 
nyújtani az ügyfeleknek.

(28) A barangolást végző ügyfelek 
számára lehetővé kell tenni, hogy az Unión 
belüli barangolás során a lehető 
legnagyobb mértékben használhassák 
azokat a kiskereskedelmi szolgáltatásokat, 
amelyekre előfizetnek, és ugyanolyan 
szintű szolgáltatásminőséget élvezzenek, 
mint otthon. E célból a 
barangolásszolgáltatóknak meg kell 
tenniük a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat ugyanolyan feltételek 
mellett nyújtsák, mintha az ilyen 
szolgáltatásokat az ügyfelek belföldön 
vennék igénybe. A barangolás során, 
amennyiben műszakilag megvalósítható, 
ugyanolyan minőségű szolgáltatást kell 
nyújtani az ügyfeleknek. A BEREC-nek 
aktualizálnia kell a szolgáltatásminőségi 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
kiskereskedelmi iránymutatásait annak 
érdekében, hogy hozzájáruljon e rendelet 
következetes alkalmazásához.

Or. en

Indokolás

Lásd az e rendelet 5. cikke (2) bekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A barangolásszolgáltatók számára 
lehetővé kell tenni, hogy méltányos 
használatra vonatkozó feltételeket („fair 
use policy”) alkalmazzanak az 
alkalmazandó belföldi szolgáltatási 
árszínvonalon nyújtott szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások 
használatára. A méltányos használatra 
vonatkozó feltételek célja annak 
megakadályozása, hogy a barangolást 
végző ügyfelek a szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat visszaélésszerűen vagy 
nem rendeltetésszerűen – például a belföldi 
szolgáltatójuk tagállamától eltérő tagállam 
területén, időszakos utazásokon kívül – 
használják. Olyan körülmények által 
okozott vis maior esetén, mint például a 
pandémiák vagy természeti katasztrófák, 
amelyek akaratlanul meghosszabbítják a 
barangolást végző ügyfél másik 
tagállamban való ideiglenes 
tartózkodásának időtartamát, a 
barangolásszolgáltatóknak a barangolást 
végző ügyfél indokolt kérésére 
mérlegelniük kell az alkalmazandó 
méltányos használatra vonatkozó 
kedvezmény megfelelő időtartamra 
történő meghosszabbítását. A méltányos 
használatra vonatkozó feltételeknek 
lehetővé kell tenniük a barangolási 
szolgáltatást igénybe vevő ügyfél számára, 
hogy bizonyos mennyiségű, a 
díjcsomagjának megfelelő, belföldi 
kiskereskedelmi árszínvonalon nyújtott, 
szabályozott kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatást vegyen igénybe.

(29) A barangolásszolgáltatók számára 
lehetővé kell tenni, hogy méltányos 
használatra vonatkozó feltételeket („fair 
use policy”) alkalmazzanak az 
alkalmazandó belföldi szolgáltatási 
árszínvonalon nyújtott szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások 
használatára. A méltányos használatra 
vonatkozó feltételek célja annak 
megakadályozása, hogy a barangolást 
végző ügyfelek a szabályozott 
kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatásokat visszaélésszerűen vagy 
nem rendeltetésszerűen – például a belföldi 
szolgáltatójuk tagállamától eltérő tagállam 
területén, időszakos utazásokon kívül – 
használják. Olyan körülmények által 
okozott vis maior esetén, mint például a 
pandémiák vagy természeti katasztrófák, 
amelyek akaratlanul meghosszabbítják a 
barangolást végző ügyfél másik 
tagállamban való ideiglenes 
tartózkodásának időtartamát, a 
barangolásszolgáltatóknak a barangolást 
végző ügyfél indokolt kérésére megfelelő 
időtartamra meg kell hosszabbítaniuk az 
alkalmazandó méltányos használatra 
vonatkozó kedvezményt. A méltányos 
használatra vonatkozó feltételeknek 
lehetővé kell tenniük a barangolási 
szolgáltatást igénybe vevő ügyfél számára, 
hogy bizonyos mennyiségű, a 
díjcsomagjának megfelelő, belföldi 
kiskereskedelmi árszínvonalon nyújtott, 
szabályozott kiskereskedelmi barangolási 
szolgáltatást vegyen igénybe.

Or. en

Módosítás 6

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

(50a) Az uniós polgárok jelenleg is 
nagyon magas barangolási díjakkal 
szembesülnek, amikor harmadik 
országokban vesznek igénybe 
mobilkapcsolatokat. Előnyös lenne – 
különösen a külső határok menti 
régiókban élő polgárok és vállalkozások 
számára –, ha a szomszédos országokban 
is az Unióban érvényesülőkhöz hasonló 
rendelkezések mellett vehetnék igénybe a 
barangolást. Ezért arra ösztönözzük a 
Bizottságot, hogy a belföldi díjszabás 
szerinti barangolásra vonatkozó 
rendelkezéseket vegye fel a harmadik 
országokkal – különösen az Unióval 
közvetlenül határos országokkal – 
kötendő jövőbeli nemzetközi 
megállapodásokba.

Or. en

Indokolás

Különösen a határ menti régiókban élő polgárok és vállalkozások profitálnának a 
barangolásról szóló nemzetközi megállapodásokból.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A számtartományokat – ideértve a 
hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt 
számtartományokat is – a nemzeti 
számozási tervek határozzák meg, és uniós 
szinten nincsenek összehangolva. Ezért 
előfordulhat, hogy a szolgáltatók nem 
képesek minden országban előre felismerni 
a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz 
rendelt számtartományokat. A hozzáadott 
értéket képviselő szolgáltatásokhoz rendelt 
számtartományokra nemzeti szinten egyedi 
díjszabási feltételek vonatkoznak, és 

(53) A számtartományokat – ideértve a 
hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz rendelt 
számtartományokat is – a nemzeti 
számozási tervek határozzák meg, és uniós 
szinten nincsenek összehangolva. Ezért 
előfordulhat, hogy a szolgáltatók nem 
képesek minden országban előre felismerni 
a hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz 
rendelt számtartományokat. A hozzáadott 
értéket képviselő szolgáltatásokhoz rendelt 
számtartományokra nemzeti szinten egyedi 
díjszabási feltételek vonatkoznak, és 
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hívásvégződtetési díjaik sok esetben 
nincsenek szabályozva. Jóllehet ezzel a 
barangolásszolgáltatók tisztában vannak, a 
náluk keletkező nagykereskedelmi díjak 
szintje továbbra is váratlanul magas lehet. 
A barangolás igénybevétele esetén a 
szolgáltatók nem tudják kezelni ezt a 
problémát, mivel nem rendelkeznek 
információkkal az Unió-szerte a hozzáadott 
értékű szolgáltatásokhoz rendelt 
számtartományokról. E probléma kezelése 
érdekében a BEREC-nek egységes uniós 
szintű, biztonságos adatbázist kell 
létrehoznia és fenntartania a hozzáadott 
értékű szolgáltatások számtartományairól. 
Az adatbázis átláthatósági eszközként 
szolgál, amely lehetővé teszi a nemzeti 
szabályozó hatóságok és az üzemeltetők 
számára, hogy közvetlen hozzáférést 
kapjanak az azzal kapcsolatos 
információkhoz, hogy az egyes 
tagállamokban mely számtartományok 
eredményezhetnek magasabb költségeket 
(hívásvégződtetési díjakat). Ez egy 
szükséges közbenső lépés kiskereskedelmi 
szinten az átláthatóság növeléséhez, mivel 
az adatbázis révén tájékoztatni lehetne a 
barangolást végző ügyfeleket azon 
szolgáltatástípusokról, amelyekre a 
barangolás során magasabb díjak 
vonatkozhatnak. A BEREC-nek meg kell 
állapítania azokat az eljárásokat, 
amelyekkel az illetékes hatóságoknak 
rendelkezésre kell bocsátaniuk és 
frissíteniük kell a 17. cikk szerint kért 
információkat.

hívásvégződtetési díjaik sok esetben 
nincsenek szabályozva. Jóllehet ezzel a 
barangolásszolgáltatók tisztában vannak, a 
náluk keletkező nagykereskedelmi díjak 
szintje továbbra is váratlanul magas lehet. 
A barangolás igénybevétele esetén a 
szolgáltatók nem tudják kezelni ezt a 
problémát, mivel nem rendelkeznek 
információkkal az Unió-szerte a hozzáadott 
értékű szolgáltatásokhoz rendelt 
számtartományokról. E probléma kezelése 
érdekében a BEREC-nek egységes uniós 
szintű, biztonságos adatbázist kell 
létrehoznia és fenntartania a hozzáadott 
értékű szolgáltatások számtartományairól. 
Az adatbázis átláthatósági eszközként 
szolgál, amely lehetővé teszi a nemzeti 
szabályozó hatóságok és az üzemeltetők 
számára, hogy közvetlen hozzáférést 
kapjanak az azzal kapcsolatos 
információkhoz, hogy az egyes 
tagállamokban mely számtartományok 
eredményezhetnek magasabb költségeket 
(hívásvégződtetési díjakat). Ez egy 
szükséges közbenső lépés kiskereskedelmi 
szinten az átláthatóság növeléséhez, mivel 
az adatbázis révén tájékoztatni kell a 
barangolást végző ügyfeleket azon 
szolgáltatástípusokról, amelyekre a 
barangolás során magasabb díjak 
vonatkozhatnak. A BEREC-nek meg kell 
állapítania azokat az eljárásokat, 
amelyekkel az illetékes hatóságoknak 
rendelkezésre kell bocsátaniuk és 
frissíteniük kell a 17. cikk szerint kért 
információkat.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A BEREC-nek egy olyan egységes, 
az egész Unióra kiterjedő adatbázist kell 
létrehoznia és fenntartania, amely 
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tartalmazza a segélyhívási célú 
kommunikációhoz való hozzáférés 
módjait minden egyes tagállamban. Az 
adatbázis célja, hogy átláthatóságot 
biztosítson annak érdekében, hogy a 
nemzeti szabályozó hatóságok és az 
üzemeltetők közvetlenül hozzáférjenek 
ahhoz az információhoz, hogy a 
telefonhíváson kívül milyen más módon 
lehet elérni a segélyhívási célú 
kommunikációt az egyes tagállamokban. 
Ez egy szükséges közbenső lépés 
kiskereskedelmi szinten az átláthatóság 
növeléséhez, és ennek révén a barangolási 
ügyfeleket tájékoztatni kell a segélyhívási 
célú kommunikációhoz való hozzáférés 
alternatív módjairól. A BEREC-nek meg 
kell állapítania azokat az eljárásokat, 
amelyekkel az illetékes hatóságoknak 
rendelkezésre kell bocsátaniuk és 
frissíteniük kell az e rendelet szerint kért 
információkat.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Nyomon kell követni és 
rendszeresen felül kell vizsgálni a 
nagykereskedelmi barangolási piacok 
működését és a kiskereskedelmi 
barangolási piacokkal fennálló kapcsolatát, 
figyelembe véve a verseny és a technológia 
terén történt fejleményeket és a forgalom 
alakulását. A Bizottságnak két jelentést 
kell benyújtania az Európai Parlament és a 
Tanács részére. A Bizottságnak 
jelentéseiben különösen ki kell térnie 
annak értékelésére, hogy az RLAH 
gyakorol-e bármilyen hatást a 
kiskereskedelmi piacokon elérhető 
díjcsomagok alakulására. A fenti 
értékelésnek ki kell terjednie egyrészt a 
kizárólag belföldi szolgáltatásokat 

(59) Nyomon kell követni és 
rendszeresen felül kell vizsgálni a 
nagykereskedelmi barangolási piacok 
működését és a kiskereskedelmi 
barangolási piacokkal fennálló kapcsolatát, 
figyelembe véve a verseny és a technológia 
terén történt fejleményeket és a forgalom 
alakulását. A Bizottságnak kétévente 
jelentést kell benyújtania az Európai 
Parlament és a Tanács részére. A 
Bizottságnak jelentéseiben különösen ki 
kell térnie annak értékelésére, hogy az 
RLAH gyakorol-e bármilyen hatást a 
kiskereskedelmi piacokon elérhető 
díjcsomagok alakulására. A fenti 
értékelésnek ki kell terjednie egyrészt a 
kizárólag belföldi szolgáltatásokat 
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tartalmazó és a kiskereskedelmi 
barangolási szolgáltatásokat teljes 
egészében kizáró, ezzel az RLAH fő célját 
veszélyeztető díjcsomagok esetleges 
terjedésének értékelésére, másrészt az 
átalánydíjas díjcsomagok elérhetősége 
esetleges visszaszorulásának értékelésére, 
ami szintén veszteséget jelenthet a 
fogyasztók számára, és veszélyeztetheti a 
digitális egységes piac célkitűzéseit. A 
Bizottság jelentéseinek különösen 
elemeznie kell, hogy nemzeti szabályozó 
hatóságok milyen mértékben 
engedélyezték a kivételes kiskereskedelmi 
barangolási többletdíjakat, a belföldi 
díjszabási modell fenntarthatóságát a hazai 
hálózatüzemeltetők számára, valamint a 
szabályozott nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatások hatékony módon történő 
nyújtása keretében felmerült költségek 
megtérülését a látogatott hálózatok 
üzemeltetői számára. Továbbá, a Bizottság 
jelentéseiben értékelni kell 
nagykereskedelmi szinten a különböző 
hálózati technológiákhoz és generációkhoz 
való hozzáférés biztosítását; a kereskedési 
platformok és a nagykereskedelmi 
forgalomhoz hasonló eszközök 
használatának szintjét; a gépek közötti 
barangolás alakulása; a hozzáadott értékű 
szolgáltatásokkal és a segélyhívásokra 
vonatkozó intézkedések alkalmazásával 
kapcsolatban továbbra is fennálló 
kiskereskedelmi szintű problémákat. 
Annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 
barangolási piacok RLAH-szabályokhoz 
való alkalmazkodásának értékelésére 
irányuló említett jelentéstétel, elégséges 
információt kell gyűjteni e piacok 
működéséről az említett szabályok 
végrehajtását követően.

tartalmazó és a kiskereskedelmi 
barangolási szolgáltatásokat teljes 
egészében kizáró, ezzel az RLAH fő célját 
veszélyeztető díjcsomagok esetleges 
terjedésének értékelésére, másrészt az 
átalánydíjas díjcsomagok elérhetősége 
esetleges visszaszorulásának értékelésére, 
ami szintén veszteséget jelenthet a 
fogyasztók számára, és veszélyeztetheti a 
digitális egységes piac célkitűzéseit. A 
Bizottság jelentéseinek különösen 
elemeznie kell, hogy nemzeti szabályozó 
hatóságok milyen mértékben 
engedélyezték a kivételes kiskereskedelmi 
barangolási többletdíjakat, a belföldi 
díjszabási modell fenntarthatóságát a hazai 
hálózatüzemeltetők számára, valamint a 
szabályozott nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatások hatékony módon történő 
nyújtása keretében felmerült költségek 
megtérülését a látogatott hálózatok 
üzemeltetői számára. Továbbá, a Bizottság 
jelentéseiben értékelni kell 
nagykereskedelmi szinten a különböző 
hálózati technológiákhoz és generációkhoz 
való hozzáférés biztosítását; a kereskedési 
platformok és a nagykereskedelmi 
forgalomhoz hasonló eszközök 
használatának szintjét; a gépek közötti 
barangolás alakulása; a hozzáadott értékű 
szolgáltatásokkal és a segélyhívásokra 
vonatkozó intézkedések alkalmazásával 
kapcsolatban továbbra is fennálló 
kiskereskedelmi szintű problémákat. A 
Bizottság jelentéseiben értékelni kell 
továbbá az új hálózati technológiák, 
például az 5G bevezetése és 
megvalósítása, valamint a Covid19-
világjárvány barangolási piacra gyakorolt 
hatását. Annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon a barangolási piacok RLAH-
szabályokhoz való alkalmazkodásának 
értékelésére irányuló említett jelentéstétel, 
elégséges információt kell gyűjteni e 
piacok működéséről az említett szabályok 
végrehajtását követően.

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a maximális nagykereskedelmi díjak 
közelmúltbeli és naprakész adatokon 
alapuljanak, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el azon maximális 
nagykereskedelmi díjak módosítása 
céljából, amelyeket a látogatott hálózat 
üzemeltetője a barangolásszolgáltatónak 
felszámíthat a látogatott hálózaton 
keresztül nyújtott szabályozott 
barangolásos hangátviteli, SMS- vagy 
adatátviteli szolgáltatásokért. Ebben a 
rendeletben meg kell határozni a fenti 
maximális nagykereskedelmi díjak 
megállapításának alapjául szolgáló 
részletes kritériumokat és paramétereket. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak69 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

(62) Annak biztosítása érdekében, hogy 
e rendelet közelmúltbeli és naprakész 
adatokon alapuljon, a Bizottságnak 
szorosan nyomon kell követnie a 
barangolási piac alakulását az e 
rendeletben meghatározottak szerint. 
Szükséges és helyénvaló esetben a 
kétévenkénti jelentéseket a barangolási 
piacon belüli körülmények 
megváltozásával foglalkozó jogalkotási 
javaslatnak kell kísérnie.

__________________ __________________
69 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 69 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 21. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mobilhálózat-üzemeltetők a 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre 
vonatkozó összes észszerű megkeresésnek 
eleget tesznek, lehetővé téve különösen azt, 
hogy a barangolásszolgáltató a belföldön 
kínált kiskereskedelmi 
mobilszolgáltatásokkal teljesen megegyező 
szolgáltatásokat kínálhasson, amennyiben 
ez műszakilag kivitelezhető.

(1) A mobilhálózat-üzemeltetők a 
nagykereskedelmi barangolási hozzáférésre 
vonatkozó összes észszerű megkeresésnek 
eleget tesznek, lehetővé téve különösen azt, 
hogy a barangolásszolgáltató a belföldön 
kínált kiskereskedelmi 
mobilszolgáltatásokkal teljesen megegyező 
szolgáltatásokat kínálhasson, amennyiben 
ez a hozzáférési kéréssel megkeresett 
mobilhálózat-üzemeltető számára 
műszakilag kivitelezhető.

Or. en

Indokolás

A hálózatüzemeltetők számára lehetővé kell tenni, nagykereskedelmi barangolási 
megállapodásaikkal kapcsolatos tárgyalásaikat kereskedelmi igényeiknek megfelelően 
folytassák. Ezért ez a rendelet nem kötelezheti a hálózatüzemeltetőket jelenlegi barangolásos 
partnerük megváltoztatására, mivel lesz egy olyan korlátozott időszak, amikor egyes 
hálózatüzemeltetők már rendelkeznek 5G-s infrastruktúrával, míg mások nem.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A BEREC annak érdekében, hogy 
hozzájáruljon e cikk következetes 
alkalmazásához, ...-ig [6 hónappal e 
rendelet hatálybalépését követően] az 
érdekelt felekkel folytatott konzultációt 
követően és a Bizottsággal szoros 
együttműködésben aktualizálja a 
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szolgáltatásminőséggel kapcsolatos 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
kiskereskedelmi iránymutatásait.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (EU) 2016/2286 végrehajtási 
rendeletet az (1) bekezdés alapján 
elfogadott új végrehajtási jogi aktus 
hatálybalépéséig továbbra is alkalmazni 
kell.

(5) Az (EU) 2016/2286 végrehajtási 
rendeletet az (1) bekezdés alapján 
elfogadott új végrehajtási jogi aktus 
hatálybalépéséig továbbra is alkalmazni 
kell azzal a céllal, hogy a méltányos 
használatra vonatkozó politikák 
alkalmazása az Unióban rugalmasabbá 
váljon, és fokozatosan megszűnjön.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 
által a barangolásszolgáltatónak a 
látogatott hálózaton keresztül nyújtott 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatás nyújtásáért felszámított átlagos 
nagykereskedelmi díj az átvitt 
adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 
nem haladhatja meg a 2,00 EUR összegű 
biztonsági árkorlátot. Ez a maximális 
nagykereskedelmi díj az átvitt 
adatmennyiség egy gigabájtjára 
vetítve 2025. január 1-jétől 1,50 EUR-ra 
csökken, és a 21., a 22. és a 23. cikk 
sérelme nélkül 2032. június 30-ig az átvitt 
adatmennyiség egy gigabájtjára 
vetítve 1,50 EUR marad.

(1) A látogatott hálózat üzemeltetője 
által a barangolásszolgáltatónak a 
látogatott hálózaton keresztül nyújtott 
szabályozott barangolásos adatátviteli 
szolgáltatás nyújtásáért felszámított átlagos 
nagykereskedelmi díj az átvitt 
adatmennyiség egy gigabájtjára vetítve 
nem haladhatja meg az 1,00 EUR összegű 
biztonsági árkorlátot. Ez a maximális 
nagykereskedelmi díj az átvitt 
adatmennyiség egy gigabájtjára 
vetítve 2024. január 1-jétől 0,80 EUR-ra 
csökken. 2025. január 1-jétől a maximális 
nagykereskedelmi díj 0,60 EUR-ra 
csökken, és a 21. cikk sérelme nélkül 2032. 
június 30-ig az átvitt adatmennyiség egy 
gigabájtjára vetítve 0,60 EUR marad.
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Or. en

Indokolás

A nagykereskedelmi barangolási díjak szintje meghatározó tényező a verseny intenzitása és a 
piac valamennyi szolgáltatója számára életképes belföldi árú roamingszolgáltatás (RLAH) 
szempontjából. Az Európai Bizottság által javasolt felső határok nem tükrözik a piaci 
realitásokat. A javasolt nagykereskedelmi díjak még mindig túl magasak, és nem tükrözik sem 
a mobil adatforgalom várható átlagos éves növekedési ütemét, sem pedig az üzemeltetők 
költségeinek csökkenését a nagykereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtása terén. A 
múltat tekintve a Parlament az előző jogalkotási ciklusban már megállapodott az 1 eurós 
felső határ 2022-től történő alkalmazásáról.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz 
rendelt hívószámok adatbázisa

A hozzáadott értékű szolgáltatásokhoz 
rendelt hívószámok adatbázisa, valamint a 
segélyhívó szolgálatokhoz való hozzáférés 
módjainak adatbázisa

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A BEREC-nek egységes uniós szintű 
adatbázist kell létrehoznia és fenntartania 
az egyes tagállamokban a hozzáadott 
értékű szolgáltatásokhoz rendelt 
számtartományokról, amelyet 
hozzáférhetővé kell tennie a nemzeti 
szabályozó hatóságok és az üzemeltetők 
számára. Az adatbázist 2023. december 31-
ig kell létrehozni. E célból a nemzeti 
szabályozó hatóság vagy más illetékes 
hatóság indokolatlan késedelem nélkül 
elektronikus úton eljuttatja a BEREC-nek a 
szükséges információkat és a releváns 

A BEREC-nek egységes uniós szintű 
adatbázist kell létrehoznia és fenntartania 
az egyes tagállamokban az értéknövelt 
szolgáltatásokhoz rendelt 
számtartományokról, valamint az egyes 
tagállamokban a segélyhívó szolgálatok 
elérése céljából előírt, segélyhívási célú 
kommunikációt biztosító alternatív 
hozzáférési módokról. Az adatbázist a 
nemzeti szabályozó hatóságok és az 
üzemeltetők számára 2022. december 31-
től kell hozzáférhetővé tenni. E célból a 
nemzeti szabályozó hatóság vagy más 
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frissítéseket. illetékes hatóság indokolatlan késedelem 
nélkül elektronikus úton eljuttatja a 
BEREC-nek a szükséges információkat és 
a releváns frissítéseket.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a BEREC-kel való 
konzultációt követően két jelentést nyújt be 
az Európai Parlament és a Tanács részére. 
Szükség esetén, az egyes jelentések 
benyújtását követően, a Bizottság a 22. 
cikk alapján felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust fogad el a szabályozott barangolási 
szolgáltatások e rendeletben megállapított 
maximális nagykereskedelmi díjainak 
módosítására irányuló jogalkotási javaslat 
kísér. Az első ilyen jelentést 2025. június 
30-ig, a másodikat pedig 2029. június 30-
ig kell benyújtani.

A Bizottság a BEREC-kel való 
konzultációt követően kétévenként 
jelentést nyújt be az Európai Parlament és a 
Tanács részére. Szükség esetén, az egyes 
jelentések benyújtását követően, a 
Bizottság e rendelet módosítására irányuló 
jogalkotási javaslatot nyújt be. Az első 
ilyen jelentést 2025. június 30-ig kell 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

Vissza kell állítani a kétévenkénti jelentéstételt és a rendelet valamennyi vonatkozása 
felülvizsgálatának lehetőségét. E gyorsan változó piacon a körülmények is gyorsan 
változhatnak. Emiatt a tervezet 2025-re irányozza elő a felülvizsgálatok megkezdését, hogy a 
jogalkotók gyorsan tudjanak reagálni, ha a piac jelentős mértékben megváltozik.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az üzemeltetők által a 8. cikkel 
összhangban alkalmazott, a méltányos 
használatra vonatkozó feltételek 
alkalmazásának hatása, ideértve az ilyen 

i) az üzemeltetők által a 8. cikkel 
összhangban alkalmazott, a méltányos 
használatra vonatkozó feltételek 
alkalmazásának hatása, ideértve az ilyen 
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feltételek alkalmazása és végrehajtása 
során tetten érhető következetlenségek 
azonosítását;

feltételek alkalmazása és végrehajtása 
során tetten érhető következetlenségek 
azonosítását, valamint e politikák 
valószínűsíthető jövőbeli 
szükségességének mértékét;

Or. en

Indokolás

Hosszú távra az átlátható és homogén piac megteremtését kell célként kitűzni. Ha a piac jól 
működik, nincs szükség a kivételes szabályok megtartására. Egyértelművé kell tenni, hogy a 
méltányos használatra vonatkozó politikák csak ideiglenes intézkedések, amelyek lehetővé 
teszik a piac számára a barangolás nélküli helyzethez való alkalmazkodást.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a Covid19-világjárvány és minden 
hasonló válság hatása;

Or. en

Indokolás

Mivel a világjárvány még jelenleg is zajlik, nem tudjuk pontosan, hogy miként befolyásolja 
majd hosszú távon az európai polgárok utazási szokásait. Szeretnénk, ha a Bizottság alaposan 
megvizsgálná ezt a kérdést, és amennyiben a piac jelentős mértékben változik, következtetéseit 
egy esetleges új jogalkotási javaslat formájában valósítaná meg.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) az új hálózati technológiák 
bevezetésének és megvalósításának 
hatása;

Or. en
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Indokolás

Az 5G technológia bevezetése még csak most kezdődött meg Európában. Nincsenek 
megbízható adatok arra vonatkozóan, hogy az új hálózati technológiák hogyan befolyásolják 
majd a mobilhálózat-üzemeltetők költségszerkezetét.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket az adatokat évente legalább egyszer 
közölni kell a Bizottsággal. A Bizottság a 
szóban forgó adatokat nyilvánosan 
közzéteszi.

Ezeket az adatokat évente legalább kétszer 
közölni kell a Bizottsággal. A Bizottság a 
szóban forgó adatokat nyilvánosan 
közzéteszi.

Or. en

Indokolás

E módosítást a piac szorosabb nyomon követése érdekében javasoljuk.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve
A maximális nagykereskedelmi díjak 

felülvizsgálata
A Bizottság – a BEREC véleményének 
maximális figyelembevételével – a 23. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el azon 
maximális nagykereskedelmi díjak 
módosítása céljából, amelyeket a 
látogatott hálózat üzemeltetője a 10., 11. 
és 12. cikk értelmében a látogatott 
hálózaton keresztül történő szabályozott 
barangolásos hangátvitel, SMS- vagy 
adatátviteli szolgáltatások nyújtásáért a 
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barangolásszolgáltatónak felszámíthat.
A Bizottság e célból:
a) betartja az I. mellékletben 
meghatározott elveket, kritériumokat és 
paramétereket;
b) figyelembe veszi az Unióban 
jelenleg alkalmazott átlagos 
nagykereskedelmi díjakat, valamint azt, 
hogy megfelelő gazdasági teret kell hagyni 
a kereskedelmi piac fejlődéséhez;
c) figyelembe veszi a BEREC, a 
nemzeti szabályozó hatóságok vagy 
közvetlenül az elektronikus hírközlő 
hálózatokat üzemeltető és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások által rendelkezésre bocsátott 
piaci információkat.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk ezen új cikk törlését, mivel nem indokolt a rendelet felülvizsgálatát a 
nagykereskedelmi díjakra korlátozni, miután a piac gyorsan fejlődik, és az összes szempont 
megfelelő felülvizsgálata jobb jogalkotáshoz vezet, különösen a jelenlegi bizonytalan időkben. 
Emellett a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem változtathatják meg az uniós 
jogszabályok alapvető elemeit, és a szabályozott barangolásos adatátviteli szolgáltatások 
nagykereskedelmi díjainak meghatározása nyilvánvalóan a barangolási rendelet alapvető 
eleme.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2) A Bizottságnak a 21. és 22 . 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása határozatlan időre szól 
2025. január 1-jétől kezdődő hatállyal.
(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 21. és 
22. cikkekben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.
(4) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadása előtt a Bizottság a 
jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5) A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(6) A 21. és 22. cikkek értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam egy 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A módosításra nincs szükség – lásd a 22. cikkhez fűzött indokolást.
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A maximális nagykereskedelmi díjak 
meghatározásának kritériumai

törölve

A 22. cikkben említett maximális 
nagykereskedelmi díjak 
meghatározásának elvei, kritériumai és 
paraméterei:
a) a díjaknak egy, a tagállamok 
valamelyikében működő hatékony 
üzemeltetőnél az adott szabályozott 
nagykereskedelmi szolgáltatás 
nyújtásakor felmerülő nagykereskedelmi 
barangolási költségek megtérülésén kell 
alapulniuk; a hatékony költségek 
értékelésének az aktuális költségértékeken 
kell alapulnia; a hatékony költségek 
kiszámítására szolgáló 
költségmeghatározási módszertannak a 
harmadik feleknek nyújtott 
nagykereskedelmi barangolási 
szolgáltatások együttes és a közös 
költségekkel növelt hosszú távú 
növekményes költségeit használó, alulról 
építkező modellezési megközelítésen 
(LRIC+) kell alapulnia;
b) a növekmény a konkrét helyzet 
szempontjából releváns részre 
(szolgáltatásra) utal, itt a barangolási 
szolgáltatásokra. Az LRIC 
költségstandard kizárólag az e konkrét 
szolgáltatás nyújtásához szükséges 
elemeket foglalja magában;
c) az LRIC+ költségstandard lehetővé 
teszi az egyéb szolgáltatások 
szempontjából releváns együttes és közös 
költségek beszámítását;
d) mivel a hosszú távú 
fenntarthatóság érdekében a 
hálózatüzemeltetők együttes és közös 
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költségeinek meg kell térülnie, az együttes 
és közös költségek megoszlanak az azokat 
generáló szolgáltatások között, így azok az 
e szolgáltatások becsült költségeit 
meghaladó árplafon révén térülnek meg;
e) a mobilhálózat-üzemeltetők 
esetében a legkisebb hatékony méretnek a 
legalább 20 %-os piaci részesedésnek kell 
megfelelnie;
f) az értékcsökkenéssel kapcsolatos 
megközelítésként a gazdasági amortizációt 
kell választani; valamint
g) a hálózatok modellezéséhez 
előretekintő, IP-törzshálózaton alapuló 
technológiát kell választani, tekintettel a 
lehető leghosszabb érvényességi idő alatt 
valószínűleg felhasználásra kerülő 
különféle technológiákra.

Or. en


