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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 227–348

Návrh zprávy (PE 384.334v01-00)
Paul Rübig
Roaming ve veřejných mobilních sítích ve Společenství a změna směrnice 2002/21/ES 
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací

Návrh nařízení (KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 227
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Každý domovský poskytovatel poskytne 
všem svým roamingovým zákazníkům
automaticky po vstupu do jiného členského 
státu prostřednictvím jediné SMS nebo jiné 
odpovídající služby pro zrakově postižené 
zákazníky, a to bez zbytečného odkladu a 
bezplatně, personalizované cenové 
informace o maloobchodních poplatcích za 
minutu (včetně DPH) použitelných pro 
uskutečňování a přijímání volání a posílání 
a přijímání SMS a MMS a ostatních služeb 
datových komunikací dotyčným 
zákazníkem do všech sítí v navštíveném 
členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 228
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost 
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace o
maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Každý domovský poskytovatel zašle 
bezplatně svému roamingovému 
zákazníkovi automaticky po vstupu do 
jiného členského státu a bez zbytečného 
odkladu poté, co zákazník naváže spojení 
s navštívenou sítí, krátkou textovou zprávu 
(SMS) s informací o personalizovaných 
roamingových maloobchodních poplatcích 
použitelných pro uskutečňování a příjem 
volání dotyčným zákazníkem v navštíveném 
členském státě.

Or. en

Odůvodnění

U maloobchodních tarifů je potřebná naprostá průhlednost. Spotřebitelé musejí mít možnost 
vybrat si mezi různými operátory v navštívené zemi pro roamingové služby toho operátora, 
u něhož jejich domovský operátor nabízí nejvýhodnější maloobchodní tarif.

Pozměňovací návrh, který předkládají Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 229
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě. 

1. Každý domovský poskytovatel pošle 
automaticky a bezplatně svému 
roamingovému zákazníkovi, jakmile 
zákazník vstoupí do jiného členského státu, 
prostřednictvím krátké textové zprávy 
(SMS) personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 230
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Každý domovský poskytovatel poskytne 
svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 231
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Každý domovský poskytovatel poskytne 
bezplatně svému roamingovému 
zákazníkovi bezprostředně poté, co se 
přihlásí do jiné mobilní sítě, než je jeho 
domovská síť, prostřednictvím SMS
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě. 
Zákazník si může zvolit, že tuto službu 
nebude využívat.

Or. de

Odůvodnění

Tato služba je v zájmu větší průhlednosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 232
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi
personalizované cenové informace 

1. Pokud roamingový zákazník nesdělí 
domovskému poskytovateli něco jiného, 
poskytne domovský poskytovatel 
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o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání 
dotyčným zákazníkem v navštíveném 
členském státě.

automaticky prostřednictvím SMS svému 
roamingovému zákazníkovi do jedné hodiny 
od vstupu roamingového zákazníka do 
jiného členského státu personalizované 
cenové informace stanovené v odst. 4 
pododstavci 1. Zákazník, který oznámil, že 
nepožaduje automatické SMS, bude mít 
právo kdykoliv požádat domovského 
poskytovatele, aby mu tuto službu opět 
poskytoval.
Domovští poskytovatelé nebudou žádáni 
o poskytnutí informace prostřednictvím 
automatické SMS, pokud vydávají 
informace v přepočtu na minutu volání 
týkající se jednotlivého volání, které má 
uživatel k dispozici, prostřednictvím SMS 
zaslané bezprostředně před uskutečněným 
připojením, a na základě této informace má 
zákazník možnost odstoupit od volání bez 
poplatku nebo, ať už se jedná o hovor 
uskutečněný nebo přijatý, pokud sdělují 
informaci, včetně ceny volání, zatímco 
hovor probíhá, a tato informace se 
zobrazuje na displeji přístroje, může 
odstoupit během volání.
Nevidomým nebo slabozrakým osobám 
nabídnou domovští operátoři na žádost 
hlasovou informaci.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 7 zavádějí mimo jiné systém, kde budou poskytovány stručné 
informace o cenách za roaming automaticky, jestliže se zákazník nerozhodl jinak, 
prostřednictvím SMS, a na žádost budou k dispozici úplné informace. Operátoři mohou místo 
toho nabízet jako alternativu informace k jednotlivým voláním.

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 233
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 

1. Pokud roamingový zákazník nesdělí 
domovskému poskytovateli něco jiného, 
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personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

poskytne každý domovský poskytovatel 
svému roamingovému zákazníkovi při 
vstupu do jiného členského státu bez 
zbytečných odkladů, automaticky a 
bezplatně prostřednictvím jediné SMS 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích za minutu 
(včetně DPH) použitelných pro 
uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 234
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Pokud roamingový zákazník nesdělí 
domovskému poskytovateli něco jiného, 
poskytne každý domovský poskytovatel 
svému roamingovému zákazníkovi při 
vstupu do jiného členského státu bez 
zbytečných odkladů, automaticky a 
bezplatně prostřednictvím jediné SMS 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích za minutu 
(včetně DPH) použitelných pro 
uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 235
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Pokud roamingový zákazník nesdělí 
domovskému poskytovateli něco jiného, 
poskytne každý domovský poskytovatel 
svému roamingovému zákazníkovi při 
vstupu do jiného členského státu bez 
zbytečných odkladů, automaticky a 
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bezplatně prostřednictvím jediné SMS 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích za minutu 
(včetně DPH) použitelných pro 
uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby zákazník obdržel náležité informace o cenách za mezinárodní roamingová 
volání. Podrobnější informace by měly být k dispozici na žádost.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 236
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. Pokud roamingový zákazník nesdělí 
domovskému poskytovateli něco jiného, 
poskytne každý domovský poskytovatel 
svému roamingovému zákazníkovi při 
vstupu do jiného členského státu bez 
zbytečných odkladů, automaticky a 
bezplatně prostřednictvím jediné SMS 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích za minutu 
(včetně DPH) použitelných pro 
uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

Or. de

Odůvodnění

Je důležité, aby roamingoví zákazníci byli informováni automaticky a bez zbytečného odkladu 
o nezbytných náležitostech placeného poplatku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Romano Maria La Russa

Pozměňovací návrh 237
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost 1. Pokud roamingový zákazník nesdělí 
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poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

domovskému poskytovateli něco jiného, 
poskytne každý domovský poskytovatel 
svému roamingovému zákazníkovi 
automaticky a bez zbytečného odkladu
prostřednictvím SMS informace 
o poplatcích za roaming použitelných pro 
uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Renato Brunetta a Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 238
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 
zákazníkem v navštíveném členském státě.

1. V zájmu zkvalitnění tarifních schémat
poskytne každý domovský poskytovatel 
každému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání a posílání 
a příjem SMS a MMS a pro další 
mezinárodní roamingové služby datové 
komunikace dotyčným zákazníkem 
v navštíveném členském státě. 
Poskytovatelé, kteří tak činí, nebudou 
uplatňovat žádné náklady spojené se 
změnou tarifních schémat.

Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 239
ČL. 7 ODST. 1

1. Každý domovský poskytovatel na žádost 
poskytne svému roamingovému zákazníkovi 
personalizované cenové informace o 
maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a příjem volání dotyčným 

1. Každý domovský poskytovatel bude 
povinen poskytnout spotřebitelům 
automaticky a bezplatně nezbytné základní 
cenové informace o maloobchodních 
poplatcích použitelných pro uskutečňování a 
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zákazníkem v navštíveném členském státě. příjem volání těmito zákazníky 
v navštíveném členském státě.

Or. es

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je napomoci průhlednosti a zjednodušit postupy pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 240
ČL. 7 ODST. 2 

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou 
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS 
(v případě SMS obdrží informace bez 
zbytečného odkladu).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 241
ČL. 7 ODST. 2

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS (v 
případě SMS obdrží informace bez 
zbytečného odkladu).

2. Zákazník si může zvolit, zda žádost podá 
zasláním SMS, nebo prostřednictvím 
hlasového volání, chce-li obdržet další 
informace o poplatcích za roaming, které se 
vztahují na poskytování dalších služeb. 
Poskytování dodatečných vyžádaných 
informací může být zpoplatněno.
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Or. en

Odůvodnění

U maloobchodních tarifů je potřebná naprostá průhlednost. Spotřebitelé musejí mít možnost 
vybrat si mezi různými operátory v navštívené zemi pro roamingové služby toho operátora, 
u něhož jejich domovský operátor nabízí nejvýhodnější maloobchodní tarif.

Pozměňovací návrh, který předkládají Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 242
ČL. 7 ODST. 2

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou 
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS 
(v případě SMS obdrží informace bez 
zbytečného odkladu).

2. Každý domovský poskytovatel může 
případně splnit požadavky podle odstavce 1 
tím, že na žádost zašle svým roamingovým 
zákazníkům personalizované cenové 
informace prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním SMS.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 243
ČL. 7 ODST. 2

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou 
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS 
(v případě SMS obdrží informace bez 
zbytečného odkladu).

2. Domovští poskytovatelé budou mít rovněž 
povinnost poskytnout spotřebitelům 
automaticky telefonní číslo, na němž budou 
moci obdržet další informace. Uvedená 
informační služba se poskytuje zdarma, 
pokud jde o podání žádosti i obdržení 
požadovaných informací.

Or. es
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Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je napomoci průhlednosti a zjednodušit postupy pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 244
ČL. 7 ODST. 2

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou 
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS 
(v případě SMS obdrží informace bez 
zbytečného odkladu).

2. Zákazník obdrží, bude-li to možné, do 
hodiny od vstupu do navštíveného 
členského státu od svého domovského 
poskytovatele zprávu, která jej upozorní na 
to, jak může na žádost získat ucelené 
personalizované cenové informace, a to bez 
zbytečného odkladu.

Or. en

Odůvodnění

Sdělování značného množství informací zahrnující nehlasové služby by bylo pro zákazníky 
obtěžující. Zákazníkům by proto měla být pouze zaslána zpráva, která je bude informovat 
o tom, jak mohou bezplatně získat další cenové informace, budou-li si to přát. Tato zpráva by 
měla být zaslána do hodiny od vstupu zákazníka do navštíveného členského státu, i když to 
může trvat i déle tam, kde jsou problémy se síťovým pokrytím.

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 245
ČL. 7 ODST. 2 

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS (v případě 
SMS obdrží informace bez zbytečného 

2. Zákazník může žádost o ucelenou 
personalizovanou cenovou informaci 
o platných roamingových poplatcích za 
hlasová volání podat prostřednictvím 
mobilního hlasového volání nebo zasláním 
SMS, v obou případech na číslo vyhrazené 
domovským poskytovatelem k tomuto účelu, 
a může si zvolit, zda informace obdrží 
v průběhu uvedeného volání nebo 
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odkladu). prostřednictvím SMS (v případě SMS obdrží 
informace bez zbytečného odkladu).

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 246
ČL. 7 ODST. 2 

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS (v případě 
SMS obdrží informace bez zbytečného 
odkladu).

2. Zákazník může žádost o ucelenou 
personalizovanou cenovou informaci 
o platných roamingových poplatcích za 
hlasová volání podat prostřednictvím 
mobilního hlasového volání nebo zasláním 
SMS, v obou případech na číslo vyhrazené 
domovským poskytovatelem k tomuto účelu, 
a může si zvolit, zda informace obdrží 
v průběhu uvedeného volání nebo 
prostřednictvím SMS (v případě SMS obdrží 
informace bez zbytečného odkladu).

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby zákazník obdržel náležité informace o cenách za mezinárodní roamingová 
volání. Podrobnější informace by měly být k dispozici na žádost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 247
ČL. 7 ODST. 2

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou 
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS (v případě 
SMS obdrží informace bez zbytečného 
odkladu).

2. Zákazník může požádat o ucelenou 
cenovou informaci prostřednictvím 
mobilního hlasového volání na číslo 
vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS (v případě 
SMS obdrží informace bez zbytečného 
odkladu).
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 7 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 248
ČL. 7 ODST. 2

2. Zákazník si může zvolit, zda uvedenou
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS (v případě 
SMS obdrží informace bez zbytečného 
odkladu).

2. Zákazník si může rovněž zvolit, zda 
žádost podá prostřednictvím mobilního 
hlasového volání nebo zasláním krátké 
textové zprávy (SMS), v obou případech na 
číslo vyhrazené domovským poskytovatelem 
k tomuto účelu, a může si zvolit, zda 
informace obdrží v průběhu uvedeného 
volání nebo prostřednictvím SMS (v případě 
SMS obdrží informace bez zbytečného 
odkladu).

Or. de

Odůvodnění

Tato služba je v zájmu větší průhlednosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giles Chichester

Pozměňovací návrh 249
ČL. 7 ODST. 2A (nový)

2a. Roamingový zákazník má nárok, aby 
mu jeho domovský poskytovatel co nejdříve 
poté, co vstoupí do jiného členského státu, 
než je stát jeho domovského poskytovatele, 
poslal prostřednictvím automatické SMS, 
nebo jiné odpovídající služby pro zrakově 
postižené, obsahující personalizované 
cenové informace o maloobchodních 
poplatcích použitelných pro uskutečňování 
a přijímání volání do všech sítí 
v navštíveném členském státě. Zákazníci 
mohou kdykoliv přecházet mezi 
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automatickou cenovou informací 
prostřednictvím SMS (push mode) 
a cenovou informací prostřednictvím SMS 
na žádost (pull mode).

Or. en

Odůvodnění

V praxi nebude pravděpodobně v dohledné době možné poskytovat ceny za veškeré datové 
služby (tedy prostřednictvím jediné SMS), a proto by tyto informace měly být k dispozici na 
žádost, automatické poskytování informací v reálném čase by bylo praktičtější omezit na 
hlasové služby. Jelikož SMS je tzv. „best efforts“ službou (poskytovanou formou „nejlepšího 
úsilí“), její doručení do hodiny od příjezdu nelze v praxi zaručit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 250
ČL. 7 ODST. 2A (nový) 

2a. Roamingový zákazník má nárok, aby 
mu jeho domovský poskytovatel, bez 
zbytečného odkladu a jakmile to bude 
možné, poté, co vstoupí do jiného členského 
státu, než je stát jeho domovského 
poskytovatele, poslal prostřednictvím 
automatické SMS, nebo jiné odpovídající 
služby pro zrakově postižené, obsahující 
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích použitelných 
pro uskutečňování a přijímání volání do 
všech sítí v navštíveném členském státě.
Zákazníci mohou kdykoliv přecházet mezi 
automatickou cenovou informací 
prostřednictvím SMS (push mode) 
a cenovou informací prostřednictvím SMS 
na žádost (pull mode).

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 251
ČL. 7 ODST. 3
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3. Uvedená informační služba se poskytuje 
zdarma, pokud jde o podání žádosti i 
obdržení požadovaných informací.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

U maloobchodních tarifů je potřebná naprostá průhlednost. Spotřebitelé musejí mít možnost 
vybrat si mezi různými operátory v navštívené zemi pro roamingové služby toho operátora, 
u něhož jejich domovský operátor nabízí nejvýhodnější maloobchodní tarif.

Pozměňovací návrh, který předkládají Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 252
ČL. 7 ODST. 3

3. Uvedená informační služba se poskytuje 
zdarma, pokud jde o podání žádosti i 
obdržení požadovaných informací.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 253
ČL. 7 ODST. 3

3. Uvedená informační služba se poskytuje 
zdarma, pokud jde o podání žádosti i 
obdržení požadovaných informací.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je napomoci průhlednosti a zjednodušit postupy pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ján Hudacký

Pozměňovací návrh 254
ČL. 7 ODST. 3
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3. Uvedená informační služba se poskytuje 
zdarma, pokud jde o podání žádosti i 
obdržení požadovaných informací.

3. První průhledná a dostatečná cenová 
informační služba se poskytuje zdarma, 
zatímco náklady placených dodatečných 
informací požadovaných zákazníkem
stanoví operátor.

Or. en

Odůvodnění

Někteří operátoři v řadě členských států již poskytují bezplatné zákaznické informační hlasové 
služby. Možnost zpoplatnění vyžádané informace zvýší konkurenci a povede ke snížení 
poplatků, nebo dokonce k poskytování bezplatných dodatečných informací zákazníkům, a tedy 
k lepším výsledkům, než kdyby byly ceny vynuceny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Romano Maria La Russa

Pozměňovací návrh 255
ČL. 7 ODST. 3

3. Uvedená informační služba se poskytuje 
zdarma, pokud jde o podání žádosti i 
obdržení požadovaných informací.

3. Uvedená informační služba se poskytuje 
zdarma alespoň jednou, pokud jde o podání 
žádosti i obdržení požadovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 256
ČL. 7 ODST. 3

3. Uvedená informační služba se poskytuje
zdarma, pokud jde o podání žádosti i 
obdržení požadovaných informací.

3. Uvedené informační služby se poskytují
zdarma, pokud jde o případné podání 
žádosti i obdržení požadovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 257
ČL. 7 ODST. 3
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4. Personalizovanými cenovými 
informacemi uvedenými v tomto článku se 
rozumí poplatky použitelné v rámci tarifního 
programu dotčeného roamingového 
zákazníka pro uskutečňování a příjem volání 
v jakékoli navštívené síti v členském státě, 
v němž zákazník využívá roaming.

4. Personalizovanými cenovými 
informacemi uvedenými v tomto článku se 
rozumí poplatky použitelné v rámci tarifního 
programu dotčeného roamingového 
zákazníka pro uskutečňování a příjem volání 
v každé navštívené síti v členském státě, 
v němž zákazník využívá roaming.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 7 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 258
ČL. 7 ODST. 4

4. Personalizovanými cenovými 
informacemi uvedenými v tomto článku se 
rozumí poplatky použitelné v rámci tarifního 
programu dotčeného roamingového 
zákazníka pro uskutečňování a příjem volání 
v jakékoli navštívené síti v členském státě, 
v němž zákazník využívá roaming.

4. Nezbytnými základními cenovými 
informacemi uvedenými v odstavci 1 tohoto 
článku se rozumí poplatky použitelné 
v rámci tarifního programu dotčeného 
roamingového zákazníka pro uskutečňování 
a příjem volání v jakékoli navštívené síti 
v členském státě, v němž zákazník využívá 
roaming.

Or. es

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je napomoci průhlednosti a zjednodušit postupy pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 259
ČL. 7 ODST. 4

4. Personalizovanými cenovými 
informacemi uvedenými v tomto článku se 
rozumí poplatky použitelné v rámci tarifního 
programu dotčeného roamingového 
zákazníka pro uskutečňování a příjem volání 

4. Personalizované cenové informace 
uvedené v odstavci 1 shrnují ve 
standardizovaném formátu poplatky 
použitelné v rámci tarifního programu 
dotčeného roamingového zákazníka pro 
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v jakékoli navštívené síti v členském státě, 
v němž zákazník využívá roaming.

uskutečňování a příjem volání v jakékoli 
navštívené síti v členském státě, v němž 
zákazník využívá roaming, a podmínky, 
za nichž by dotčený roamingový zákazník 
mohl zaplatit více, než je 
nejpravděpodobnější poplatek, a telefonní 
číslo uvedené v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Automatická „push“ SMS poskytne zákazníkovi podrobné informace o nejpravděpodobnějším 
poplatku, který může očekávat za volání v rámci roamingu. Tato automatická SMS by měla 
rovněž uvádět podmínky, za nichž by mohl zákazník zaplatit více, a informace o zákaznické 
lince poskytované podle odstavce 2, kam může zákazník zavolat, aby zjistil, které podmínky se 
na něj vztahují.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 260
ČL. 7 ODST. 4

4. Personalizovanými cenovými 
informacemi uvedenými v tomto článku se 
rozumí poplatky použitelné v rámci tarifního 
programu dotčeného roamingového 
zákazníka pro uskutečňování a příjem volání 
v jakékoli navštívené síti v členském státě, 
v němž zákazník využívá roaming.

4. Personalizované cenové informace 
uvedené v odstavci 1 shrnují ve 
standardizovaném formátu poplatky, včetně 
DPH, použitelné v rámci tarifního programu 
dotčeného roamingového zákazníka pro 
uskutečňování a příjem hlasového volání 
v navštívené síti v členském státě, v němž 
zákazník využívá roaming.

Tato ucelená cenová informace uvedená 
v odstavci 2 obsahuje poplatky uskutečněné 
v rámci tarifního schématu dotčeného 
zákazníka za uskutečnění a příjem 
hlasových volání a odeslání a příjem dat 
k volání do jakéhokoli státu ve 
Společenství. Informace odliší sazby ve 
špičce a mimo špičku a rovněž jiné časové 
variace.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 7 odst. 1
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Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 261
ČL. 7 ODST. 4A (nový)

4a. Základní personalizované cenové 
informace uvedené v tomto odstavci shrnují 
roamingové poplatky použitelné v rámci 
tarifního programu dotčeného 
roamingového zákazníka pro 
uskutečňování volání v navštívené síti 
v členském státě a do domovské země a pro 
příjem volání. Základní personalizované 
cenové informace budou zahrnovat 
poplatky navštívené sítě. Zákazník, který 
oznámil, že si nepřeje dostávat automatické 
SMS, bude mít právo kdykoliv o tuto službu 
opět požádat. Domovští poskytovatelé 
nabídnou na žádost nevidomým nebo 
slabozrakým zákazníkům tyto informace 
prostřednictvím hlasové služby.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 262
ČL. 7 ODST. 4A (nový) 

4a. Základní personalizované cenové 
informace uvedené v tomto odstavci shrnují 
roamingové poplatky použitelné v rámci 
tarifního programu dotčeného 
roamingového zákazníka pro 
uskutečňování volání v navštívené síti 
v členském státě a do domovské země a pro 
příjem volání. Základní personalizované 
cenové informace budou zahrnovat 
poplatky navštívené sítě. Zákazník, který 
oznámil, že si nepřeje dostávat automatické 
SMS, bude mít právo kdykoliv o tuto službu 
opět požádat. Domovští poskytovatelé 
nabídnou na žádost nevidomým nebo 
slabozrakým zákazníkům tyto informace 
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prostřednictvím hlasové služby.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 263
ČL. 7 ODST. 4A (nový)

4a. Základní personalizované cenové 
informace uvedené v tomto odstavci shrnují 
roamingové poplatky použitelné v rámci 
tarifního programu dotčeného 
roamingového zákazníka pro 
uskutečňování volání v navštívené síti a do 
domovské země a pro příjem volání.
Základní personalizované cenové 
informace se budou týkat poplatků, 
vybíraných dotčenou domovskou sítí v době 
vstupu do navštíveného členského státu. 
Zákazník, který oznámil, že si nepřeje 
dostávat automatické SMS, bude mít právo 
kdykoliv o tuto službu opět požádat. 
Domovští poskytovatelé nabídnou na žádost 
nevidomým nebo slabozrakým zákazníkům 
tyto informace prostřednictvím hlasové 
služby.

Or. de

Odůvodnění

Je důležité, aby roamingoví zákazníci byli informováni automaticky a bez zbytečného odkladu 
o nezbytných náležitostech placeného poplatku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 264
ČL. 7 ODST. 4A (nový) 

4a. Základní personalizované cenové 
informace uvedené v tomto odstavci shrnují 
roamingové poplatky použitelné v rámci 
tarifního programu dotčeného 
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roamingového zákazníka pro 
uskutečňování volání v navštívené síti 
v členském státě a do domovské země a pro 
příjem volání. Základní personalizované 
cenové informace budou zahrnovat 
poplatky navštívené sítě. Zákazník, který 
oznámil, že si nepřeje dostávat automatické 
SMS, bude mít právo kdykoliv o tuto službu 
opět požádat. Domovští poskytovatelé 
nabídnou na žádost nevidomým nebo 
slabozrakým zákazníkům tyto informace 
prostřednictvím hlasové služby.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 265
ČL. 7 ODST. 4A (nový) 

4a. Základní personalizované cenové 
informace uvedené v tomto odstavci shrnují 
roamingové poplatky použitelné v rámci 
tarifního programu dotčeného 
roamingového zákazníka pro 
uskutečňování volání v navštívené síti 
v členském státě a do domovské země a pro 
příjem volání. Základní personalizované 
cenové informace budou zahrnovat 
poplatky navštívené sítě. Zákazník, který 
oznámil, že si nepřeje dostávat automatické 
SMS, bude mít právo kdykoliv o tuto službu 
opět požádat. Domovští poskytovatelé 
nabídnou na žádost nevidomým nebo 
slabozrakým zákazníkům tyto informace 
prostřednictvím hlasové služby.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby zákazník obdržel náležité informace o cenách za mezinárodní roamingová 
volání. Podrobnější informace by měly být k dispozici na žádost.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Giles Chichester

Pozměňovací návrh 266
ČL. 7 ODST. 4A (nový)

4a. Všichni poskytovatelé musejí zajistit 
roamingovým zákazníkům ikonu nebo 
upozornění, které se objeví na obrazovce 
jejich mobilního přístroje, o tom že se 
chystají uskutečnit nebo přijmout 
roamingové volání.

Or. en

Odůvodnění

Bez záruky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 267
ČL. 7 ODST. 5

5. Domovský poskytovatel poskytuje novým
zákazníkům úplné informace o použitelných 
poplatcích za roaming při uzavření 
účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel
rovněž poskytuje svým zákazníkům
aktualizace informací o použitelných 
roamingových poplatcích, a to 
v pravidelných intervalech a navíc pokaždé, 
když se tyto poplatky výrazně změní.

5. Domovští poskytovatelé poskytují bez 
zbytečného odkladu následně po každém 
zveřejnění uvedeném v čl. 10 odst. 3
každému zákazníkovi úplné informace 
o použitelných poplatcích za roaming. Tyto 
informace zahrnují aktuální cenu 
v přepočtu na minutu za roamingové 
hlasové volání, rovněž cenu za 
roamingovou SMS, MMS a případně 
datovou jednotku. Noví zákazníci obdrží 
tyto informace v písemné formě při uzavření 
účastnické smlouvy. Domovští poskytovatelé
rovněž zahrnou aktualizace informací 
o použitelných roamingových poplatcích do 
informací, které poskytují svým 
zákazníkům o tarifech nebo jejich změnách 
obecně, a když se mění roamingové 
poplatky. Aktuální roamingové poplatky 
jsou trvale uvedeny výrazným způsobem na 
internetových stránkách domovského 
poskytovatele.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 7 odst. 1

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 268
ČL. 7 ODST. 5

5. Domovský poskytovatel poskytuje novým
zákazníkům úplné informace o použitelných 
poplatcích za roaming při uzavření 
účastnické smlouvy. Domovský poskytovatel
rovněž poskytuje svým zákazníkům 
aktualizace informací o použitelných 
roamingových poplatcích, a to
v pravidelných intervalech a navíc pokaždé, 
když se tyto poplatky výrazně změní.

5. Domovští poskytovatelé poskytují všem 
zákazníkům úplné informace o použitelných 
poplatcích za roaming při uzavření 
účastnické smlouvy. Informace 
o použitelných poplatcích za roaming 
mohou rovněž poskytovat všemi vhodnými 
prostředky. Též poskytují svým zákazníkům 
aktualizace informací o použitelných 
roamingových poplatcích, a to bez 
zbytečného zdržení, pokaždé, když se tyto 
poplatky výrazně změní. Domovští
poskytovatelé především neprodleně 
poskytnou všem roamingovým zákazníkům 
úplné informace o podmínkách 
ochranného tarifu podle článku 4.

Or. en

Odůvodnění

U maloobchodních tarifů je potřebná naprostá průhlednost. Spotřebitelé musejí mít možnost 
vybrat si mezi různými operátory v navštívené zemi pro roamingové služby toho operátora, 
u něhož jejich domovský operátor nabízí nejvýhodnější maloobchodní tarif.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 269
ČL. 7 ODST. 5

5. Domovský poskytovatel poskytuje novým 
zákazníkům úplné informace o použitelných 
poplatcích za roaming při uzavření 
účastnické smlouvy. Domovský 
poskytovatel rovněž poskytuje svým 
zákazníkům aktualizace informací 
o použitelných roamingových poplatcích, a 

5. Domovský poskytovatel poskytuje novým 
zákazníkům úplné informace o použitelných 
poplatcích za roaming při uzavření 
účastnické smlouvy. Domovský 
poskytovatel rovněž poskytuje svým 
zákazníkům aktualizace informací 
o použitelných roamingových poplatcích, a 
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to v pravidelných intervalech a navíc 
pokaždé, když se tyto poplatky výrazně 
změní.

to v pravidelných intervalech a navíc 
pokaždé, kdy poskytovatel roamingové 
poplatky změní.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Hannes Swoboda

Pozměňovací návrh 270
ČL. 7 ODST. 5A (nový)

5a. Jestliže některý podnik zvýší ceny na 
domácím trhu s odkazem na toto nařízení, 
musí předkládat vnitřní účetnictví.

Or. de

Odůvodnění

Jestliže operátor odůvodňuje zvýšení poplatků za domácí volání odkazem na toto nařízení, je 
zapotřebí úplná průhlednost v účetnictví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 271
ČL. 7 ODST. 5A (nový)

5a. Každý domovský poskytovatel zajistí, 
aby všichni zákazníci získali informace 
o podmínkách ochranného tarifu podle 
článku 4. Učiní tak tím, že zajistí, aby každý 
zákazník obdržel přinejmenším jednu SMS 
v intervalu alespoň 6 měsíců, která bude 
objasňovat, že operátor nabízí Euro tarif 
bez dalších nákladů, upřesní poplatky 
placené za uskutečnění a přijetí hlasových 
regulovaných roamingových volání v rámci 
tohoto Euro tarifu a připojí číslo stanovené 
v čl. 7 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Euro tarif, který je stanovený tak, aby o něj museli zákazníci sami požádat (tzv. „opt-in“), 
musejí operátoři řádně propagovat, aby se zajistilo, že si budou zákazníci vědomi svých 
možností. Tento pozměňovací návrh toto od operátorů požaduje, ale zároveň zajišťuje 
rovnováhu, aby zákazníci, kteří plánují cestu, dostávali informace v únosné míře, přitom však 
nebyli přetěžováni. Roamingová informační linka, kterou již požaduje čl. 7 odst. 2, může být 
rovněž využita na poskytování informací o ochranném tarifu na požádání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 272
ČL. 7 ODST. 5B (nový)

5b. Domovský poskytovatel, poskytující 
informace podle čl. 7 odst. 2 
prostřednictvím stanoveného čísla, bude na 
požádání poskytovat rovněž informace 
o Euro tarifu a provádět na základě pokynů 
zákazníka přechod na tento tarif.

Or. en

Odůvodnění

Euro tarif, který je stanovený tak, aby o něj museli zákazníci sami požádat [tzv. „opt-in“], 
musejí operátoři řádně propagovat, aby se zajistilo, že si budou zákazníci vědomi svých 
možností. Tento pozměňovací návrh toto od operátorů požaduje, ale zároveň zajišťuje 
rovnováhu, aby zákazníci, kteří plánují cestu, dostávali informace v únosné míře, přitom však 
nebyli přetěžováni. Roamingová informační linka, kterou již požaduje čl. 7 odst. 2, může být 
rovněž využita na poskytování informací o ochranném tarifu na požádání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giles Chichester

Pozměňovací návrh 273
ČL. 7 ODST. 5A (nový)

5a. Domovští poskytovatelé podniknou 
vhodná opatření, aby zajistili mezi svými 
roamingovými zákazníky povědomí 
o dostupnosti Euro tarifu. Zejména zašlou 
do dvou měsíců od zveřejnění tohoto 
nařízení každému zákazníkovi sdělení, 
popisující zřetelným a objektivním 
způsobem Euro tarif, a v rozumných 
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intervalech pak i připomínku této 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Vysoká míra povědomí o Euro tarifu je nezbytná. V této souvislosti může napomoci 
komunikace s každým zákazníkem prostřednictvím dopisu nebo SMS, a to jak před zavedením 
tarifu, tak i v pravidelných intervalech poté.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 274
ČL. 7 ODST. 5A (nový)

5a. Vnitrostátní operátoři by měli přijmout 
nezbytná opatření v zájmu informování 
svých individuálních mezinárodních 
roamingových zákazníků o existenci Euro 
tarifu. Zejména by měli zaslat do dvou 
měsíců od zveřejnění tohoto nařízení 
každému zákazníkovi sdělení, popisující 
zřetelným a objektivním způsobem Euro 
tarif, a v rozumných intervalech pak i 
připomínku této informace.

Or. fr

Odůvodnění

Vysoká míra povědomí o Euro tarifu je nezbytná. V této souvislosti může napomoci 
komunikace s každým zákazníkem prostřednictvím dopisu nebo SMS, a to jak před zavedením 
tarifu, tak i v pravidelných intervalech poté. Podnikoví zákazníci o tyto informace nemusejí 
mít zájem, proto by se tato povinnost měla vztahovat jen na individuální klienty.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 275
ČL. 8 ODST. 1

1. Vnitrostátní regulační orgány na svém 
území vykonávají sledování a dohled, pokud 
jde o dodržování tohoto nařízení.

5. Vnitrostátní regulační orgány na svém 
území vykonávají sledování a dohled, pokud 
jde o dodržování tohoto nařízení. Sledují
především soulad s průměrnými cenami za 
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uskutečněná a přijatá volání na základě 
úhrnu účtovaných maloobchodních cen a 
úhrnu roamingových minut za uskutečněná 
a přijatá volání.

Or. en

Odůvodnění

Pro vytvoření základu pro sledování souladu s průměrnými cenami v článku 4. Výpočet 
souladu bude proveden zvlášť pro uskutečněná a přijatá volání, neboť se na ně vztahuje 
odlišná regulace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 276
ČL. 8 ODST. 1A (nový)

1a. Vnitrostátní regulační orgány vypracují 
podrobné studie svých vnitrostátních 
roamingových trhů. Zejména by měly sbírat 
údaje o objemu příchozích a odchozích 
roamingových minut, jakož i příslušných 
příjmů operátorů. Výsledky těchto studií 
budou k dispozici nejméně šest měsíců před 
datem přezkumu tohoto nařízení 
stanoveným v článku 12.

Or. en

Odůvodnění

Na vnitrostátní úrovni musejí být přijaty iniciativy k posílení informovanosti ohledně cen, 
objemu a příjmů týkajících se roamingu, s cílem získat jasný obraz o evropském roamingovém 
trhu. Je politováníhodné, že tyto studie nebyly k dispozici před přijetím tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 277
ČL. 8 ODST. 5 

5. Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují 
aktuální informace o používání tohoto 
nařízení způsobem, který zainteresovaným 
stranám umožní snadný přístup k těmto 

5. Vnitrostátní regulační orgány zveřejňují 
aktuální informace o používání tohoto 
nařízení způsobem, který zainteresovaným 
stranám umožní snadný přístup k těmto 
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informacím. informacím. Sledují vývoj velkoobchodních 
a maloobchodních cen za poskytování 
služeb hlasových a datových komunikací, 
včetně krátkých textových zpráv (SMS) a 
multimediálních zpráv (MMS), 
roamingovým zákazníkům, zejména ale 
nejenom v nejodlehlejších regionech 
Společenství, a zveřejňují výsledky těchto 
sledování každých 12 měsíců. Informace 
jsou poskytovány zvlášť pro firmy, 
zákazníky s předplacenými službami a 
zákazníky se smlouvou a následně 
placenými službami.

Or. en

Odůvodnění

Splynutí čl. 8 odst. 5 a 6 návrhu Komise a posílení povinností vnitrostátních regulačních 
orgánů při sledování použití nařízení a při všeobecném zveřejnění výsledků. Povinnost 
týkající se sledování tohoto nařízení je popsána velmi široce („...o používání...“). To by 
mohlo vést k neslučitelným informacím, které by byly pořízeny v celém Společenství. Je proto 
třeba stanovit základní soubor údajů, které mají být shromážděny a zveřejněny v každém 
členském státě, a toto ustanovení by mělo být zahrnuto do nařízení před jeho dokončením.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 278
ČL. 8 ODST. 6 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování služeb hlasových a 
datových komunikací, včetně krátkých 
textových zpráv (SMS) a multimediálních 
zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, 
zejména v nejodlehlejších regionech 
Společenství, a na žádost sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi. 

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Splynul s čl. 8 odst. 5.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 279
ČL. 8 ODST. 6 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování služeb hlasových 
a datových komunikací, včetně krátkých 
textových zpráv (SMS) a multimediálních 
zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, 
zejména v nejodlehlejších regionech 
Společenství, a na žádost sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi. 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování hlasových 
roamingových služeb roamingovým 
zákazníkům, zejména v nejodlehlejších 
regionech Společenství, a sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi každých šest 
měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Informace se poskytují zvlášť 
pro firmy, zákazníky s předplacenými 
službami a zákazníky se smlouvou 
a následně placenými službami.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Miloslav Ransdorf

Pozměňovací návrh 280
ČL. 8 ODST. 6 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování služeb hlasových 
a datových komunikací, včetně krátkých 
textových zpráv (SMS) a multimediálních 
zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, 
zejména v nejodlehlejších regionech 
Společenství, a na žádost sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi. 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování hlasových 
roamingových služeb roamingovým 
zákazníkům, zejména v nejodlehlejších 
regionech Společenství, a sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi každých šest 
měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Informace se poskytují zvlášť 
pro firmy, zákazníky s předplacenými 
službami a zákazníky se smlouvou 
a následně placenými službami.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá András Gyürk

Pozměňovací návrh 281
ČL. 8 ODST. 6

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování služeb hlasových 
a datových komunikací, včetně krátkých 
textových zpráv (SMS) a multimediálních 
zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, 
zejména v nejodlehlejších regionech 
Společenství, a na žádost sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi. 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování služeb hlasových 
a datových komunikací roamingovým 
zákazníkům, zejména v nejodlehlejších 
regionech Společenství, a sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi každých šest 
měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost
formou zprávy.

Or. hu

Odůvodnění

Díky rychlému rozvoji technologií se stává úloha trhu přenosu datových služeb stále 
významnější. Hlasový přenos po internetu (VoiP) způsobuje převrat v oblasti pevných 
telefonních linek a otevírá cestu k levnějšímu hlasovému přenosu. Šíření a přítomnost 3G sítí 
a dalších souvisejících technologií má významný dopad na trh mobilních služeb. V zájmu 
spotřebitelů a v zájmu zaručení hospodářské soutěže by mělo být prováděno intenzivnější 
sledování tržních procesů, a jestliže tyto procesy nefungují uspokojivým způsobem, měly by 
být navrženy přiměřené zásahy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 282
ČL. 8 ODST. 6 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování služeb hlasových a 
datových komunikací, včetně krátkých 
textových zpráv (SMS) a multimediálních 
zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, 
zejména v nejodlehlejších regionech 
Společenství, a na žádost sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi. 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování služeb hlasových a 
datových komunikací, včetně krátkých 
textových zpráv (SMS) a multimediálních 
zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, 
zejména v nejodlehlejších regionech 
Společenství, a zvláště neúmyslné 
roamingové situace občanů, kteří žijí a 
pracují či provozují podniky 
v přeshraničních regionech mezi 
sousedními členskými státy a 
v přeshraničních regionech v sousedních 
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členských státech, a na žádost sdělí 
výsledky tohoto sledování Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Roamingové poplatky neplatí pouze cestující, ale rovněž podniky, nejvíce malé a střední 
podniky, a občané, kteří mají trvalé bydliště, žijí, pracují nebo provozují podnikání 
u vnitřních hranic regionů EU. Při každodenní činnosti jsou vystaveni neustálým 
roamingovým poplatkům, aniž by cestovali, když se stávají účastníky neúmyslného roamingu 
(tj. když jsou ve své domovské zemi a musejí platit přeshraničním operátorům). Nejlepší by 
bylo, aby operátoři sami nalezli řešení, pokud se tak však nestane, měla by být tato situace 
napravena prostřednictvím vnitrostátních regulačních orgánů a nakonec prostřednictvím 
Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 283
ČL. 8 ODST. 6 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování služeb hlasových a 
datových komunikací, včetně krátkých 
textových zpráv (SMS) a multimediálních 
zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, 
zejména v nejodlehlejších regionech 
Společenství, a na žádost sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi. 

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování služeb hlasových a 
datových komunikací, včetně krátkých 
textových zpráv (SMS) a multimediálních 
zpráv (MMS), roamingovým zákazníkům, 
zejména v nejodlehlejších regionech 
Společenství, a sdělí výsledky tohoto 
sledování Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 284
ČL. 8 ODST. 6A (nový) 

6a. Vnitrostátní regulační orgány budou 
sledovat vývoj průměrných 
maloobchodních cen u jednotlivých 
domovských poskytovatelů tím, že vydělí 
příjmy jednotlivých mobilních operátorů 
z roamingu příslušným objemem přenosu 
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za šest měsíců. Je třeba zohlednit oba druhy 
volání, příchozí i odchozí. Vnitrostátní 
regulační orgány budou zveřejňovat 
výsledky bez zbytečného zdržení, a to 
způsobem, který umožní všem zákazníkům 
získat snadný přístup k těmto informacím.

Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít za povinnost důkladně sledovat vývoj 
roamingových poplatků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 285
ČL. 8 ODST. 6A (nový) 

6a. Vnitrostátní regulační orgány budou 
sledovat vývoj průměrných 
maloobchodních cen u jednotlivých 
domovských poskytovatelů tím, že vydělí 
příjmy jednotlivých mobilních operátorů 
z roamingu příslušným objemem přenosu 
za šest měsíců. Je třeba zohlednit oba druhy 
volání, příchozí i odchozí. Vnitrostátní 
regulační orgány budou zveřejňovat 
výsledky bez zbytečného zdržení, a to 
způsobem, který umožní všem zákazníkům 
získat snadný přístup k těmto informacím. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Miloslav Ransdorf

Pozměňovací návrh 286
ČL. 8 ODST. 6A (nový) 

6a. Na základě zpráv vnitrostátních 
regulačních orgánů a s přihlédnutím ke 
stanovisku Skupiny evropských 
regulačních orgánů poskytne Komise 
každých 12 měsíců od vstupu tohoto 



PE 386.538v02-00 32/66 AM\660182CS.doc
Externí překlad

CS

nařízení v platnost Parlamentu a Radě 
analýzu velkoobchodních a 
maloobchodních cen za mezinárodní 
roaming ve Společenství. Jestliže ceny za 
mezinárodní roaming po vstupu tohoto 
nařízení v platnost významně nepoklesly, 
přijme Komise v souladu s regulativními 
postupy s přezkumem uvedenými v čl. 13 
odst. 2 koeficient, jímž se násobí sazby za 
ukončení volání v mobilní síti podle přílohy 
I.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 287
ČL. 8 ODST. 6A (nový) 

6a. Na základě zpráv vnitrostátních 
regulačních orgánů a s přihlédnutím ke 
stanovisku Skupiny evropských 
regulačních orgánů poskytne Komise 
každých 12 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost Parlamentu a Radě 
analýzu velkoobchodních a 
maloobchodních cen za mezinárodní 
roaming ve Společenství. Jestliže ceny za 
mezinárodní roaming po vstupu tohoto 
nařízení v platnost významně nepoklesly, 
bude Komise v souladu s regulativními 
postupy s přezkumem uvedenými v čl. 13 
odst. 2a aktualizovat koeficient, jímž se 
násobí sazby za ukončení volání v mobilní 
síti podle přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá András Gyürk

Pozměňovací návrh 288
ČL. 8 ODST. 6A (nový)

6a. Na základě zpráv vnitrostátních 
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regulačních orgánů poskytne Komise 
každých 12 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost Parlamentu a Radě 
analýzu velkoobchodních a 
maloobchodních cen za poskytování 
mezinárodních roamingových služeb ve 
Společenství. Jestliže se maloobchodní ceny 
za poskytování mezinárodních 
roamingových služeb po vstupu tohoto 
nařízení v platnost ukážou neodůvodněně 
vysoké, předloží Komise rovněž návrh na 
regulaci těchto cen založenou na regulaci 
roamingových poplatků za hlasovou 
komunikaci.

Or. hu

Odůvodnění

Díky rychlému rozvoji technologií se stává úloha trhu přenosu datových služeb stále 
významnější. Hlasový přenos po internetu (VoiP) způsobuje převrat v oblasti pevných 
telefonních linek a otevírá cestu k levnějšímu hlasovému přenosu. Šíření a přítomnost 3G sítí 
a dalších souvisejících technologií má významný dopad na trh mobilních služeb. V zájmu 
spotřebitelů a v zájmu zaručení hospodářské soutěže by mělo být prováděno intenzivnější 
sledování tržních procesů, a jestliže tyto procesy nefungují uspokojivým způsobem, měly by 
být navrženy přiměřené zásahy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miloslav Ransdorf

Pozměňovací návrh 289
ČL. 8 ODST. 6B (nový) 

6b. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování SMS a dalších služeb 
datové komunikace roamingovým 
zákazníkům a budou sdělovat výsledky 
těchto sledování Komisi každých šest 
měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Informace se poskytují zvlášť 
pro firmy, zákazníky s předplacenými 
službami a zákazníky se smlouvou a 
následně placenými službami.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Miloslav Ransdorf

Pozměňovací návrh 290
ČL. 8 ODST. 6C (nový) 

6c. Na základě zpráv vnitrostátních 
regulačních orgánů poskytne Komise 
každých 12 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost Parlamentu a Radě 
analýzu velkoobchodních a 
maloobchodních cen za poskytování 
mezinárodních roamingových služeb datové 
komunikace ve Společenství. Jestliže 
poplatky za mezinárodní roaming po vstupu 
tohoto nařízení v platnost významně 
nepoklesly, posoudí Komise potřebu 
regulace s cílem snížení poplatků 
za poskytování mezinárodních 
roamingových služeb datové komunikace a 
předloží nový návrh do 3 měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 291
ČL. 8 ODST. 8 

8. Postupy pro mimosoudní řešení sporů 
zavedené v souladu s článkem 34 směrnice 
2002/22/ES jsou rovněž použitelné pro 
nevyřešené spory v otázkách upravených 
tímto rozhodnutím, které zahrnují zákazníky 
a (s výhradou použitelnosti podle 
vnitrostátních právních předpisů) jiné 
koncové uživatele.

8. Postupy pro mimosoudní řešení sporů 
zavedené v souladu s článkem 34 směrnice 
2002/22/ES jsou rovněž použitelné pro 
nevyřešené spory v otázkách upravených 
tímto rozhodnutím, které zahrnují 
roamingové zákazníky, kteří jsou 
spotřebiteli, a (s výhradou použitelnosti 
podle vnitrostátních právních předpisů) jiné 
roamingové zákazníky.

Or. en
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Odůvodnění

Drobná technická úprava odrážející skutečnost, že nařízení se zabývá roamingovými 
zákazníky.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 292
ČL. 8 ODST. 8A (nový)

8a. Vnitrostátní regulační orgány budou 
iniciovat a provedou prostřednictvím 
hromadných sdělovacích prostředků, jako 
jsou televize, rozhlas, časopisy, noviny a 
kina, informační kampaň v rámci celého 
Společenství s cílem upozornit na podmínky 
Euro tarifu podle článku 4 tohoto nařízení. 
Zmíněná kampaň by měla být zahájena 
ihned po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byli roamingoví zákazníci informováni  o možnostech, které jim nabízí Euro 
tarif.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 293
ČL. 8 ODST. 8A (nový) 

8a. Vnitrostátní regulační orgány budou 
iniciovat a provedou prostřednictvím 
hromadných sdělovacích prostředků, jako 
jsou televize, rozhlas, časopisy, noviny a 
kina, informační kampaň v rámci celého 
Společenství, s cílem prohloubit povědomí 
ohledně podmínek ochranného Euro tarifu 
podle článku 4 tohoto nařízení. Zmíněná 
kampaň by měla být zahájena ihned po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 294
ČL. 8 ODST. 8A (nový) 

8a. Vnitrostátní regulační orgány budou 
iniciovat a provedou prostřednictvím 
hromadných sdělovacích prostředků, jako 
jsou televize, rozhlas, časopisy, noviny nebo 
kina, informační kampaň v rámci celého 
Společenství, s cílem prohloubit povědomí 
ohledně podmínek ochranného tarifu podle 
článku 4 tohoto nařízení. Zmíněná kampaň 
by měla být zahájena ihned po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Ján Hudacký

Pozměňovací návrh 295
ČLÁNEK 9 

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná pro zajištění 
jejich provádění. Stanovené sankce musejí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí uvedená ustanovení Komisi 
nejpozději šest měsíců po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost a neprodleně ji uvědomí 
o veškerých pozdějších změnách, které se 
uvedených ustanovení dotýkají.

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná pro zajištění 
jejich provádění. Stanovené sankce musejí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí uvedená ustanovení Komisi 
nejpozději devět měsíců po dni vstupu 
tohoto nařízení v platnost a neprodleně ji 
uvědomí o veškerých pozdějších změnách, 
které se uvedených ustanovení dotýkají.

Or. en

Odůvodnění

Právní řád některých členských států (např. Slovenska, České republiky) neumožňuje 
ukládání těchto závazků, v tomto případě sankcí, druhotnou právní úpravou. To je možné jen 
prostřednictvím řádných zákonů, které musejí projít legislativním procesem od návrhů až po 
přijetí parlamentem.Tento proces trvá řadu měsíců. Nejkratší přiměřený časový limit pro 
přijetí těchto opatření je devět měsíců.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 296
ČLÁNEK 9 

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná pro zajištění 
jejich provádění. Stanovené sankce musejí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí uvedená ustanovení Komisi 
nejpozději šest měsíců po dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost a neprodleně ji uvědomí 
o veškerých pozdějších změnách, které se 
uvedených ustanovení dotýkají.

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná pro zajištění 
jejich provádění. Stanovené sankce musejí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí uvedená ustanovení Komisi 
nejpozději devět měsíců po dni vstupu 
tohoto nařízení v platnost a neprodleně ji 
uvědomí o veškerých pozdějších změnách, 
které se uvedených ustanovení dotýkají.

Or. xm

Odůvodnění

Pro některé členské státy není šest měsíců na oznámení dostačujících.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 297
ČLÁNEK 10

Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti

vypouští se

1. Průměrná sazba za ukončení volání v 
mobilní síti se stanoví v souladu s kritérii a 
metodikou v příloze II, a to na základě 
informací sdělených vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu s odstavci 2 
a 4. 
2. Každý vnitrostátní regulační orgán sdělí 
Komisi na žádost a ve lhůtě stanovené 
Komisí v dotčené žádosti informace 
uvedené v příloze II. 
3. Komise pravidelně vyhlašuje v Úředním 
věstníku Evropské unie průměrnou sazbu 
za ukončení volání v mobilní síti
stanovenou podle odstavců 1, 2 a 4.
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4. Pro účely prvního vyhlášení průměrné 
sazby za ukončení volání v mobilní síti po 
vstupu v platnost tohoto nařízení se Komise 
může opřít o nejnovější informace 
odpovídající příloze II, které byly 
shromážděny podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2002/21/ES v rámci plnění jejího úkolu, 
kterým je sledovat provádění předpisového 
rámce pro elektronické komunikace z roku 
2002.
5. Podniky, na které se vztahují požadavky 
tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny 
jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné 
pro dodržení článků 3, 4 a 6, vstoupí v 
platnost během dvou měsíců po každém 
vyhlášení podle předchozích odstavců 
tohoto článku.
6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy 
II technickému nebo tržnímu vývoji přijme 
Komise postupem uvedeným v čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Řada malých operátorů, kteří přispívají k narůstající hospodářské soutěži, většímu výběru pro 
spotřebitele a tvorbě nových a inovativních služeb v odvětví telekomunikací, by se mohla 
v nepříznivé situaci, kterou by způsobila Komisí navrhovaná regulace, ocitnout v nebezpečí 
zkrachování. Zavedení maximálních cenových limitů představuje pro menší operátory jistou 
míru ochrany.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 298
ČLÁNEK 10

Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti

vypouští se

1. Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti se stanoví v souladu s kritérii 
a metodikou v příloze II, a to na základě 
informací sdělených vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu s odstavci 2 
a 4. 
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2. Každý vnitrostátní regulační orgán sdělí 
Komisi na žádost a ve lhůtě stanovené 
Komisí v dotčené žádosti informace 
uvedené v příloze II. 
3. Komise pravidelně vyhlašuje v Úředním 
věstníku Evropské unie průměrnou sazbu 
za ukončení volání v mobilní síti 
stanovenou podle odstavců 1, 2 a 4.
4. Pro účely prvního vyhlášení průměrné 
sazby za ukončení volání v mobilní síti po 
vstupu v platnost tohoto nařízení se Komise 
může opřít o nejnovější informace 
odpovídající příloze II, které byly 
shromážděny podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2002/21/ES v rámci plnění jejího úkolu, 
kterým je sledovat provádění předpisového 
rámce pro elektronické komunikace z roku 
2002.
5. Podniky, na které se vztahují požadavky 
tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny 
jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné 
pro dodržení článků 3, 4 a 6, vstoupí v 
platnost během dvou měsíců po každém 
vyhlášení podle předchozích odstavců 
tohoto článku.
6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy 
II technickému nebo tržnímu vývoji přijme 
Komise postupem uvedeným v čl. 13 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Návrh článku 3 stanovit pevné horní limity na velkoobchodní poplatky činí ustanovení článku 
10 zbytečnými.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 299
ČLÁNEK 10

Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti

vypouští se

1. Průměrná sazba za ukončení volání 
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v mobilní síti se stanoví v souladu s kritérii 
a metodikou v příloze II, a to na základě 
informací sdělených vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu s odstavci 2 
a 4. 
2. Každý vnitrostátní regulační orgán sdělí 
Komisi na žádost a ve lhůtě stanovené 
Komisí v dotčené žádosti informace 
uvedené v příloze II. 
3. Komise pravidelně vyhlašuje v Úředním 
věstníku Evropské unie průměrnou sazbu 
za ukončení volání v mobilní síti 
stanovenou podle odstavců 1, 2 a 4.
4. Pro účely prvního vyhlášení průměrné 
sazby za ukončení volání v mobilní síti po 
vstupu v platnost tohoto nařízení se Komise 
může opřít o nejnovější informace 
odpovídající příloze II, které byly 
shromážděny podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2002/21/ES v rámci plnění jejího úkolu, 
kterým je sledovat provádění předpisového 
rámce pro elektronické komunikace z roku 
2002.
5. Podniky, na které se vztahují požadavky 
tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny 
jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné 
pro dodržení článků 3, 4 a 6, vstoupí 
v platnost během dvou měsíců po každém 
vyhlášení podle předchozích odstavců 
tohoto článku.
6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy 
II technickému nebo tržnímu vývoji přijme 
Komise postupem uvedeným v čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož limitní poplatky jsou pevně stanoveny, není zapotřebí odkazovat na výpočet průměru 
sazby za ukončení volání v mobilní síti. Tento systém je méně průhledný pro spotřebitele a 
představoval by zbytečnou byrokratickou zátěž pro vnitrostátní regulační orgány.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 300
ČLÁNEK 10

Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti

vypouští se

1. Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti se stanoví v souladu s kritérii 
a metodikou v příloze II, a to na základě 
informací sdělených vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu s odstavci 2 
a 4. 
2. Každý vnitrostátní regulační orgán sdělí 
Komisi na žádost a ve lhůtě stanovené 
Komisí v dotčené žádosti informace 
uvedené v příloze II. 
3. Komise pravidelně vyhlašuje v Úředním 
věstníku Evropské unie průměrnou sazbu 
za ukončení volání v mobilní síti 
stanovenou podle odstavců 1, 2 a 4.
4. Pro účely prvního vyhlášení průměrné 
sazby za ukončení volání v mobilní síti po 
vstupu v platnost tohoto nařízení se Komise 
může opřít o nejnovější informace 
odpovídající příloze II, které byly 
shromážděny podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2002/21/ES v rámci plnění jejího úkolu, 
kterým je sledovat provádění předpisového 
rámce pro elektronické komunikace z roku 
2002.
5. Podniky, na které se vztahují požadavky 
tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny 
jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné 
pro dodržení článků 3, 4 a 6, vstoupí 
v platnost během dvou měsíců po každém 
vyhlášení podle předchozích odstavců 
tohoto článku.
6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy 
II technickému nebo tržnímu vývoji přijme 
Komise postupem uvedeným v čl. 13 odst. 3.

Or. de
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Odůvodnění

Je-li velkoobchodní cena stanovena pevnou částkou (např. 36 eurocentů za minutu), jsou 
ustanovení článku 10 nadbytečná.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 301
ČLÁNEK 10

Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti

vypouští se

1. Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti se stanoví v souladu s kritérii 
a metodikou v příloze II, a to na základě 
informací sdělených vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu s odstavci 2 
a 4. 
2. Každý vnitrostátní regulační orgán sdělí 
Komisi na žádost a ve lhůtě stanovené 
Komisí v dotčené žádosti informace 
uvedené v příloze II. 
3. Komise pravidelně vyhlašuje v Úředním 
věstníku Evropské unie průměrnou sazbu 
za ukončení volání v mobilní síti 
stanovenou podle odstavců 1, 2 a 4.
4. Pro účely prvního vyhlášení průměrné 
sazby za ukončení volání v mobilní síti po 
vstupu v platnost tohoto nařízení se Komise 
může opřít o nejnovější informace 
odpovídající příloze II, které byly 
shromážděny podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2002/21/ES v rámci plnění jejího úkolu, 
kterým je sledovat provádění předpisového 
rámce pro elektronické komunikace z roku 
2002.
5. Podniky, na které se vztahují požadavky 
tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny 
jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné 
pro dodržení článků 3, 4 a 6, vstoupí 
v platnost během dvou měsíců po každém 
vyhlášení podle předchozích odstavců 
tohoto článku.
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6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy 
II technickému nebo tržnímu vývoji přijme 
Komise postupem uvedeným v čl. 13 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 302
ČL. 10 ODST. 1

1. Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti se stanoví v souladu s kritérii
a metodikou v příloze II, a to na základě 
informací sdělených vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu s odstavci 2 a 
4. 

1. Podle čl. 3 odst. 2 se průměrná sazba za 
ukončení volání v mobilní síti stanoví 
v souladu s kritérii a metodikou v příloze II, 
a to na základě informací sdělených 
vnitrostátními regulačními orgány v souladu 
s odstavci 2 a 4. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 303
ČL. 10 ODST. 5

5. Podniky, na které se vztahují požadavky 
tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny 
jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné 
pro dodržení článků 3, 4 a 6, vstoupí 
v platnost během dvou měsíců po každém 
vyhlášení podle předchozích odstavců tohoto 
článku.

5. Podniky, na které se vztahují požadavky 
tohoto nařízení, zajistí, že jakékoli změny 
jimi účtovaných poplatků, které jsou nutné 
pro dodržení článku 3, vstoupí v platnost 
během dvou měsíců po každém vyhlášení 
podle předchozích odstavců tohoto článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 304
ČL. 10 ODST. 6

6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy 
II technickému nebo tržnímu vývoji přijme 
Komise postupem uvedeným v čl. 13 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 305
ČL. 10 ODST. 6

6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy 
II technickému nebo tržnímu vývoji přijme 
Komise postupem uvedeným v čl. 13 odst. 3.

6. Změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy 
II technickému nebo tržnímu vývoji přijme 
Komise postupem uvedeným v čl. 13 
odst. 2a.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 306
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu. Toto nařízení přestává 
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platit po dvou letech.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Giles Chichester

Pozměňovací návrh 307
ČLÁNEK 12A (nový)

Článek 12a
Doba platnosti nařízení.

Toto nařízení přestane platit v průběhu tří 
let od jeho vstupu v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o krátkodobé opatření, které by mělo mít konkrétní datum ukončení platnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 308
ČLÁNEK 12A (nový)

Článek 12a
Toto nařízení přestane platit v průběhu tří 
let od jeho vstupu v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba mít na paměti, že nástroj cenové regulace představuje výrazný zásah do vývoje trhu, 
a toto nařízení by mělo mít omezenou platnost. Je rovněž pravděpodobné, že v průběhu tří let 
se ceny ustálí na podstatně nižší úrovni.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 309
ČLÁNEK 12A (nový)

Článek 12a
Toto nařízení přestává platit tři roky po 
jeho vstupu v platnost.

Or. es

Odůvodnění

Vyskytující se nesprávné fungování trhu se pravděpodobně brzy napraví. Pokud k tomu 
nedojde, EU bude mít stále možnost opětovně zasáhnout.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 310
ČL. 12 ODST. 1A (nový)

1a. Toto nařízení přestane platit v průběhu 
tří let od jeho vstupu v platnost.

Or. xm

Odůvodnění

Vzhledem k vysoké míře povědomí veřejnosti o poplatcích za roaming, k počínajícím snahám 
jednotlivých operátorů nabízet levnější roamingové tarify a ke zde navrhovaným opatřením 
lze předpokládat, že toto nařízení bude úspěšné. Je nepravděpodobné, že by operátoři 
následně zrušili výhody, které již spotřebitelům nabídli.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 311
ČLÁNEK 12A (nový)

Článek 12a
Doložka o ukončení platnosti

Nařízení bude potvrzeno v souladu 
s postupy stanovenými v článku 251 
Smlouvy, nebo přestane platit nejpozději tři 
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roky po jeho vstupu v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 312
ČL. 12 ODST. 1A (nový)

1a. Bude-li hodnocení Komise kladné, toto 
nařízení přestane platit v průběhu tří let.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li trh během tří let plně konkurenceschopný, nebude toto nařízení již potřebné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 313
ČL. 12 ODST. 1A (nový)

1a. Přestává platit po uplynutí pěti let.

Or. de

Odůvodnění

Omezení platnosti je namístě, aby tak byla po pěti letech zaručena volná hospodářská soutěž 
a jednotný evropský vnitřní trh.

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 314
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dvanáct  
měsíců ode dne jeho vstupu v platnost. 
Komise ve své zprávě uvede své 
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o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

odůvodnění, zda je s ohledem na vývoj trhu 
a na hospodářskou soutěž i na ochranu 
spotřebitele potřeba prodlužovat platnost 
tohoto nařízení nad dobu stanovenou 
v článku 12a, přičemž zohlední i vývoj cen 
služeb mobilní komunikace na vnitrostátní 
úrovni. Do této zprávy Komise zahrne i 
vývoj maloobchodních a velkoobchodních 
cen za poskytování služeb hlasové a datové 
komunikace roamingovým zákazníkům, 
včetně krátkých textových zpráv (SMS) a 
multimediálních zpráv (MMS), včetně, 
bude-li to vhodné, doporučení ohledně 
potřeby regulace těchto služeb. Pro tento 
účel může Komise použít informace získané 
na základě používání čl. 8 odst. 2. Komise 
zejména zhodnotí, zda byly dosaženy cíle 
tohoto nařízení, a v případě potřeby 
předloží příslušné návrhy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 315
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději osmnáct 
měsíců ode dne jeho vstupu v platnost. 
Komise ve své zprávě uvede své 
odůvodnění, zda je s ohledem na vývoj trhu 
a na hospodářskou soutěž i na ochranu 
spotřebitele potřeba prodlužovat platnost 
tohoto nařízení nad dobu stanovenou 
v článku 12a, přičemž zohlední i vývoj cen 
služeb mobilní komunikace na vnitrostátní 
úrovni. Do této zprávy Komise zahrne 
i vývoj maloobchodních a velkoobchodních 
cen za poskytování služeb hlasové a datové 
komunikace, včetně krátkých textových 
zpráv (SMS) a multimediálních zpráv 
(MMS), včetně, bude-li to vhodné, 
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doporučení ohledně potřeby regulace těchto 
služeb. Pro tento účel může Komise použít 
informace získané na základě používání 
čl. 8 odst. 2. Komise zejména zhodnotí, zda 
byly dosaženy cíle tohoto nařízení, a 
v případě potřeby předloží příslušné návrhy.

Or. de

Odůvodnění

Podmínky, za nichž se provádí přezkum, musejí být přesněji stanoveny. Rovněž je důležité 
zahrnout do tohoto přezkumu vývoj cen za SMS a MMS.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 316
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději osmnáct 
měsíců ode dne jeho vstupu v platnost. 
Komise ve své zprávě uvede své 
odůvodnění, zda je s ohledem na vývoj trhu 
a na hospodářskou soutěž i na ochranu 
spotřebitele potřeba prodlužovat platnost 
tohoto nařízení nad dobu stanovenou 
v článku 12a, přičemž zohlední i vývoj cen 
služeb mobilní komunikace na vnitrostátní 
úrovni. Do této zprávy Komise zahrne 
i vývoj maloobchodních a velkoobchodních 
cen za poskytování služeb hlasové a datové 
komunikace, včetně krátkých textových 
zpráv (SMS) a multimediálních zpráv 
(MMS), včetně, bude-li to vhodné, 
doporučení ohledně potřeby regulace těchto 
služeb. Pro tento účel může Komise použít 
informace získané na základě používání 
čl. 8 odst. 2. Komise zejména zhodnotí, zda 
byly dosaženy cíle tohoto nařízení, a 
v případě potřeby předloží příslušné návrhy.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 317
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost ukončení jeho platnosti, je-li
s ohledem na vývoj trhu a na hospodářskou 
soutěž i na ochranu spotřebitele potřeba 
prodlužovat platnost tohoto nařízení nad 
dobu stanovenou v článku 12a, přičemž 
zohlední i vývoj cen služeb mobilní 
komunikace na vnitrostátní úrovni. Do této 
zprávy Komise zahrne i vývoj 
maloobchodních a velkoobchodních cen 
za poskytování služeb hlasové a datové 
komunikace, včetně krátkých textových 
zpráv (SMS) a multimediálních zpráv 
(MMS), včetně, bude-li to vhodné, 
doporučení ohledně potřeby regulace těchto 
služeb. Pro tento účel může Komise použít 
informace získané na základě používání 
čl. 8 odst. 2. Komise zejména zhodnotí, zda 
byly dosaženy cíle tohoto nařízení, a 
v případě potřeby předloží příslušné návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 318
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto Komise přezkoumá fungování tohoto 
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nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději 18 měsíců ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nějakého nařízení, 
s ohledem na vývoj trhu a na hospodářskou 
soutěž. Pro tento účel může Komise 
vyžadovat od členských států a 
vnitrostátních regulačních orgánů informace, 
které musí být poskytnuty bez zbytečného 
odkladu. 

Or. es

Odůvodnění

Vyskytující se nesprávné fungování trhu se pravděpodobně brzy napraví. Pokud k tomu 
nedojde, EU bude mít stále možnost opětovně zasáhnout.

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 319
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději 18 měsíců ode 
dne jeho vstupu v platnost. V této zprávě
uvede podrobnou analýzu pokračující 
potřeby regulace a doplní ji v případě 
potřeby příslušnými legislativními návrhy. 
Pro tento účel může Komise vyžadovat od 
členských států a vnitrostátních regulačních 
orgánů informace, které musí být poskytnuty 
bez zbytečného odkladu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je doplnit další náležitosti do zprávy o přezkumu a přizpůsobit jazyk 
návrhu standardním formulacím.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 320
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději 18 měsíců ode 
dne jeho vstupu v platnost. V této zprávě
uvede podrobnou analýzu pokračující 
potřeby regulace a doplní ji v případě 
potřeby příslušnými legislativními návrhy. 
Pro tento účel může Komise vyžadovat od 
členských států a vnitrostátních regulačních 
orgánů informace, které musí být poskytnuty 
bez zbytečného odkladu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je doplnit další náležitosti do zprávy o přezkumu a přizpůsobit jazyk 
návrhu standardním formulacím.

Pozměňovací návrh, který předkládají Renato Brunetta a Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 321
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě, s ohledem na vývoj trhu a na 
hospodářskou soutěž i na výsledky 
dosažené tímto nařízením, uvede své 
důvody pro potřebu svého nového návrhu 
vybudovat účinný konkurencí poháněný 
vnitřní telekomunikační trh, který do pěti 
let zruší přeshraniční poplatky. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.
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Or. it

Pozměňovací návrh, který předkládá András Gyürk

Pozměňovací návrh 322
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na 
ekonomické prostředí, vývoj trhu, a 
mechanismy konkurenčního a finančního 
vyjednávání, které se vytvořily. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Or. hu

Odůvodnění

Účinně fungující trh bez narušování má zásadní význam pro prospěch občanů EU i pro 
konkurenceschopnost EU. Konkurenční trh omezuje výdaje občanů a povzbuzuje investice a 
inovace. Jsou-li tržní procesy narušeny a trh není schopen je napravit, vzniká potřeba zásahu. 
Tyto zásahy lze odůvodnit jen do té míry a do té doby, než bude trh opět schopen sám sebe 
regulovat. Jakmile tato situace nastane, nebude žádný důvod pro zachování regulace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 323
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
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účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu. Veškeré návrhy na 
odvolání budou muset předložit jasné 
důkazy, že vývoj na trhu, o který se tento 
návrh na odvolání opírá, bude po odvolání 
udržitelný a nezvratný.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 324
ČLÁNEK 12

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději dva roky ode 
dne jeho vstupu v platnost. Komise ve své 
zprávě uvede své odůvodnění, pokud jde 
o přetrvávající potřebnost nařízení nebo 
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel Komise zohlední studie vnitrostátních 
roamingových trhů zveřejněné 
vnitrostátními regulačními orgány 
nejpozději šest měsíců před přezkumem 
tohoto nařízení. Zvláštní pozornost musí být 
navíc věnována vlivům regionální 
nerovnováhy a nerovnováhy ze strany 
operátora.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu získání jasnějšího obrazu o evropském roamingovém trhu musí být prováděn sběr 
statistických dat o cenách, objemu a příjmech týkajících se roamingu na vnitrostátní úrovni.

V procesu přezkumu je třeba věnovat zvláštní pozornost skutečnosti, že někteří operátoři čelí 
jednoznačně vyšším velkoobchodním nákladům, než je průměr z důvodů, které nemohou 
ovlivnit (např. nízká hustota obyvatelstva, horská nebo ostrovní krajina, větší příliv turistů 
v krátkém časovém úseku atd.).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 325
ČL. 12 ODST. 1A (nový)

1a. Komise průběžně sleduje vývoj cen na 
trhu s datovými komunikacemi, včetně 
SMS a MMS. Předloží zprávu o vývoji na 
trhu do ...1. Tato zpráva bude obsahovat 
návrh na zásah, pokud to bude třeba, a 
uvede vyčerpávajícím způsobem důvody pro 
uplatnění navrhovaných akcí. Kterýkoli 
z návrhů může být rovněž předložen 
odděleně, vyžaduje-li to vývoj trhu nebo 
nedostatky na trhu.
__________
1 12 měsíců od data vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Umožnění okamžité regulace, bude-li třeba, týkající se datových komunikací, což současný 
nedostatek údajů neumožňuje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 326
ČL. 12 ODST. 1A (nový)

1a. Komise průběžně sleduje vývoj cen na 
trhu s datovými komunikacemi, včetně 
SMS a MMS. Předloží zprávu o vývoji na 
tomto trhu do 12 měsíců od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Tato zpráva 
bude obsahovat návrh na zásah, pokud to 
bude třeba, a uvede vyčerpávajícím 
způsobem důvody pro uplatnění 
navrhovaných akcí. Kterýkoli z návrhů 
může být rovněž předložen odděleně, 
vyžaduje-li to vývoj trhu nebo nedostatky na 
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trhu.

Or. en

Odůvodnění

Umožnění okamžité regulace, bude-li třeba, týkající se datových komunikací, což současný 
nedostatek údajů neumožňuje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 327
ČL. 12 ODST. 1B (nový)

1b. Komise bude analyzovat účinky tohoto 
nařízení na konkurenceschopnost menších, 
nezávislých a nově začínajících operátorů. 
Předloží zprávu do ...1. Tato zpráva bude 
obsahovat návrh na zásah, pokud to bude 
třeba. Kterýkoli z návrhů může být rovněž 
předložen odděleně, vyžaduje-li to vývoj 
trhu nebo nedostatky na trhu.
__________
1 12 měsíců od data vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Umožní v případě nutnosti urychlenou regulaci s cílem vyrovnání případných negativních 
účinků na konkurenci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 328
ČL. 12 ODST. 1B (nový)

1B. Komise bude analyzovat účinky tohoto 
nařízení na konkurenceschopnost menších, 
nezávislých a nově začínajících operátorů. 
Komise by zejména měla analyzovat, zda 
nejsou menší, nezávislí či nově začínající 
operátoři vystavováni diskriminačním 
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cenám. Komise by měla rovněž předložit 
zprávu o tom, zda má být regulován přístup 
za nediskriminačních podmínek pro menší, 
nezávislé či nově začínající operátory. Tato 
zpráva bude obsahovat návrh na zásah, 
pokud to bude třeba. Komise předloží 
zprávu do ...( 12 měsíců od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost). Kterýkoli 
z návrhů může být rovněž předložen 
odděleně, vyžaduje-li to vývoj trhu nebo 
nedostatky na trhu“.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje analýzu Komise, která zkoumá dopad tohoto nařízení na 
menší, nezávislé a nově začínající operátory.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 329
ČL. 12 ODST. 1C (nový)

1c. Komise zveřejní roční zprávu o vývoji ve 
Společenství v oblasti, na kterou se vztahuje 
toto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení širšího každoročního přezkumu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 330
ČLÁNEK 13

Výbor vypouští se
1. Komisi je nápomocen Komunikační 
výbor zřízený článkem 22 směrnice 
2002/21/ES.
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2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 uvedeného 
rozhodnutí.
Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je tři měsíce.
3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k navrhovaným časovým limitům doby platnosti směrnice jsou ustanovení článku 
13 zbytečná.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 331
ČLÁNEK 13

Výbor vypouští se
1. Komisi je nápomocen Komunikační 
výbor zřízený článkem 22 směrnice 
2002/21/ES.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 uvedeného 
rozhodnutí.
Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je tři měsíce.
3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 332
ČL. 13 ODST. 2A (nový)

2a. Pokud je učiněn odkaz na tento 
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odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a 
článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 333
ČLÁNEK 15

Provedení vypouští se
Opatření nutná k provedení tohoto nařízení 
v následujících oblastech se přijímají 
v souladu s postupem podle čl. 13 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na navrhované zrušení článku 13 je toto ustanovení zbytečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 334
ČLÁNEK 15

Provedení vypouští se
Opatření nutná k provedení tohoto nařízení 
v následujících oblastech se přijímají 
v souladu s postupem podle čl. 13 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 335
PŘÍLOHA I
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vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Navrhované změny k článku 3 činí ponechání přílohy I nadbytečným.

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 336
PŘÍLOHA I

Příloha se vypouští 

Or. es

 

Pozměňovací návrh, který předkládá Hannes Swoboda

Pozměňovací návrh 337
PŘÍLOHA I

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zrušení přílohy I vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 3 (viz pozměňovací návrh 146).

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 338
PŘÍLOHA I

Tato příloha se vypouští 

Or. en
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Odůvodnění

Zrušení přílohy I vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 3 (viz pozměňovací návrh 139).

Pozměňovací návrh, který předkládají Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli a Patrizia Toia

Pozměňovací návrh 339
PŘÍLOHA I ODST. 1 PÍSM A) a B)

a) dvěma, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené veřejné 
telefonní síti v členském státě, v němž se 
nachází navštívená síť; nebo

a) 1,5, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené veřejné 
telefonní síti v členském státě, v němž se 
nachází navštívená síť; nebo

b) třemi, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené veřejné 
telefonní síti v jiném členském státě, než je 
stát, ve kterém se nachází navštívená síť.

b) dvěma, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené veřejné 
telefonní síti v jiném členském státě, než je 
stát, ve kterém se nachází navštívená síť.

Or. it

Odůvodnění

Nedávné studie prokázaly, že je potřeba dvou výpočetních koeficientů, neboť ceny volání se 
liší  podle toho, zda se jedná o číslo v členském státě, v němž je umístěna navštívená síť, nebo 
mimo něj. Studie rovněž prokázaly, že maximální velkoobchodní poplatek, vypočtený za 
použití návrhu Komise, nezaručuje spravedlivé ceny za roaming pro spotřebitele. Proto je 
potřeba zavést nižší faktory, aby byla zajištěna ochrana spotřebitelů a zároveň ponechána 
marže podnikům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 340
PŘÍLOHA I

Úhrn velkoobchodních poplatků, které smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
uskutečnění regulovaného roamingového 
volání s původem v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu překročit částku 
rovnající se průměrné sazbě za ukončení 
volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 
odst. 3 a násobené:

Úhrn velkoobchodních poplatků, které smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
uskutečnění regulovaného roamingového 
volání s původem v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu překročit částku 
rovnající se průměrné sazbě za ukončení 
volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 
odst. 3 a násobené dvěma, pokud se jedná 
o regulované roamingové volání na číslo 
přidělené veřejné telefonní síti v členském 
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státě, v němž se nachází navštívená síť, nebo 
pokud se jedná o regulované roamingové 
volání na číslo přidělené veřejné telefonní 
síti v jiném členském státě, než je stát, ve 
kterém se nachází navštívená síť.

a) dvěma, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené veřejné 
telefonní síti v členském státě, v němž se 
nachází navštívená síť; nebo 

Maximální poplatek stanovený v této příloze 
zahrnuje veškeré fixní složky, jako jsou 
např. poplatky za sestavení spojení.

b) třemi, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené veřejné 
telefonní síti v jiném členském státě, než je 
stát, ve kterém se nachází navštívená síť.
Maximální poplatky stanovené v této příloze 
zahrnují veškeré fixní složky, jako jsou 
např. poplatky za sestavení spojení.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 341
PŘÍLOHA I

Úhrn velkoobchodních poplatků, které smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
uskutečnění regulovaného roamingového
volání s původem v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu překročit částku 
rovnající se průměrné sazbě za ukončení 
volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 
odst. 3 a násobené:

Úhrn velkoobchodních poplatků, které smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
uskutečnění hlasového volání s původem 
v navštívené síti, nesmí v přepočtu na 
minutu překročit částku rovnající se sazbě za 
ukončení volání v mobilní síti, vyhlášené 
podle čl. 10 odst. 3 a násobené dvěma.

a) dvěma, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené 
veřejné telefonní síti v členském státě, 
v němž se nachází navštívená síť; nebo 
b) třemi, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené 
veřejné telefonní síti v jiném členském 
státě, než je stát, ve kterém se nachází 
navštívená síť. 
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Maximální poplatky stanovené v této 
příloze zahrnují veškeré fixní složky, jako 
jsou např. poplatky za sestavení spojení.

Poplatky stanovené v této příloze zahrnují 
složky poplatků za sestavení spojení.

Or. en

Odůvodnění

Jednotné cenové rozpětí na velkoobchodní úrovni. Rozpětí nepodléhá průměrování a použije 
se nezávisle na místě uskutečnění hovoru. Formulace na základě kodaňské zprávy 
o hospodářství, která tvoří přílohu tohoto návrhu stanoviska a je použita jako základ pro 
diskusi, by aktuálně doporučila maximální cenu 25 eurocentů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 342
PŘÍLOHA I

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování 
regulovaných roamingových volání podle 
článku 3

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování 
regulovaných roamingových volání podle 
článků 3 a 4

Úhrn velkoobchodních poplatků, které smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
uskutečnění regulovaného roamingového 
volání s původem v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu překročit částku 
rovnající se průměrné sazbě za ukončení 
volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 
odst. 3 a násobené:

Úhrn velkoobchodního poplatku, který smí 
jeden operátor navštívené sítě účtovat 
každému operátorovi domovské sítě 
roamingového zákazníka za uskutečnění 
regulovaného roamingového volání 
s původem v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu překročit částku 
rovnající se průměrné sazbě za ukončení 
volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 
odst. 3 a násobené dvěma pro všechna 
volání do veřejné telefonní sítě buď 
v členském státě, v němž se nachází 
navštívená síť, nebo v jiném členském státě 
než je stát, ve kterém se nachází navštívená 
síť.

a) dvěma, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené 
veřejné telefonní síti v členském státě, 
v němž se nachází navštívená síť; nebo

b) třemi, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené 
veřejné telefonní síti v jiném členském státě, 
než je stát, ve kterém se nachází navštívená 
síť.
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Maximální poplatky stanovené v této 
příloze zahrnují veškeré fixní složky, jako 
jsou např. poplatky za sestavení spojení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Hannes Swoboda

Pozměňovací návrh 343
PŘÍLOHA I ODST. 1A (nový)

1a. Kromě maximální sazby uvedené 
v písm. a) a b) může mobilní operátor 
poskytovat další tarify, z nichž si může 
spotřebitel zvolit.

Or. de

Odůvodnění

Mobilní operátoři musejí mít možnost nabízet kromě plánovaného standardního tarifu i další 
tarify.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dominique Vlasto a Margie Sudre

Pozměňovací návrh 344
PŘÍLOHA I ODST. 1A (nový)

1a. Dodatečné náklady způsobené 
odlehlostí vzdálených regionů a tranzitem 
volání mezi kontinentální Evropou a těmito 
regiony musejí být k tomuto cenovému 
rozpětí připočteny pro volání uskutečněná 
ze sítí a do sítí mobilních operátorů, kteří 
jsou držiteli oprávnění výhradně pro tyto 
vzdálené regiony Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

V nejvzdálenějších regionech představuje díky zeměpisné vzdálenosti směrování hovorů 
mnohem vyšší náklady, než jaké mají evropští operátoři. Navrhované cenové rozpětí by 
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znamenalo, že evropští operátoři by museli přijímat zákazníky operátorů působících 
v nejvzdálenějších regionech, aniž by mohli pokrýt jejich náklady, a mohli by je proto 
přesvědčovat, aby uzavřeli své oblasti zákazníkům operátorů z nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hannes Swoboda

Pozměňovací návrh 345
PŘÍLOHA II

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypuštění přílohy II vyplývá z pozměňovacích návrhů k článku 4.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 346
PŘÍLOHA II BOD 1 PÍSM. B)

b) „sazbou za ukončení volání v mobilní síti 
na operátora s významnou tržní silou“ 
rozumí průměrný poplatek (včetně poplatků 
za sestavení hovoru), přepočtený na minutu, 
založený na tříminutovém hovoru ve špičce, 
bez daně z přidané hodnoty a v národní 
měně dotčeného členského státu, který si 
každý operátor s významnou tržní silou 
účtuje za ukončení volání ve své mobilní 
síti, určený podle metodiky schválené 
vnitrostátním regulačním orgánem;

b) „sazbou za ukončení volání v mobilní síti 
na operátora s významnou tržní silou“ 
rozumí průměrný poplatek (včetně poplatků 
za sestavení hovoru), přepočtený na minutu, 
založený na průměrné sazbě za tříminutový 
hovor, bez daně z přidané hodnoty 
a v národní měně dotčeného členského státu, 
který si každý operátor s významnou tržní 
silou účtuje za ukončení volání ve své 
mobilní síti, určený podle metody schválené 
vnitrostátním regulačním orgánem; 

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 347
PŘÍLOHA II BOD 2

(2) Průměrnou sazbou za ukončení volání 
v mobilní síti zveřejňovanou podle čl. 10 

(2) Průměrnou sazbou za ukončení volání 
v mobilní síti zveřejňovanou podle čl. 10 
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odst. 3 je průměr vnitrostátních vážených 
průměrných sazeb za ukončení volání 
v mobilní síti, který je sám vážený na 
základě celkového počtu aktivních účastníků 
v každém členském státě. Vypočte se 
s použitím informací uvedených v bodě (3), 
které byly sděleny Komisi vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu s žádostí 
podle čl. 10 odst. 2 nebo 4.

odst. 3 je percentil 75 vnitrostátních 
vážených průměrných sazeb za ukončení 
volání v mobilní síti, který je sám vážený na 
základě celkového počtu aktivních účastníků 
v každém členském státě. Vypočte se 
s použitím informací uvedených v bodě (3), 
které byly sděleny Komisi vnitrostátními 
regulačními orgány v souladu s žádostí 
podle čl. 10 odst. 2 nebo 4. Každý členský 
stát má při výpočtu 75. percentilu
vnitrostátních vážených průměrných sazeb 
za ukončení volání v mobilní síti stejnou 
váhu. Dělí-li se 75. percentil vnitrostátních 
vážených průměrných sazeb za ukončení 
volání v mobilní síti mezi dva členské státy, 
použije se v těchto dvou členských státech 
prostý průměr vnitrostátních vážených 
průměrných sazeb za ukončení volání 
v mobilní síti.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z kodaňské zprávy o hospodářství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 348
PŘÍLOHA II BOD 3 PÍSM. B)

b) celkový počet všech aktivních účastníků 
na operátora s významnou tržní silou ve 
svém členském státě,

b) celkový počet všech celkových minut za 
ukončení volání na operátora s významnou 
tržní silou ve svém členském státě,

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z kodaňské zprávy o hospodářství.


