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A főbb szabályok nem változtak, ahol jelentősebb eltérés van az eddigi

szabályoktól:

 EU Bizottsági notifikáció változásai

 Szimmetrikus hozzáférési kötelezettségek kiszabásának lehetősége JPE hiányában 

nemcsak a hírközlési szolgáltató hanem a hálózatüzemeltető számára is

 Önálló kötelezettségek kiszabásának lehetősége szűk hálózati kapacitások esetén 

 Piacelemzési eljárások lefolytatása 5 évente (3 helyett)

 Földrajzi piacelemzés hangsúlyosabbá válik 

 Egységes hívásvégződtetési díjmaximumok

 Közös beruházások támogatása

 Nagykereskedelmi üzleti modell külön szabályai 

Szabályozás főbb fókuszpontjai, változások
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• Az eredeti bizottsági javaslat általános „double lock” vétót vezetett volna be

kikerült a végső javaslatból

• A 33. cikk szerinti eljárás hasonló marad a jelenlegi koncepcióhoz

Kivétel

1. A Bizottság mindenképpen elfogad ajánlást és nem csak akkor ha:

 A BEREC nem osztja a kétséget

 A BEREC nem fogad el véleményt

 A szabályozó hatóság módosítja vagy fenntartja az intézkedés tervezetet

2. A „double-lock” vétót kizárólag a 61. cikk 2. bekezdés, 76. cikk 2. és 3. 

bekezdések szerinti hatósági kötelezettség kirovások esetében vezette be a 

Kódex  

A kötelezettségek következetes alkalmazásának 
folyamata (Bizottsági notifikáció változásai)
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• Az eredeti három éves időtartam öt évre nőtt, ez az ötéves időtartam kivételes

esetben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható

• A főbb szabályok és a kiszabható kötelezettségek köre lényegében nem

változott, csak a részletszabályok:

 Beillesztésre kerültek a jelenleg hatályos ajánlások fontosabb rendelkezései (pl.

hármas kritérium teszt, fő teljesítménymutatók és a megfelelő szolgáltatási

szintek meghatározása)

 Földrajzi piacelemzés előtérbe kerülése, figyelembe véve adott esetben a

szóban forgó területekre jellemző infrastruktúra-alapú verseny fokát

 Az elektronikus hírközlési építményekhez való hozzáférés előírható tekintet

nélkül arra, hogy a kötelezettség által érintett tárgyak a piacelemzés szerint az

érintett piac részét képezik-e

 A Bizottság 2020. december 31-ig az Unió egészében egységes maximális

mobilhívás-végződtetési díjat, valamint az Unió egészében egységes maximális

vezetékeshívás-végződtetési díjat határoz meg

 Migrációs szabályok meghatározása technológiaváltás esetére

Piacelemzési eljárások
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• A szabályozó hatóságok az alábbi konjunktív feltételekkel határozhatnak meg

kötelezettséget mind az elektronikus és a nem-elektronikus hírközlési

szolgáltatókra (vezetékek és kábelek tulajdonosai számára):

 indokolt kérés esetén, és 

 szimmetrikus kötelezettség esetén, és csak 

 a szabályozó hatóság által meghatározott első elosztási/koncentrációs pontig

• A szabályozó hatóság kiterjesztheti a hozzáférési kötelezettséget az első

elosztási/koncentrációs ponton túlra is az irányelvben meghatározott esetben

• A szabályozó hatóságok nem határozhatnak meg kötelezettségeket az első

elosztási/koncentrációs pontokon túl, ha:

 a szolgáltató kizárólag nagykereskedelmi tevékenységet végez vagy

 a kötelezettség meggátolná a gazdasági/pénzügyi megvalósíthatóságát az új

hálózat telepítésének, különösen kisebb helyi projektek esetében

• A BEREC feladata az egységes alkalmazás érdekében egy iránymutatás

elfogadása

Szimmetrikus szabályozás
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• A 76. cikk lehetőséget biztosít a JPE szolgáltatóknak, hogy kötelezettséget

vállaljanak rendkívül nagy kapacitású hálózatok társberuházás formájában

történő telepítésére, de ennek pontosan meghatározott feltételei vannak az

irányelvben

• A szabályozó hatóságok ellenőrzik, hogy a szolgáltatók a feltételeknek

megfelelnek-e ha igen, akkor a kötelezettségeket hatályba kell léptetni és a

hálózat azon részére, amelyre a kötelezettség vonatkozik további kötelezettség

nem róható ki

• A szabályozó hatóság abban az esetben ha versenyt akadályozó tényezőt

másképp nem lehet kezelni, indokolt esetben kiróhat vagy fenntarthat más

kötelezettséget is

• BEREC iránymutatásokat fogad el az előírás következetes alkalmazása

érdekében

Társberuházások
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• A nagykereskedelmi üzleti modellben működő üzemeltetők szabályozási

kérdését alapvetően a bizottsági javaslatnak megfelelően sikerült kezelni

• Ha bizonyítást nyer, hogy a vállalkozás csak nagykereskedelmi tevékenységet

végez, a szabályozó hatóságok kedvezőbb szabályokat határozhatnak meg a

releváns JPE szolgáltatóknak

• Az érintett vállalkozások számára csak abban az esetben írható elő

megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettség, hozzáférési

kötelezettség, továbbá a tisztességes és észszerű árképzéssel kapcsolatos

valamely kötelezettség, ha az a – jelentős piaci erővel rendelkezőként

azonosított vállalkozások valószínűsíthető magatartását előrejelző értékelést is

tartalmazó – piaci elemzés alapján indokolt

Kizárólag nagykereskedelmi üzleti modell



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


