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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Východiská

Približne 147 miliónov občanov Európskej únie (37 miliónov turistov a 110 miliónov 
obchodných zákazníkov)1 musí v súčasnosti znášať veľmi vysoké poplatky za medzinárodný 
roaming, t. j. za možnosť uskutočňovať alebo iba prijímať hovory z mobilného telefónu 
v zahraničí.

Tieto hovory sa môžu uskutočňovať vďaka medzinárodným dohodám o roamingu medzi
operátorom zákazníka a zahraničným operátorom, ku ktorého sieti dostáva zákazník prístup.

Združenia spotrebiteľov, vnútroštátne regulačné orgány a väčšina politických predstaviteľov 
súhlasí s tým, že dynamický efekt konkurencie medzi telefónnymi operátormi nespôsobil 
zníženie poplatkov za roamingové služby, aj keď k tomuto javu došlo pri vnútroštátnych 
hovoroch z mobilného telefónu. Namiesto toho sú poplatky za roaming naďalej neoprávnene 
vysoké, netransparentné a podozrivo pohodné u jednotlivých operátorov pôsobiacich v danom 
členskom štáte.

Vzhľadom na zjavnú neochotu poskytovateľov telefónnych služieb znížiť poplatky 
za roaming napriek varovným hlasom, ktoré sa už roky ozývajú na vnútroštátnej a európskej 
úrovni, a naposledy na úrovni samotného Parlamentu prostredníctvom uznesenia z decembra 
2005, Komisia v júli minulého roku predložila tento návrh nariadenia.

2. Hlavné body návrhu Komisie

A. Regulácia veľkoobchodných poplatkov

V návrhu sú stanovené cenové obmedzenia veľkoobchodných poplatkov. V prípade 
miestnych hovorov uskutočnených v navštívenej krajine sa obmedzenie veľkoobchodnej ceny 
rovná dvojnásobku priemernej sadzby terminačných poplatkov v rámci Spoločenstva.
V prípade medzinárodných hovorov zákazníkov do ich domovskej krajiny alebo iného 
členského štátu Spoločenstva sa obmedzenie veľkoobchodnej ceny rovná trojnásobku 
priemernej sadzby terminačných poplatkov v rámci Spoločenstva.

B. Regulácia maloobchodných poplatkov

Cenové obmedzenie pre maloobchodné poplatky za roaming predstavuje 130 % obmedzenia, 
ktoré sa vzťahuje na veľkoobchodné poplatky. Pre prijaté hovory platí táto stanovená hranica 
až do nadobudnutia účinnosti nového nariadenia.  Obmedzenia maloobchodných poplatkov 
pri uskutočnených hovoroch však nadobudnú účinnosť automaticky po šiestich mesiacoch.

C. Transparentnosť maloobchodných cien

Návrh zároveň prispieva k zvýšeniu transparentnosti cien prostredníctvom zavedenia 

  
1 Hodnotenie vplyvu uskutočnené Komisiou v dokumente SEC (2006) 925, s. 19.



PE 382.555v03-00 4/17 AD\658570SK.doc

SK

povinnosti pre poskytovateľov mobilnej telefónnej služby poskytovať svojim zákazníkom, na 
požiadanie a bezplatne, prostredníctvom služby krátkych správ (SMS) alebo ústne 
personalizované informácie o poplatkoch za roaming.

3. Návrhy

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko musí pripustiť, že tento nezvyčajný návrh 
nariadenia ho prekvapuje. Je pevne presvedčený o tom, že cieľ znížiť cenu výrobku, ku 
ktorému sa odhodlane pripája, by sa mal dosiahnuť zdravou hospodárskou súťažou medzi 
trhovými subjektmi, a nie prostredníctvom dirigistických zásahov zameraných na priamu 
reguláciu cien.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko má tieto principiálne výhrady na pamäti, ale 
uznáva, že bežné pravidlá hospodárskej súťaže v tomto konkrétnom prípade mobilnej 
telefónnej služby zlyhali.

So zreteľom na špecifický charakter trhov medzinárodného roamingu a cezhraničnú povahu 
týchto služieb, neadekvátnosť súčasného legislatívneho rámca, neschopnosť vnútroštátnych 
regulačných orgánov efektívne zasahovať a skutočnosť, že v tomto prípade veľkoobchodní 
poskytovatelia sídlia v iných členských štátoch než v tých, kde spotrebitelia využívajú ich 
služby, spravodajca výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s Komisiou v tom, že je 
nevyhnutné zasiahnuť prostredníctvom mimoriadnych opatrení.

V rámci návrhu Komisie sa zdá vhodné predložiť niekoľko konkrétnych pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú týchto aspektov:

A. Maloobchodné poplatky
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že rozpätie 130 % navrhované 
Komisiou je veľmi nízke. Stanovená hranica, ktorá by mala pokryť maloobchodné náklady 
a aj zisky, pravdepodobne vyvolá príliš veľký tlak na samotný cieľ, ktorým je podpora 
hospodárskej súťaže a rozmanitosť ponuky. Ceny sa pravdepodobne jednotne ustália na 
stanovenej hornej hranici a to by mohlo nepriaznivo pôsobiť na malých operátorov, ktorí nie 
sú napojení na hlavné európske skupiny alebo partnerstvá, odstrániť podnety na hospodársku 
súťaž a všeobecnejšie na pružnosť poplatkov. Preto sa navrhuje stanoviť horné obmedzenie 
maloobchodnej ceny vo výške 150 % navrhovaného veľkoobchodného poplatku.

B. Transparentnosť
Je dôležité podporiť transparentnosť maloobchodných cien zavedením automatickej 
povinnosti pre poskytovateľov mobilnej telefónnej služby poskytovať účastníkom informácie 
o poplatkoch za roaming pri prechode cez hranice.

C. Budúci právny rámec pre SMS a služby multimediálnych správ (MMS)
Nakoniec sa navrhuje zahrnutie SMS a MMS do najbližšej revízie právneho rámca pre 
elektronické komunikácie; tieto služby v súčasnosti nie sú zahrnuté do návrhu, s nimi 
súvisiace poplatky sú však nadmerne vysoké.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 14

14) Mal by sa použiť spoločný mechanizmus 
nazvaný koncepcia európskeho domáceho 
trhu, ktorý zabezpečí, že užívatelia 
verejných mobilných telefónnych sietí 
cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť 
neprimerané ceny za medzinárodného 
roamingové služby pri volaní alebo 
prijímaní hlasových hovorov, čím sa 
dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa 
a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž 
medzi operátormi mobilných sietí.
Vzhľadom na cezhraničný charakter 
dotknutých služieb je potrebný spoločný 
mechanizmus, aby operátori mobilných sietí 
boli konfrontovaní s jednotným, 
koherentným regulačným rámcom 
založeným na objektívne stanovených 
kritériách.

14) Mal by sa použiť spoločný mechanizmus 
nazvaný koncepcia európskeho domáceho 
trhu, ktorý zabezpečí, že užívatelia 
verejných mobilných telefónnych sietí 
cestujúci v rámci Spoločenstva nebudú platiť 
neprimerané ceny za medzinárodné hlasové
a dátové roamingové služby pri volaní 
a prijímaní hlasových hovorov alebo pri 
využívaní dátových služieb, čím sa dosiahne 
vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa 
a zároveň zabezpečí hospodárska súťaž 
medzi operátormi mobilných sietí.
Vzhľadom na cezhraničný charakter 
dotknutých služieb je potrebný spoločný 
mechanizmus, aby operátori mobilných sietí 
boli konfrontovaní s jednotným, 
koherentným regulačným rámcom 
založeným na objektívne stanovených 
kritériách. Aby sa zabezpečila efektívna 
maloobchodná hospodárska súťaž 
a efektívna hospodárska súťaž všetkých 
operátorov mobilných sietí v Spoločenstve, 
operátori mobilných sietí by mali byť 
povinní poskytovať na požiadanie 
veľkoobchodné služby medzinárodného 
roamingu všetkým iným operátorom so 
sídlom v Spoločenstve.

Odôvodnenie

Na efektívnu hospodársku súťaž je potrebné, aby boli mobilní operátori povinní poskytovať 
veľkoobchodné služby medzinárodného roamingu všetkým iným operátorom. Tým sa 
zabezpečí, aby nebol žiaden operátor vylúčený z prístupu k veľkoobchodným roamingovým 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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službám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 15

15) Najúčinnejší a najprimeranejší 
mechanizmus regulácie cenovej hladiny pre 
hovory s využitím medzinárodného 
roamingu v súlade s uvedenými úvahami je 
určenie maximálneho poplatku na úrovni 
Spoločenstva za minútu hovoru tak na 
maloobchodnej, ako aj na veľkoobchodnej 
úrovni.

15) Najúčinnejší a najprimeranejší 
mechanizmus regulácie cenovej hladiny pre 
hlasové hovory s využitím medzinárodného 
roamingu v súlade s uvedenými úvahami je 
určenie maximálneho poplatku na úrovni 
Spoločenstva za minútu hovoru tak na 
maloobchodnej, ako aj na veľkoobchodnej 
úrovni. V prípade dátových služieb, 
vzhľadom na rýchlosť technologických 
zmien a rastúci význam služby krátkych 
správ (SMS) a služby multimediálnych 
správ (MMS), národné regulačné orgány 
a Komisia by mali vykonávať dohľad nad 
veľkoobchodnými a maloobchodnými 
cenami za dáta vrátane poplatkov za SMS 
a MMS a zaradiť ich do budúcej revízie 
právneho rámca v prípade, že ceny 
neklesnú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 26

26) V záujme lepšieho sprehľadnenia 
maloobchodných cien za volania 
a prijímania hovorov prostredníctvom 
roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa 
zákazníkom roamingu uľahčilo 
rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné 
telefóny používať, kým sú v zahraničí, 
poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by 
mali svojim zákazníkom roamingu na 
požiadanie a bezplatne umožniť ľahké 
získanie informácií o poplatkoch za 
roaming, ktoré by im boli účtované v danom 
členskom štáte. V rámci transparentnosti sa 
vyžaduje, aby operátori poskytovali 
informácie o poplatkoch za roaming pri 
vzniku zmluvného vzťahu a aby zákazníkov 
informovali o poplatkoch za roaming 

26) V záujme lepšieho sprehľadnenia 
maloobchodných cien za volania 
a prijímania hovorov prostredníctvom 
roamingu v rámci Spoločenstva a aby sa 
zákazníkom roamingu uľahčilo 
rozhodovanie o tom, či majú svoje mobilné 
telefóny používať, kým sú v zahraničí, 
poskytovatelia mobilnej telefónnej služby by 
mali svojim zákazníkom roamingu bezplatne 
umožniť ľahko dostať informácie
o existencii dohôd o prepojovaní medzi 
domácim poskytovateľom 
a poskytovateľom navštívenej siete 
a o poplatkoch za roaming, ktoré by im boli 
účtované v danom členskom štáte. Tieto 
informácie by mali zahŕňať poplatky za 
volanie a prijímanie hovorov v danom 
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periodicky, ako aj v prípade výraznej zmeny. členskom štáte. V rámci transparentnosti sa 
tiež vyžaduje, aby operátori poskytovali 
informácie o poplatkoch za roaming pri 
vzniku zmluvného vzťahu a aby zákazníkov 
informovali o poplatkoch za roaming 
periodicky, ako aj v prípade výraznej zmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 27

27) Národné regulačné orgány zodpovedné 
za vykonávanie úloh súvisiacich s 
regulačným rámcom z roku 2002 pre 
elektronické komunikácie by mali mať 
právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie 
vykonávania povinností vyplývajúcich z 
nariadenia na svojom území. Mali by 
monitorovať aj vývoj cien hlasových 
a dátových služieb pre zákazníkov 
mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v 
rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím 
na špecifické náklady týkajúce sa 
najvzdialenejších okrajových oblastí 
Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby 
sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom 
trhu primerane vykompenzovať. Mali by
zabezpečiť, aby sa aktualizované informácie 
o uplatňovaní nariadenia dostávali 
k užívateľom mobilných sietí.

27) Národné regulačné orgány zodpovedné 
za vykonávanie úloh súvisiacich s 
regulačným rámcom z roku 2002 pre 
elektronické komunikácie by mali mať 
právomoci potrebné na dohľad a zaisťovanie 
vykonávania povinností vyplývajúcich z 
nariadenia na svojom území. Mali by 
monitorovať aj vývoj cien hlasových 
a dátových služieb pre zákazníkov 
mobilných sietí, ktorí využívajú roaming v 
rámci Spoločenstva, najmä s prihliadnutím 
na špecifické náklady týkajúce sa 
najvzdialenejších okrajových oblastí 
Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby 
sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom 
trhu primerane vykompenzovať. Národné 
regulačné orgány by mali oznamovať 
výsledky tohto monitorovania Komisii 
každých šesť mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Národné 
regulačné orgány by mali zabezpečiť, aby 
sa aktualizované informácie o uplatňovaní 
nariadenia dostávali k užívateľom 
mobilných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 31

31) Toto nariadenie by sa malo preskúmať 
najneskôr po dvoch rokoch od nadobudnutia 
účinnosti, aby sa overilo, či je naďalej 
potrebné a vhodné vzhľadom na podmienky 
existujúce v tom čase na trhu elektronických 
komunikácií.

31) Toto nariadenie má za cieľ nápravu 
situácie nedokonalého fungovania trhu 
prostredníctvom zavádzania opatrení, ktoré 
ihneď obnovia účinnú hospodársku súťaž, 
z ktorej budú profitovať spotrebitelia.
Poslanie tohto nariadenia nie je trvalé 
a preto by sa malo preskúmať najneskôr do
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dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti, aby 
sa overilo, či právna intervencia 
upravujúca veľkoobchodné 
a maloobchodné poplatky je naďalej 
potrebná a vhodná vzhľadom na podmienky 
existujúce v tom čase na trhu elektronických 
komunikácií a aby sa preskúmalo, či sa má 
toto nariadenie zrušiť alebo dočasne 
nahradiť menej prísnym opatrením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 31A (nové)

31a) Uplatňovanie tohto nariadenia 
v Bulharsku a Rumunsku je odložené až 
do získania výsledkov osobitného 
hodnotenia vplyvu v týchto dvoch členských 
štátoch, ktoré vypracuje Komisia.
Akékoľvek obmedzenie maloobchodných 
a veľkoobchodných poplatkov za roaming 
by sa malo v Bulharsku a Rumunsku 
realizovať postupne.

Odôvodnenie

Trhy v Bulharsku a Rumunsku sú relatívne nezrelé a nevyhnutne potrebujú investície 
do zlepšovania siete,  Je preto potrebné, aby bolo k dispozícii osobitné hodnotenie vplyvu 
v týchto dvoch nových členských štátoch pred tým, než sa bude uplatňovať nariadenie 
o roamingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 ODSEK -1 (nový)

-1. Týmto nariadením sa ustanovujú 
pravidlá na zvýšenie transparentnosti cien 
a zlepšenie poskytovania informácií 
o poplatkoch zákazníkom 
v medzinárodných roamingových službách.

Odôvodnenie

Cieľom tohto nariadenia by malo byť aj stanovenie pravidiel na zvýšenie transparentnosti 
cien a zlepšenie poskytovania informácií zákazníkom v medzinárodných roamingových 
službách.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENÁ EA) A EB) (nové)

ea) „noví zákazníci roamingu“ sú zákazníci 
roamingu v zmysle písm. e), ktorí podpísali 
zmluvu s domácim poskytovateľom prvý 
raz, alebo s iným domácim poskytovateľom 
než v minulosti, alebo si kúpili predplatenú 
kartu po tom, ako nadobudli účinnosť 
povinnosti uvedené v článku 4.
eb) „doterajší zákazníci roamingu“ sú 
zákazníci roamingu v zmysle písm. e), ktorí 
nespadajú do rozsahu definície vymedzenej 
v písm. ea) alebo noví zákazníci roamingu, 
ktorí sa rozhodli nevyužiť možnosť tarify 
na ochranu spotrebiteľa ustanovenú 
v článku 4.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa vymedzujú pojmy „noví zákazníci roamingu“  a „doterajší zákazníci 
roamingu“ v súlade s ďalšími predloženými PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 3 NÁZOV

Veľkoobchodné poplatky za 
uskutočňovanie hovorov prostredníctvom 

regulovaného roamingu

Veľkoobchodné poplatky za hovory
prostredníctvom regulovaného roamingu

Odôvodnenie

Rozdielny strop pre miestne a iné hovory zapríčiní veľký zmätok. Jednotný vyšší strop 
vo výške 3-násobku priemernej sadzby terminačných poplatkov v mobilnej sieti zverejnenej 
podľa článku 10 ods. 3 by bol preto vhodnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 4

Maloobchodné poplatky za uskutočňovanie
hovorov prostredníctvom regulovaného 

roamingu

Maloobchodné poplatky za hovory
prostredníctvom regulovaného roamingu

Na základe článku 5 celkový maloobchodný 
poplatok bez DPH, ktorý môže domáci 
poskytovateľ požadovať od svojho 
zákazníka roamingu za poskytnutie hovoru 
prostredníctvom regulovaného roamingu, 

Na základe článku 5 priemerný 
maloobchodný poplatok bez DPH, ktorý 
môže domáci poskytovateľ požadovať od 
svojho zákazníka roamingu za volania 
a prijímania hovorov prostredníctvom 
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nesmie prekročiť 130 % uplatniteľného 
maximálneho veľkoobchodného poplatku za 
tento hovor určeného v súlade s prílohou I. 
Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku 
obsahujú všetky pevné prvky spájajúce sa 
s poskytovaním hovorov prostredníctvom 
regulovaného roamingu, ako sú poplatky za 
zostavenie hovoru alebo paušálne poplatky 
(opt-in fees).

regulovaného roamingu, nesmie prekročiť 
150 % uplatniteľného maximálneho 
veľkoobchodného poplatku za tento hovor 
určeného v súlade s prílohou I. Obmedzenia 
výšky poplatku v tomto článku obsahujú 
všetky pevné prvky spájajúce sa s 
poskytovaním hovorov prostredníctvom 
regulovaného roamingu, ako sú poplatky za 
zostavenie hovoru alebo paušálne poplatky 
(opt-in fees).

Odôvodnenie

Navrhované horné obmedzenia maloobchodných cien poplatkov za hovory sú príliš nízke 
a nenechávajú žiaden priestor na tvorivú hospodársku súťaž medzi rozličnými operátormi 
a službami. Je preto potrebné stanoviť jednotné a vyššie priemerné maloobchodné stropy 
spolu s maximálnymi cenovými stropmi pre jednotlivé hovory s cieľom umožniť operátorom 
väčšiu pružnosť a tým poskytnúť spotrebiteľom lepšie služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 4A (nový)

Článok 4a
Tarifa na ochranu spotrebiteľa

1. Domáci poskytovatelia sú povinní jasne 
a prehľadne sprístupniť všetkým 
zákazníkom roamingu tarifu na ochranu 
spotrebiteľa v súlade s odsekom 2.
2. Minútový maloobchodný poplatok bez 
DPH, ktorý môže domáci poskytovateľ 
požadovať od svojich zákazníkov roamingu 
za poskytnutie roamingových hovorov
nesmie byť vyšší ako 0,50 EUR za 
uskutočnené hovory a 0,25 EUR za prijaté 
hovory.
3. Doterajší zákazníci roamingu dostanú 
možnosť prejsť na tarifu na ochranu 
spotrebiteľa. Tento prechod je bezplatný 
a neznamená ďalšie podmienky či 
obmedzenia týkajúce sa existujúcich prvkov 
zmluvy.
4. Tarifa na ochranu spotrebiteľa sa 
automaticky ponúkne novým zákazníkom 
roamingu uzatvárajúcim zmluvu, pokiaľ si 
dobrovoľne nevyberú inú tarifu. V prípade, 
že si nový zákazník roamingu vyberie inú 
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tarifu, bude mať možnosť vrátiť sa k tarife 
na ochranu spotrebiteľa v lehote najviac 
6 mesiacov, pričom sa ponechávajú ostatné 
prvky zmluvy.
5. Obmedzenia výšky poplatku v tomto 
článku obsahujú všetky pevné prvky 
spájajúce sa s poskytovaním hovorov 
prostredníctvom regulovaného roamingu, 
ako sú poplatky za zostavenie hovoru alebo 
paušálne poplatky (opt-in fees).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 6

Článok 6

Maloobchodné poplatky za prijímanie 
hovorov prostredníctvom medzinárodného 
roamingu počas pobytu v zahraničí v rámci 

Spoločenstva

Celkový maloobchodný poplatok bez DPH, 
ktorý môže domáci poskytovateľ požadovať 
od svojho zákazníka roamingu za 
prijímanie hovorov hlasovej služby 
prostredníctvom regulovaného roamingu, 
nesmie prekročiť v rámci minútovej sadzby 
130 % priemernej sadzby terminačných 
poplatkov v mobilnej sieti zverejňovanej 
podľa článku 10 ods. 3. Obmedzenia výšky 
poplatku v tomto článku zahŕňajú aj všetky 
pevné prvky spájajúce sa s poskytovaním 
hovorov prostredníctvom regulovaného 
roamingu, ako napríklad jednorazové či 
paušálne poplatky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 7 ODSEK 1

1. Každý domáci poskytovateľ poskytne 
svojmu zákazníkovi roamingu na 
požiadanie personalizovanú informáciu 
o maloobchodných poplatkoch, ktoré sa 
týkajú volaní a prijímaní hovorov týmto 
zákazníkom v navštívenom členskom štáte.

1. Každý domáci poskytovateľ poskytne 
automaticky svojmu zákazníkovi roamingu 
personalizovanú informáciu o 
maloobchodných poplatkoch a o existencii 
špecifických dohôd o prepojovaní s inými 
poskytovateľmi služieb mobilného 
telefonovania, ktoré sa týkajú volaní a 
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prijímaní hovorov týmto zákazníkom v 
navštívenom členskom štáte

Odôvodnenie

Na zlepšenie transparentnosti a hospodárskej súťaže by mal byť zákazník vždy informovaný o 
maloobchodných cenách a o existencii dohôd o prepojovaní medzi operátorom domácej siete 
a operátormi navštívených sieti, aby sa mohol rozhodnúť na základe úplných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 7 ODSEK 2

2. Zákazník sa môže rozhodnúť, či takúto 
žiadosť podá prostredníctvom volania zo 
svojho mobilného telefónu alebo formou 
SMS (službou krátkych správ), v oboch 
prípadoch s využitím čísla určeného na 
tento účel domácim poskytovateľom, 
a môže sa rozhodnúť prijať túto 
informáciu buď počas samotného hovoru, 
alebo prostredníctvom SMS (v takom 
prípade bez neprimeraného odkladu).

2. Zákazník roamingu dostane informácie 
uvedené v odseku 1 prostredníctvom volania 
zo svojho mobilného telefónu alebo SMS.
Všetci poskytovatelia mobilných 
telefónnych služieb pôsobiaci v navštívenej 
krajine, ktorí majú dohody o prepojovaní 
s domácimi poskytovateľmi, poskytnú túto 
informáciu zákazníkovi do jednej hodiny 
po vstupe do navštíveného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 7 ODSEK 3A (nový)

3a. Zákazník môže kedykoľvek požiadať 
o ukončenie uvedenej bezplatnej 
informačnej služby.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo  zasielaniu nevyžiadaných správ najmä cezhraničným zákazníkom, mala by 
byť možnosť kedykoľvek zrušiť ich automatické zasielanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 8 ODSEK 1A

1a. Národné regulačné orgány zverejnia 
informácie týkajúce sa uplatňovania tohto 
nariadenia, a najmä článkov 3, 4 a 4a, 
spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným 
stranám ľahký prístup k týmto 
informáciám.
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Odôvodnenie

Výsledky monitorovacieho a dozorného postupu ustanoveného v odseku 1 tohto článku by 
mali byť transparentné a verejne prístupné, aby boli zainteresované strany a spotrebitelia 
dobre informovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 8 ODSEK 6

6. Národné regulačné orgány budú 
monitorovať vývoj veľkoobchodných aj 
maloobchodných cien poskytovania 
hlasových a dátových komunikačných
služieb zákazníkom roamingu vrátane 
služby krátkych správ (SMS) a služby 
multimediálnych správ (MMS), najmä 
v najvzdialenejších okrajových oblastiach
Spoločenstva, a oznámia na požiadanie
výsledok tohto monitorovania Komisii.

6. Národné regulačné orgány budú 
monitorovať vývoj veľkoobchodných aj 
maloobchodných cien poskytovania 
hlasových služieb zákazníkom roamingu , 
najmä v najvzdialenejších regiónoch 
Spoločenstva, a oznámia každých šesť 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia výsledok tohto monitorovania 
Komisii.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie rýchleho prechodu tohto nariadenia by v ňom dátový roaming nemal byť 
priamo vložený.  Je však aj naďalej dôležité, aby národné regulačné orgány a Komisia 
monitorovali ceny za roaming v tejto oblasti, vyhodnocovali výsledky a predložili náležitú 
reguláciu v prípade, ak bude potrebná. Správnym miestom pre ne je článok 12 o revízii –
pozri ďalšie PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 10 ODSEK 5

5. Podniky podliehajúce požiadavkám tohto 
nariadenia zabezpečia, aby všetky zmeny 
poplatkov, ktoré musia vykonať na 
dosiahnutie súladu s článkami 3, 4 a 6, 
nadobudli účinnosť do dvoch mesiacov od 
každého zverejnenia podľa 
predchádzajúceho odseku tohto článku.

5. Podniky podliehajúce požiadavkám tohto 
nariadenia zabezpečia, aby všetky zmeny 
poplatkov, ktoré musia vykonať na 
dosiahnutie súladu s článkami 3 a 4, 
nadobudli účinnosť do dvoch mesiacov od 
každého zverejnenia podľa 
predchádzajúceho odseku tohto článku.

Odôvodnenie

Navrhované horné obmedzenia maloobchodných cien poplatkov za hovory sú príliš nízke 
a nenechávajú žiaden priestor na tvorivú hospodársku súťaž medzi rozličnými operátormi 
a službami. Je preto potrebné stanoviť jednotné a vyššie priemerné maloobchodné stropy 
spolu s maximálnymi cenovými stropmi pre jednotlivé hovory s cieľom umožniť operátorom 
väčšiu pružnosť a tým poskytnúť spotrebiteľom lepšie služby.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 11A (nový)

Článok 11a
Dátové služby

1. Národné regulačné orgány monitorujú 
vývoj veľkoobchodných aj 
maloobchodných cien poskytovania 
dátových komunikačných služieb, MMS a 
SMS zákazníkom roamingu vrátane zberu 
údajov o priemerných veľkoobchodných 
cenách medzinárodného roamingu, ktoré 
účtujú operátori mobilných sietí vnútri 
Spoločenstva. Výsledky tohto 
monitorovania oznámia Komisii 12 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia a neskôr na požiadanie.
2. Na základe údajov uvedených v odseku 2 
Komisia do 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade analýzu 
veľkoobchodných cien medzinárodného 
roamingu v Spoločenstve. Ak 
veľkoobchodné ceny medzinárodného 
roamingu neklesnú na úrovne, ktoré 
zodpovedajú poplatkom za roaming 
hlasových hovorov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia, Komisia posúdi, 
či je potrebná regulácia na zníženie 
veľkoobchodných cien poskytovania 
služieb dátovej komunikácie zákazníkom 
roamingu, a v prípade potreby predloží 
návrh.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie rýchleho prijatia tohto nariadenia by v ňom dátový roaming nemal byť 
priamo vložený. Je však aj naďalej dôležité, aby národné regulačné orgány a Komisia 
monitorovali ceny za roaming v tejto oblasti, vyhodnocovali výsledky a predložili náležitú 
reguláciu v prípade, ak bude potrebná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 12
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Komisia preskúma funkčnosť tohto 
nariadenia a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr dva roky od
dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Do tejto 
správy Komisia zahrnie dôvody, pre ktoré 
nachádza pokračujúcu potrebu regulácie 
alebo možnosť na jej zrušenie vo svetle 
vývoja trhu a s prihliadnutím na 
hospodársku súťaž. Na tento účel si Komisia 
môže vyžiadať od členských štátov 
informácie, ktoré jej musia byť bez 
zbytočného odkladu poskytnuté.

Komisia preskúma funkčnosť tohto 
nariadenia a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr dva roky odo
dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Do tejto 
správy Komisia zahrnie dôvody, pre ktoré 
nachádza pokračujúcu potrebu regulácie 
alebo dočasné nahradenie menej prísnym 
opatrením vo svetle vývoja trhu 
a s prihliadnutím na hospodársku súťaž, 
najmä ekonomický vplyv na malých 
a nezávislých poskytovateľov a ich 
konkurencieschopnosť, ako aj vo svetle 
správy Komisie podľa článku 11a 
o poplatkoch za roamingové dátové služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 16A (nový)

Článok 16a
Výnimka

Ustanovenia tohto nariadenia sa 
neuplatňujú v Bulharsku a Rumunsku.
Komisia bude monitorovať vývoj 
veľkoobchodných a maloobchodných cien 
poskytovania služieb roamingu hlasových 
hovorov domácimi operátormi v Bulharsku 
a Rumunsku a vypracuje hodnotenie 
vplyvu najneskôr do dvoch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Trhy v Bulharsku a Rumunsku sú relatívne nezrelé a nevyhnutne potrebujú investície do 
zlepšovania sietí.  Je preto potrebné, aby bolo k dispozícii osobitné hodnotenie vplyvu v týchto 
dvoch nových členských štátoch pred tým, než sa bude implementovať nariadenie o roamingu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
PRÍLOHA I

Celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré 
môže operátor navštívenej siete požadovať 
od operátora domácej siete zákazníka 
roamingu za uskutočnenie hovoru 
prostredníctvom regulovaného roamingu s 
pôvodom v navštívenej sieti neprekročia 

Celkové veľkoobchodné poplatky, ktoré 
môže operátor navštívenej siete požadovať 
od operátora domácej siete zákazníka 
roamingu za uskutočnenie hovoru 
prostredníctvom regulovaného roamingu s
pôvodom v navštívenej sieti neprekročia z 
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z hľadiska minútových nákladov sumu 
rovnajúcu sa priemernej minútovej taxe
zverejnenej podľa článku 10 ods. 3 
vynásobenej:

hľadiska minútových nákladov sumu 
rovnajúcu sa priemernej minútovej sadzbe
zverejnenej podľa článku 10 ods. 3 
vynásobenej koeficientom 2,5.

a) dvoma v prípade volania 
prostredníctvom regulovaného roamingu 
na číslo pridelené verejnej telefónnej sieti 
členského štátu, v ktorom sa nachádza 
navštívená sieť, alebo
b) tromi v prípade volania prostredníctvom 
regulovaného roamingu na číslo pridelené 
verejnej telefónnej sieti iného členského 
štátu, než je ten, v ktorom sa nachádza 
navštívená sieť.
Obmedzenia výšky poplatku v tomto článku 
obsahujú všetky pevne určené prvky, ako 
napríklad poplatky za zostavenie hovoru.

Odôvodnenie

Navrhované maximálne limity veľkoobchodných poplatkov sú príliš nízke a mali by vážne 
nepriaznivé dôsledky na operátorov najmä v krajinách, ktoré žijú z cestovného ruchu.  
Rozlišovanie medzi miestnymi a inými hovormi takisto spôsobí zmätok. Bol by preto 
primeranejší jeden vyšší strop vo výške 3-násobku priemernej minútovej sadzby zverejnenej 
podľa článku 10 ods. 3.
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