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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 předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis
Pozměňovací návrh 39

BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Vysoká úroveň cen, které platí uživatelé 
veřejných mobilních telefonních sítí při 
používání svých mobilních telefonů na 
cestách v zahraničí v rámci Společenství, je 
pro vnitrostátní regulační orgány 
znepokojující. Skupina evropských 
regulačních orgánů na svém plenárním 
zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) 
konstatovala, že maloobchodní poplatky 
jsou bez zjevného důvodu velmi vysoké; že 
je to patrně výsledkem jak vysokých 
velkoobchodních poplatků účtovaných 
operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak 
v mnoha případech vysokých 
maloobchodních přirážek účtovaných 
operátorem domovské sítě zákazníka; že se 
snižování velkoobchodních poplatků často 

(1) Vysoká úroveň cen, které platí uživatelé 
veřejných mobilních telefonních sítí při 
používání svých mobilních telefonů na 
cestách v zahraničí v rámci Společenství, 
ukazuje na nefunkčnost trhu v této oblasti. 
Skupina evropských regulačních orgánů na 
svém plenárním zasedání v květnu 2005 
(mimo jiné) konstatovala, že maloobchodní 
poplatky jsou bez zjevného důvodu velmi 
vysoké; že je to patrně výsledkem jak 
vysokých velkoobchodních poplatků 
účtovaných operátorem hostitelské 
zahraniční sítě, tak v mnoha případech 
vysokých maloobchodních přirážek 
účtovaných operátorem domovské sítě 
zákazníka; že se snižování velkoobchodních 
poplatků často nepromítá do cen účtovaných 
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nepromítá do cen účtovaných 
maloobchodnímu zákazníkovi a že existují 
silné vazby mezi trhy v různých členských 
státech.

maloobchodnímu zákazníkovi a že existují 
silné vazby mezi trhy v různých členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Miloslav Ransdorf 

Pozměňovací návrh 40
BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Vysoká úroveň cen, které platí uživatelé 
veřejných mobilních telefonních sítí při 
používání svých mobilních telefonů na 
cestách v zahraničí v rámci Společenství, je 
pro vnitrostátní regulační orgány 
znepokojující. Skupina evropských 
regulačních orgánů na svém plenárním 
zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) 
konstatovala, že maloobchodní poplatky 
jsou bez zjevného důvodu velmi vysoké; že 
je to patrně výsledkem jak vysokých 
velkoobchodních poplatků účtovaných 
operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak 
v mnoha případech vysokých 
maloobchodních přirážek účtovaných 
operátorem domovské sítě zákazníka; že se 
snižování velkoobchodních poplatků často 
nepromítá do cen účtovaných 
maloobchodnímu zákazníkovi a že existují 
silné vazby mezi trhy v různých členských 
státech.

(1) Vysoká úroveň cen, které platí uživatelé 
veřejných mobilních telefonních sítí při 
používání svých mobilních telefonů na 
cestách v zahraničí v rámci Společenství, je 
pro vnitrostátní regulační orgány 
znepokojující. Skupina evropských 
regulačních orgánů na svém plenárním 
zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) 
konstatovala, že maloobchodní poplatky 
jsou bez zjevného důvodu velmi vysoké; že 
je to patrně výsledkem jak vysokých 
velkoobchodních poplatků účtovaných 
operátorem hostitelské zahraniční sítě, tak 
v mnoha případech vysokých 
maloobchodních přirážek účtovaných 
operátorem domovské sítě zákazníka; že se 
snižování velkoobchodních poplatků často 
nepromítá do cen účtovaných 
maloobchodnímu zákazníkovi a že existují 
silné vazby mezi trhy v různých členských 
státech. Ačkoli někteří operátoři v poslední 
době zavedli poplatky za roaming, které 
nabízejí zákazníkům výhodnější podmínky, 
je jisté, že ceny stále výrazně překračují 
náklady vynaložené mobilními operátory a 
neodrážejí náležitě očekávání zákazníků, 
včetně možnosti informovaného výběru.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládají Herbert Reul, Werner Langen a Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 41
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)

(1a) Jen v roce 2006 maloobchodní ceny 
klesly o 25 %. Předpoklady skupiny 
evropských regulačních orgánů, že 
operátoři sítí převedou snížení cen 
z velkoobchodní úrovně na 
maloobchodního zákazníka, se tak 
potvrdily. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 42
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Doporučení uvádí jako relevantní trh, 
který připadá v úvahu pro regulaci ex ante , 
velkoobchodní vnitrostátní trh pro 
mezinárodní roaming ve veřejných 
mobilních sítích. Avšak práce vnitrostátních 
regulačních orgánů (prováděná jak 
jednotlivě, tak v rámci skupiny evropských 
regulačních orgánů) v oblasti analýzy 
velkoobchodních vnitrostátních trhů pro 
mezinárodní roaming dokládá, že kvůli 
obtížím při určování podniků s významnou 
tržní silou – vzhledem ke zvláštním 
vlastnostem mezinárodního roamingu, 
včetně jeho přeshraniční povahy – nemohou 
dosud vnitrostátní regulační orgány účinně 
řešit vysokou úroveň velkoobchodních 
poplatků za mezinárodní roaming.

(4) Doporučení uvádí jako relevantní trh, 
který připadá v úvahu pro regulaci ex ante , 
velkoobchodní vnitrostátní trh pro 
mezinárodní roaming ve veřejných 
mobilních sítích. Avšak práce vnitrostátních 
regulačních orgánů (prováděná jak 
jednotlivě, tak v rámci skupiny evropských 
regulačních orgánů) v oblasti analýzy 
velkoobchodních vnitrostátních trhů pro 
mezinárodní roaming dokládá, že kvůli 
obtížím při určování podniků s významnou 
tržní silou – vzhledem ke zvláštním 
vlastnostem mezinárodního roamingu, 
včetně jeho přeshraniční povahy – nemohou 
dosud vnitrostátní regulační orgány účinně 
řešit vysokou úroveň velkoobchodních 
poplatků za mezinárodní roaming. 
V důsledku toho by měla být přezkoumána 
potřeba vzniku evropského regulačního 
orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen 

Pozměňovací návrh 43
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Maloobchodní a velkoobchodní trh
pro roaming vykazují jedinečné vlastnosti, 
které odůvodňují výjimečná opatření, jež 
jdou za rámec mechanismů, které jsou 
jinak dostupné podle předpisového rámce 
z roku 2002.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nedostatečně specifický, měl by být tedy vypuštěn.

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

Pozměňovací návrh 44
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Regulační povinnosti mající za cíl 
chránit zájmy roamingových zákazníků by 
měly být uloženy na maloobchodní i 
velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti 
ukazují, že snížení velkoobchodních cen 
mezinárodních roamingových služeb se 
nemusí promítnout do nižších 
maloobchodních cen za roaming, neboť 
k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by 
opatření na snížení úrovně 
maloobchodních cen, která by 
neupravovala úroveň velkoobchodních 
nákladů spojených s poskytováním těchto 
služeb, mohla vést k riziku narušení 
řádného fungování trhu pro mezinárodní 
roaming.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo narušení trhu a aby byla zachována konkurenceschopnost poskytovatelů 
služeb v oblasti mobilních telefonů, měly by být ceny za mezinárodní roaming regulovány 
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pouze na velkoobchodní, a nikoli na maloobchodní úrovni.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 45
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Regulační povinnosti mající za cíl 
chránit zájmy roamingových zákazníků by 
měly být uloženy na maloobchodní i 
velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti 
ukazují, že snížení velkoobchodních cen 
mezinárodních roamingových služeb se 
nemusí promítnout do nižších 
maloobchodních cen za roaming, neboť 
k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by 
opatření na snížení úrovně 
maloobchodních cen, která by 
neupravovala úroveň velkoobchodních 
nákladů spojených s poskytováním těchto 
služeb, mohla vést k riziku narušení 
řádného fungování trhu pro mezinárodní 
roaming.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis 

Pozměňovací návrh 46
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Regulační povinnosti mající za cíl 
chránit zájmy roamingových zákazníků by 
měly být uloženy na maloobchodní i
velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti 
ukazují, že snížení velkoobchodních cen 
mezinárodních roamingových služeb se 
nemusí promítnout do nižších 
maloobchodních cen za roaming, neboť 
k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by 
opatření na snížení úrovně 
maloobchodních cen, která by 
neupravovala úroveň velkoobchodních 
nákladů spojených s poskytováním těchto 
služeb, mohla vést k riziku narušení 

(12) Regulační povinnosti mající za cíl 
chránit zájmy roamingových zákazníků by 
tudíž měly být uloženy na velkoobchodní 
úrovni.
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řádného fungování trhu pro mezinárodní 
roaming.

Or. en

Odůvodnění

Regulace na velkoobchodní i na maloobchodní úrovni představuje příliš velký zásah na trh 
s dalekosáhlými důsledky pro evropské telekomunikační odvětví, které by bránily hospodářské 
soutěži. Cíl návrhu, konkrétně snížení poplatků za roaming napříč Evropou, je chvályhodný, 
ale k regulaci na maloobchodní úrovni musí dojít až v krajním případě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 47
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Regulační povinnosti mající za cíl 
chránit zájmy roamingových zákazníků by 
měly být uloženy na maloobchodní i 
velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti 
ukazují, že snížení velkoobchodních cen 
mezinárodních roamingových služeb se 
nemusí promítnout do nižších 
maloobchodních cen za roaming, neboť 
k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by 
opatření na snížení úrovně maloobchodních 
cen, která by neupravovala úroveň 
velkoobchodních nákladů spojených 
s poskytováním těchto služeb, mohla vést 
k riziku narušení řádného fungování trhu pro 
mezinárodní roaming.

(12) Regulační povinnosti mající za cíl 
chránit zájmy roamingových zákazníků by 
měly být uloženy na maloobchodní i 
velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti 
ukazují, že snížení velkoobchodních cen 
mezinárodních roamingových služeb se 
nemusí promítnout do nižších 
maloobchodních cen za roaming, neboť 
k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by 
opatření na snížení úrovně maloobchodních 
cen, která by neupravovala úroveň 
velkoobchodních nákladů spojených 
s poskytováním těchto služeb, mohla vést 
k riziku narušení řádného fungování trhu pro 
mezinárodní roaming. Zvláštní pozornost by 
se měla věnovat riziku, že podmínky pro 
poskytování roamingových služeb, které 
jsou nabízeny menším, nezávislým a nově 
začínajícím operátorům, jsou takové, že 
brzdí jejich schopnost konkurovat, aby 
v případě, že bude zjištěno zneužití, mohly 
být podniknuty urychlené a vhodné kroky. 
Komise by měla provést analýzu účinků 
tohoto nařízení na konkurenceschopnost 
menších, nezávislých a nově začínajících 
operátorů.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis 

Pozměňovací návrh 48
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Regulační povinnosti mající za cíl 
chránit zájmy roamingových zákazníků by 
měly být uloženy na maloobchodní i 
velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti 
ukazují, že snížení velkoobchodních cen 
mezinárodních roamingových služeb se 
nemusí promítnout do nižších 
maloobchodních cen za roaming, neboť 
k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by 
opatření na snížení úrovně maloobchodních 
cen, která by neupravovala úroveň 
velkoobchodních nákladů spojených 
s poskytováním těchto služeb, mohla vést 
k riziku narušení řádného fungování trhu pro 
mezinárodní roaming.

(12) Regulační povinnosti mající za cíl 
chránit zájmy roamingových zákazníků by 
měly být uloženy na maloobchodní i 
velkoobchodní úrovni, neboť zkušenosti 
ukazují, že snížení velkoobchodních cen 
mezinárodních roamingových služeb se 
nemusí promítnout do nižších 
maloobchodních cen za roaming, neboť 
k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by 
opatření na snížení úrovně maloobchodních 
cen, která by neupravovala úroveň 
velkoobchodních nákladů spojených 
s poskytováním těchto služeb, mohla vést 
k riziku narušení řádného fungování trhu pro 
mezinárodní roaming. Komise by měla 
věnovat zvláštní pozornost účinkům tohoto 
nařízení na trh a měla by zajistit, aby 
nebyla narušena hospodářská soutěž, 
zejména s ohledem na malé, nezávislé 
operátory a nové účastníky na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje, že toto nařízení nebude mít žádný negativní dopad na 
hospodářskou soutěž na příslušném trhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen 

Pozměňovací návrh 49
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Výsledné povinnosti by měly být 
přímo použitelné ve všech členských státech 
a měly by nabýt účinnosti co nejdříve, 
přičemž dotčeným operátorům by se mělo 
poskytnout přiměřené období na úpravu 
cen a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn 
soulad.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Nedostatečně specifický, měl by být tedy vypuštěn.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis 

Pozměňovací návrh 50
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo 
použitelné ve všech členských státech a 
měly by nabýt účinnosti co nejdříve, 
přičemž dotčeným operátorům by se mělo 
poskytnout přiměřené období na úpravu 
cen a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn 
soulad.

(13) Výsledné povinnosti by měly nabýt 
účinnosti okamžitě a přímo ve všech 
členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Pro to, aby ceny klesly, je absolutně nezbytné okamžité používání limitů na poplatky na 
velkoobchodní i maloobchodní úrovni. Především to je primární cíl nařízení. Ostatně ačkoli 
operátoři minulý rok ohlásili výrazné snížení velkoobchodních poplatků, zůstaly 
maloobchodní poplatky i nadále vysoké. Z tohoto důvodu není zapotřebí žádné přechodného 
období.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 51
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo 
použitelné ve všech členských státech a 
měly by nabýt účinnosti co nejdříve,
přičemž dotčeným operátorům by se mělo 
poskytnout přiměřené období na úpravu 
cen a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn 
soulad.

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo 
použitelné ve všech členských státech a 
měly by nabýt účinnosti co nejdříve.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zohlednit vypuštění článku 5 návrhu Komise, který obsahoval šestiměsíční období 
před nabytím regulace maloobchodních cen za hovory účinnosti.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis 

Pozměňovací návrh 52
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo 
použitelné ve všech členských státech a 
měly by nabýt účinnosti co nejdříve, 
přičemž dotčeným operátorům by se mělo 
poskytnout přiměřené období na úpravu cen 
a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn 
soulad.

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo 
použitelné ve všech členských státech a 
měly by nabýt účinnosti co nejdříve, 
přičemž dotčeným operátorům by se mělo na 
úpravu poskytnout období v délce 
12 měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar del Castillo Vera 

Pozměňovací návrh 53
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo 
použitelné ve všech členských státech a 
měly by nabýt účinnosti co nejdříve, 
přičemž dotčeným operátorům by se mělo 
poskytnout přiměřené období na úpravu cen 
a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn 
soulad.

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo 
použitelné ve všech členských státech a 
měly by nabýt účinnosti co nejdříve, 
přičemž dotčeným operátorům by se mělo 
poskytnout šest měsíců na úpravu cen a 
nabídky služeb tak, aby byl zajištěn soulad.

Or. en

Odůvodnění

Jakmile regulace dostane konečnou podobu, měli by operátoři dostat přiměřené pevně 
stanovené období, aby mohli provést nezbytné změny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ivo Belet

Pozměňovací návrh 54
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Výsledné povinnosti by měly být přímo (13) Výsledné povinnosti by měly být přímo 
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použitelné ve všech členských státech a 
měly by nabýt účinnosti co nejdříve, 
přičemž dotčeným operátorům by se mělo 
poskytnout přiměřené období na úpravu cen 
a nabídky služeb tak, aby byl zajištěn 
soulad.

použitelné ve všech členských státech a 
měly by nabýt účinnosti co nejdříve, 
přičemž dotčeným operátorům by se mělo 
poskytnout šestiměsíční období na úpravu 
maloobchodních cen a nabídky služeb tak, 
aby byl zajištěn soulad.

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Miloslav Ransdorf

Pozměňovací návrh 55
BOD ODŮVODNĚNÍ 13A (nový)

(13a) Je nutné zajistit, aby mobilní 
operátoři nezhoršili v důsledku tohoto 
nařízení pracovní podmínky v odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 56
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Měl by se zavést společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, který zajistí, že 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství 
nebudou platit přemrštěné ceny za 
mezinárodní hlasové roamingové služby při 
uskutečňování volání nebo příjmu 
hlasových volání, čímž se dosáhne vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se 
hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory. S ohledem na přeshraniční 
povahu dotčených služeb je nutný společný 
mechanismus, aby činnost mobilních 
operátorů upravoval jediný soudržný 
předpisový rámec založený na objektivně 
stanovených kritériích.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Používání výrazu „koncepce evropského domácího trhu“ nemá žádný přínos. Bylo by 
vhodnější použít tento bod odůvodnění k popisu zásad, které se uplatní na regulaci 
velkoobchodního trhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 57
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Měl by se zavést společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, který zajistí, že 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství nebudou 
platit přemrštěné ceny za mezinárodní 
hlasové roamingové služby při 
uskutečňování volání nebo příjmu hlasových 
volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele a ochrání se 
hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory. S ohledem na přeshraniční 
povahu dotčených služeb je nutný společný 
mechanismus, aby činnost mobilních 
operátorů upravoval jediný soudržný 
předpisový rámec založený na objektivně 
stanovených kritériích.

(14) Měl by se zavést společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, který zajistí, že 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství nebudou 
platit přemrštěné ceny za mezinárodní 
hlasové roamingové služby při 
uskutečňování volání nebo příjmu hlasových 
volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele a ochrání se 
hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 58
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Měl by se zavést společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, který zajistí, že 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství nebudou 
platit přemrštěné ceny za mezinárodní 
hlasové roamingové služby při 

(14) Měl by se zavést společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, který zajistí, že 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství nebudou 
platit přemrštěné ceny za mezinárodní 
hlasové roamingové služby při 
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uskutečňování volání nebo příjmu 
hlasových volání, čímž se dosáhne vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se 
hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory. S ohledem na přeshraniční 
povahu dotčených služeb je nutný společný 
mechanismus, aby činnost mobilních 
operátorů upravoval jediný soudržný 
předpisový rámec založený na objektivně 
stanovených kritériích.

uskutečňování volání, čímž se dosáhne 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele a 
ochrání se hospodářská soutěž mezi 
mobilními operátory. S ohledem na 
přeshraniční povahu dotčených služeb je 
nutný společný mechanismus, aby činnost 
mobilních operátorů upravoval jediný 
soudržný předpisový rámec založený na 
objektivně stanovených kritériích.

Or. de

Odůvodnění

Spojen s pozměňovacím návrhem k článku 4. Příjem hovorů by měl být v EU zásadně 
bezplatný. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 59
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Měl by se zavést společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, který zajistí, že 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství nebudou 
platit přemrštěné ceny za mezinárodní 
hlasové roamingové služby při 
uskutečňování volání nebo příjmu hlasových 
volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele a ochrání se 
hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory. S ohledem na přeshraniční 
povahu dotčených služeb je nutný společný 
mechanismus, aby činnost mobilních 
operátorů upravoval jediný soudržný 
předpisový rámec založený na objektivně 
stanovených kritériích.

(14) Měl by se zavést společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, který zajistí, že 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství nebudou 
platit přemrštěné ceny za mezinárodní 
hlasové roamingové služby při 
uskutečňování nebo příjmu hlasových volání 
tím, že budou stanoveny standardní 
průměrné ceny, které budou lépe odrážet 
náklady na poskytování služeb, v kombinaci 
s maximálními poplatky, a tak dají 
uživatelům právo akceptovat vyšší ceny za 
roaming, čímž se dosáhne vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele a ochrání se 
hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory S ohledem na přeshraniční povahu 
dotčených služeb je nutný společný 
mechanismus, aby činnost mobilních 
operátorů upravoval jediný soudržný 
předpisový rámec založený na objektivně 
stanovených kritériích.
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Or. en

Odůvodnění

S cílem zohlednit změněnou strukturu cenových stropů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 60
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Měl by se zavést společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, který zajistí, že 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství nebudou 
platit přemrštěné ceny za mezinárodní 
hlasové roamingové služby při 
uskutečňování volání nebo příjmu hlasových 
volání, čímž se dosáhne vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele a ochrání se 
hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory. S ohledem na přeshraniční 
povahu dotčených služeb je nutný společný 
mechanismus, aby činnost mobilních 
operátorů upravoval jediný soudržný 
předpisový rámec založený na objektivně 
stanovených kritériích.

(14) Měl by se zavést společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, který zajistí, že 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách nebo pobytu v rámci 
Společenství nebudou platit přemrštěné ceny 
za mezinárodní hlasové roamingové služby 
při uskutečňování volání nebo příjmu 
hlasových volání nebo při přijímání 
textových zpráv, čímž se dosáhne vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se 
hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory. S ohledem na přeshraniční 
povahu dotčených služeb je nutný společný 
mechanismus, aby činnost mobilních 
operátorů upravoval jediný soudržný 
předpisový rámec založený na objektivně 
stanovených kritériích. Při stanovení 
společného mechanismu by měli 
vnitrostátní regulační orgány a operátoři 
věnovat zvláštní pozornost zvláštní situaci 
občanů žijících, pracujících a podnikajících 
v přeshraničních regionech sousedících 
členských států. Nezávisle na tomto 
nařízení by měla být přijata konkrétní 
opatření, která by předcházela tomu, že by 
uživatelům rostly náklady v důsledku 
nechtěného roamingu. Vzhledem 
k neexistenci evropského regulačního 
orgánu předloží v roce 2008 zprávu o 
pokroku v této otázce Komise. 

Or. en
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Odůvodnění

Poplatky za roaming neplatí pouze turisté, ale i podniky, většinou malé a střední podniky, a 
občané, kteří sídlí, žijí, pracují nebo působí ve vnitřním pohraničních regionech EU. Při 
každodenní činnosti, když jsou vystaveni nechtěnému roamingu, čelí konstantnímu poplatku za 
roaming, aniž by cestovali (tj. platí jiným, přeshraničním operátorům, i když jsou ve své 
„domovské“ zemi).

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 61
BOD ODŮVODNĚNÍ 14A (nový)

(14a) Vzhledem k výše uvedeným úvahám 
je nejúčinnějším a nejpřiměřenějším 
mechanismem pro regulaci úrovně 
velkoobchodních cen za odchozí 
mezinárodní roamingová volání stanovení 
průměrné maximální ceny na úrovni 
Společenství, vypočítané za minutu a podle 
operátora.

Or. fr

Odůvodnění

Používání výrazu „koncepce evropského domácího trhu“ nemá žádný přínos. Bylo by 
vhodnější použít tento bod odůvodnění k popisu zásad, které se uplatní na regulaci 
velkoobchodního trhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 62
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším 
mechanismem pro regulaci úrovně cen za 
uskutečňování mezinárodních 
roamingových volání v souladu s výše 
uvedenými úvahami je stanovení na úrovni 
Společenství maximálních poplatků za 
minutu volání na maloobchodní i 
velkoobchodní úrovni.

vypouští se

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

Pozměňovací návrh 63
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším
mechanismem pro regulaci úrovně cen za 
uskutečňování mezinárodních roamingových 
volání v souladu s výše uvedenými úvahami 
je stanovení na úrovni Společenství 
maximálních poplatků za minutu volání na 
maloobchodní i velkoobchodní úrovni.

(15) Účinným a přiměřeným mechanismem 
pro regulaci úrovně cen za uskutečňování 
mezinárodních roamingových volání 
v souladu s výše uvedenými úvahami je 
stanovení na úrovni Společenství 
maximálních poplatků za minutu volání na 
velkoobchodní úrovni.

Or. en

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

Pozměňovací návrh 64
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším 
mechanismem pro regulaci úrovně 
cen za uskutečňování mezinárodních 
roamingových volání v souladu 
s výše uvedenými úvahami je 
stanovení na úrovni Společenství 
maximálních poplatků za minutu 
volání na maloobchodní i
velkoobchodní úrovni.

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším 
mechanismem pro regulaci úrovně cen za 
uskutečňování mezinárodních roamingových 
volání v souladu s výše uvedenými úvahami 
je stanovení na úrovni Společenství 
maximálních poplatků za minutu volání na 
velkoobchodní úrovni.

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo narušení trhu a aby byla zachována konkurenceschopnost poskytovatelů 
služeb v oblasti mobilních telefonů, měly by být ceny za mezinárodní roaming regulovány 
pouze na velkoobchodní, a nikoli na maloobchodní úrovni.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 65
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším 
mechanismem pro regulaci úrovně cen za 
uskutečňování mezinárodních roamingových 
volání v souladu s výše uvedenými úvahami 
je stanovení na úrovni Společenství 
maximálních poplatků za minutu volání na 
maloobchodní i velkoobchodní úrovni.

(15) Nejúčinnějším a nejpřiměřenějším 
mechanismem pro regulaci úrovně cen za 
uskutečňování a přijímání mezinárodních 
roamingových volání a zpráv v souladu 
s výše uvedenými úvahami je stanovení na 
úrovni Společenství maximálních poplatků 
za minutu volání na velkoobchodní i 
maloobchodní úrovni nebo stanovení 
systému výpočtu roamingových tarifů na 
ochranu spotřebitelů na maloobchodní 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Roamingové služby musí zahrnovat všechny služby: hlasové služby, zprávy, volání do 
zahraničí nebo v hostitelské zemi, příjem. Tarif na ochranu spotřebitelů se musí vypočítat tak, 
aby mohlo být zavedeno stanovení automatické maximální maloobchodní ceny. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Ivo Belet

Pozměňovací návrh 66
BOD ODŮVODNĚNÍ 15A (nový)

(15a) Aby mohly být nabízeny inovativní 
tarifní balíčky, musí mít domácí 
poskytovatelé možnost odchýlit se na 
maloobchodní úrovni od maximálních 
tarifů, pokud to zákazník výslovně žádá. 

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předkládá Romano Maria La Russa

Pozměňovací návrh 67
BOD ODŮVODNĚNÍ 15A (nový)

(15a) Na velkoobchodní úrovni by žádný 
operátor hostitelské sítě neměl účtovat 
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poplatky jakémukoli jinému operátorovi 
nad toto maximum průměrného 
velkoobchodního poplatku. Na 
maloobchodní úrovni by měl být také 
zaveden tarif na ochranu spotřebitelů, který 
by si noví a stávající zákazníci měli mít 
možnost zvolit, pokud se dobrovolně 
nerozhodnou pro jiný tarif.

Or. en

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

Pozměňovací návrh 68
BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Uvedený společný mechanismus by 
měl zajistit, že maloobchodní poplatky za 
mezinárodní roaming budou lépe odrážet 
výchozí náklady související s poskytováním 
služby, než tomu bylo doposud, ale přitom 
dát operátorům volnost soutěžit mezi sebou 
diferenciací svých nabídek a přizpůsobením 
svých cenových struktur tržním podmínkám 
a preferencím spotřebitelů.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo narušení trhu a aby byla zachována konkurenceschopnost poskytovatelů 
služeb v oblasti mobilních telefonů, měly by být ceny za mezinárodní roaming regulovány 
pouze na velkoobchodní, a nikoli na maloobchodní úrovni.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 69
BOD ODŮVODNĚNÍ 16A (nový)

(16a) Aby však bylo zajištěno, že citliví 
roamingoví zákazníci budou chráněni, měli 
by operátoři bez dalšího poplatku pro 
zákazníky předkládat maloobchodní 
nabídku, podle níž by cena odchozích 
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mezinárodních roamingových volání 
nepřekročila maximální poplatek za minutu 
a cena příchozích mezinárodních 
roamingových volání by nepřekročila 
maximální poplatek za minutu.

Or. fr

Odůvodnění

Obavy uvedené v původním znění bodu odůvodnění byly rozebrány již výše. Tento bod 
odůvodnění by měl konkrétněji popisovat způsob, jakým lze chránit citlivé maloobchodní 
zákazníky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 70
BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Společný mechanismus by měl být 
snadno proveditelný a sledovatelný, aby se 
minimalizovala administrativní zátěž 
operátorů, na něž se jeho požadavky 
vztahují, jakož i vnitrostátních regulačních 
orgánů, které jsou pověřeny dohledem a 
prosazováním. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

To je samozřejmé a v zájmu lepší tvorby zákonů by se tento bod odůvodnění měl vypustit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 71
BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Společný mechanismus by měl být 
snadno proveditelný a sledovatelný, aby se 
minimalizovala administrativní zátěž 
operátorů, na něž se jeho požadavky 
vztahují, jakož i vnitrostátních regulačních 
orgánů, které jsou pověřeny dohledem a 

(17) Společný mechanismus by měl být 
snadno proveditelný a sledovatelný, aby se 
minimalizovala administrativní zátěž 
operátorů, na něž se jeho požadavky 
vztahují, jakož i vnitrostátních regulačních 
orgánů, které jsou pověřeny dohledem a 
prosazováním. S cílem zjednodušit výpočet 
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prosazováním. maximálních velkoobchodních a 
maloobchodních poplatků jsou v tomto 
nařízení stanoveny konkrétní hodnoty 
vyjádřené v eurech. Tím se zlepší 
transparentnost pro spotřebitele a zvýší se 
regulační jistota a předvídatelnost.

Or. en

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

Pozměňovací návrh 72
BOD ODŮVODNĚNÍ 17A (nový)

(17a) Aby se v budoucnosti předešlo situaci, 
kdy individuální mobilní operátoři nebudou 
na maloobchodní zákazníky převádět své 
úspory z velkoobchodní úrovně, měli by být 
operátoři povinni poskytovat regulačnímu 
orgánu doklady o snížení maloobchodních 
cen. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 73
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) (18) Maximální cenové limity by 
měly zohledňovat různé prvky související 
s uskutečněním mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 
volání), jakož i rozdíly ve výchozích 
nákladech na poskytování mezinárodních 
roamingových služeb, pokud jde o volání 
v rámci navštívené země na jedné straně a 
volání zpět do domovské země 
roamingového zákazníka nebo do třetí země 
v rámci Společenství na straně druhé. 

(18) Průměrné velkoobchodní poplatky by 
měly zohledňovat různé prvky související 
s uskutečněním mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 
volání)

Or. de
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Odůvodnění

S cílem vyjasnit, že velkoobchodní poplatky by se měly odvozovat od průměrného výpočetního 
základu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 74
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Maximální cenové limity by měly 
zohledňovat různé prvky související 
s uskutečněním mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 
volání), jakož i rozdíly ve výchozích 
nákladech na poskytování mezinárodních 
roamingových služeb, pokud jde o volání 
v rámci navštívené země na jedné straně a 
volání zpět do domovské země 
roamingového zákazníka nebo do třetí země 
v rámci Společenství na straně druhé. 

(18) Průměrné a maximální cenové limity 
by měly zohledňovat různé velkoobchodní a 
maloobchodní prvky související 
s uskutečněním mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 
volání) 

Or. fr

Odůvodnění

V důsledku upraveného bodu odůvodnění je nutné odkázat na průměrné cenové limity (pro 
navržený cenový strop na velkoobchodním trhu a pro navrženou cílovou cenu na 
maloobchodním trhu) a na maximální cenové limity (pro tarif na ochranu spotřebitelů). 
Rovněž to vyžaduje výslovný odkaz na maloobchodní prodejní náklady, které Komise ve svém 
posouzení dopadů opominula.

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 75
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Maximální cenové limity by měly 
zohledňovat různé prvky související 
s uskutečněním mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 

(18) Maximální cenové limity by měly 
zohledňovat různé příslušné prvky 
související s uskutečněním a příjmem 
mezinárodního roamingového volání (včetně 
režijních nákladů, signalizace, původu 
(originace) volání, tranzitu a ukončení 
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volání), jakož i rozdíly ve výchozích 
nákladech na poskytování mezinárodních 
roamingových služeb, pokud jde o volání 
v rámci navštívené země na jedné straně a 
volání zpět do domovské země 
roamingového zákazníka nebo do třetí země 
v rámci Společenství na straně druhé.

(terminace) volání)

Or. es

Odůvodnění

V zájmu souladu s návrhem Komise by se mělo odkázat na přijímání i na uskutečňování 
volání. Navíc v souladu s navrženým pozměňovacím návrhem 10 (příloha I) je nutné odstranit 
odkaz na rozdíly v nákladech na poskytování mezinárodních roamingových služeb 
v souvislosti s voláním do místa určení v navštívené zemi a s voláním zpět do domovské země 
roamingového zákazníka nebo do třetí země v rámci Společenství.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 76
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Maximální cenové limity by měly 
zohledňovat různé prvky související 
s uskutečněním mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 
volání), jakož i rozdíly ve výchozích 
nákladech na poskytování mezinárodních 
roamingových služeb, pokud jde o volání 
v rámci navštívené země na jedné straně a 
volání zpět do domovské země 
roamingového zákazníka nebo do třetí země 
v rámci Společenství na straně druhé.

(18) Cenové limity by měly zohledňovat 
všechny příslušné prvky související 
s uskutečněním mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 
volání), jakož i rozdíly ve výchozích 
nákladech na poskytování mezinárodních 
roamingových služeb, pokud jde o volání 
v rámci navštívené země na jedné straně a 
volání zpět do domovské země 
roamingového zákazníka nebo do třetí země 
v rámci Společenství na straně druhé. Za 
účelem zjednodušení by měl být 
velkoobchodní cenový limit vyjádřen jako 
jednotné smíšené maximum.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zohlednit změněnou strukturu cenových stropů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 77
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Maximální cenové limity by měly 
zohledňovat různé prvky související 
s uskutečněním mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 
volání), jakož i rozdíly ve výchozích 
nákladech na poskytování mezinárodních 
roamingových služeb, pokud jde o volání 
v rámci navštívené země na jedné straně a 
volání zpět do domovské země 
roamingového zákazníka nebo do třetí země 
v rámci Společenství na straně druhé.

(18) Maximální cenové limity by měly 
zohledňovat různé prvky související 
s uskutečněním mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 
volání), jakož i rozdíly ve výchozích 
nákladech na poskytování mezinárodních 
roamingových služeb, pokud jde o volání 
v rámci navštívené země na jedné straně a 
volání zpět do domovské země 
roamingového zákazníka nebo do třetí země 
v rámci Společenství na straně druhé. 
Maximální velkoobchodní poplatek by měl 
brát náležitě v úvahu regionální 
nerovnováhy a rozdíly mezi operátory, 
zejména ty, které jsou způsobeny zvláštními 
okolnostmi, jako je topografie a velký příliv 
turistů během krátkého období.

Or. en

Odůvodnění

Někteří operátoři bezpochyby čelí z důvodu zvláštních okolností, které nemohou ovlivnit, 
vyšším velkoobchodním nákladům, než činí průměr. To by se mělo brát v úvahu při zvažování 
maximálních velkoobchodních stropů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 78
BOD ODŮVODNĚNÍ 19

(19) Maximální limit ceny za poskytování 
mezinárodních roamingových volání na 
velkoobchodní úrovni by měl být založen na 

(19) Maximální limit ceny za poskytování 
mezinárodních roamingových volání na 
velkoobchodní úrovni by měl být založen na 
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průměrné minutové sazbě za ukončení 
volání v mobilní síti u operátorů 
s významnou tržní silou, a to vzhledem 
k tomu, že tyto sazby za ukončení volání 
jsou již předmětem regulačního dohledu 
v souladu s předpisovým rámcem pro 
elektronické komunikace z roku 2002, a měl 
by proto být stanoven odkazem na zásadu 
orientace na náklady. Vzhledem 
k vlastnostem trhu pro ukončení volání 
(terminaci) v jednotlivých veřejných 
mobilních telefonních sítích a k přeshraniční 
povaze mezinárodního roamingu tyto sazby 
za ukončení volání rovněž představují 
stabilní základ pro regulaci, který je 
reprezentativní pro cenové struktury 
v mobilních sítích ve Společenství. 
Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti poskytuje spolehlivé měřítko, 
pokud jde o základní součásti ceny na 
velkoobchodní úrovni, a maximální 
velkoobchodní cenový limit založený na 
vhodném násobku uvedené průměrné sazby 
by tedy měl poskytovat záruku návratnosti 
skutečných nákladů na poskytování 
regulovaných roamingových služeb.

průměrné minutové sazbě za ukončení 
volání v mobilní síti u operátorů 
s významnou tržní silou, a to vzhledem 
k tomu, že tyto sazby za ukončení volání 
jsou již předmětem regulačního dohledu 
v souladu s předpisovým rámcem pro 
elektronické komunikace z roku 2002, a měl 
by proto být stanoven odkazem na zásadu 
orientace na náklady. Vzhledem 
k vlastnostem trhu pro ukončení volání 
(terminaci) v jednotlivých veřejných 
mobilních telefonních sítích a k přeshraniční 
povaze mezinárodního roamingu tyto sazby
za ukončení volání rovněž představují 
stabilní základ pro regulaci, který je 
reprezentativní pro cenové struktury 
v mobilních sítích ve Společenství. 
Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti poskytuje spolehlivé měřítko, 
pokud jde o základní součásti ceny na 
velkoobchodní úrovni, a maximální 
velkoobchodní cenový limit založený na 
vhodném násobku uvedené průměrné sazby 
by tedy měl poskytovat záruku návratnosti 
skutečných nákladů na poskytování 
regulovaných roamingových služeb. 
Současná průměrná minutová sazba se 
odhaduje na 11,41 eurocentů. Pro 
průměrnou minutovou sazbu na této úrovni 
by bylo vhodné stanovit koeficient ve výši 3 
pro odchozí volání v rámci EU (0,34 EUR) 
a pro odchozí místní volání (0,23 EUR).

Or. en

Odůvodnění

Při neexistenci celkových nákladů spojených s roamingovým voláním v cizí síti je vůči 
spotřebitelům legitimní a čestné stanovit zvláštní cenové limity pro odchozí volání „v rámci 
EU“ a pro odchozí „místní“ volání. Někteří operátoři bezpochyby čelí z důvodu zvláštních 
okolností, které nemohou ovlivnit, vyšším velkoobchodním nákladům, než činí průměr. To by 
se mělo brát v úvahu při zvažování maximálních velkoobchodních stropů.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 79
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Maximální cenový limit použitelný na 
maloobchodní úrovni by měl roamingovým 
zákazníkům zaručit, že jim nebude 
účtována přemrštěná cena za uskutečnění 
regulovaného roamingového volání, ale 
přitom ponechá domovským operátorům 
dostatečnou marži pro diferenciaci 
produktů nabízených zákazníkům.

vypouští se

Or. en

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

Pozměňovací návrh 80
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Maximální cenový limit použitelný 
na maloobchodní úrovni by měl 
roamingovým zákazníkům zaručit, že jim 
nebude účtována přemrštěná cena za 
uskutečnění regulovaného roamingového 
volání, ale přitom ponechá domovským 
operátorům dostatečnou marži pro 
diferenciaci produktů nabízených 
zákazníkům. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo narušení trhu a aby byla zachována konkurenceschopnost poskytovatelů 
služeb v oblasti mobilních telefonů, měly by být ceny za mezinárodní roaming regulovány 
pouze na velkoobchodní, a nikoli na maloobchodní úrovni.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 81
BOD ODŮVODNĚNÍ 20
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(20) Maximální cenový limit použitelný na 
maloobchodní úrovni by měl roamingovým 
zákazníkům zaručit, že jim nebude
účtována přemrštěná cena za uskutečnění 
regulovaného roamingového volání, ale 
přitom ponechá domovským operátorům 
dostatečnou marži pro diferenciaci 
produktů nabízených zákazníkům.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 82
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Maximální cenový limit použitelný na 
maloobchodní úrovni by měl roamingovým 
zákazníkům zaručit, že jim nebude účtována 
přemrštěná cena za uskutečnění 
regulovaného roamingového volání, ale 
přitom ponechá domovským operátorům 
dostatečnou marži pro diferenciaci produktů 
nabízených zákazníkům. 

(20) Průměrné a maximální cenové limity
použitelný na maloobchodní úrovni by měl 
roamingovým zákazníkům zaručit, že jim 
nebude účtována přemrštěná cena za 
uskutečnění regulovaného roamingového 
volání, ale přitom ponechá domovským 
operátorům dostatečnou marži pro 
diferenciaci produktů nabízených 
zákazníkům. 

Or. fr

Odůvodnění

V důsledku upraveného bodu odůvodnění je s ohledem na maloobchodní trh nutné odkázat na 
průměrné cenové limity (pro navržený cenový strop na maloobchodním trhu) a na maximální 
cenové limity (pro tarif na ochranu spotřebitelů). 

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 83
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Maximální cenový limit použitelný na 
maloobchodní úrovni by měl roamingovým 
zákazníkům zaručit, že jim nebude účtována 
přemrštěná cena za uskutečnění 
regulovaného roamingového volání, ale 

(20) Systém výpočtu roamingových tarifů 
na ochranu spotřebitelů by měl 
roamingovým zákazníkům zaručit, že jim 
nebude účtována přemrštěná cena za 
uskutečnění nebo přijetí regulovaného 
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přitom ponechá domovským operátorům 
dostatečnou marži pro diferenciaci produktů 
nabízených zákazníkům.

roamingového volání či zprávy, ale přitom 
ponechá domovským operátorům 
dostatečnou marži pro diferenciaci produktů
nabízených zákazníkům.

Or. en

Odůvodnění

Tarif na ochranu spotřebitelů se musí vypočítat tak, aby mohlo být zavedeno stanovení automatické 
maximální maloobchodní ceny.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 84
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Maximální cenový limit použitelný 
na maloobchodní úrovni by měl 
roamingovým zákazníkům zaručit, že jim 
nebude účtována přemrštěná cena za 
uskutečnění regulovaného roamingového 
volání, ale přitom ponechá domovským 
operátorům dostatečnou marži pro 
diferenciaci produktů nabízených 
zákazníkům. 

(20) Maximální cenový limit pro Euro tarif 
použitelný na maloobchodní úrovni by měl 
roamingovým zákazníkům zaručit, že jim 
nebude účtována nepřiměřená cena za 
uskutečnění roamingového volání, ale 
přitom ponechá domovským operátorům 
dostatečnou marži pro diferenciaci produktů 
nabízených zákazníkům.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že daný příslušný maximální cenový limit pro Euro tarif nesmí být 
překročen. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Romano Maria La Russa

Pozměňovací návrh 85
BOD ODŮVODNĚNÍ 20

(20) Maximální cenový limit použitelný na 
maloobchodní úrovni by měl roamingovým 
zákazníkům zaručit, že jim nebude účtována 
přemrštěná cena za uskutečnění 
regulovaného roamingového volání, ale 
přitom ponechá domovským operátorům 

(20) Maximální ceny použitelné na 
maloobchodní úrovni by měly roamingovým 
zákazníkům zaručit, že za uskutečnění nebo 
příjem roamingového volání, které je více 
spjato s náklady za poskytovávání služeb,
nezaplatí více, než je stanovené maximum, 
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dostatečnou marži pro diferenciaci produktů 
nabízených zákazníkům.

ale přitom ponechá domovským operátorům 
dostatečnou marži pro diferenciaci produktů 
nabízených zákazníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 86
BOD ODŮVODNĚNÍ 20A (nový)

(20a) Domovští poskytovatelé by měli mít 
povinnost nabízet všem zákazníkům „tarif 
na ochranu spotřebitelů“ ve smyslu článku 
4a, který je možné zkombinovat s jakýmkoli 
maloobchodním tarifem. Tento tarif na 
ochranu spotřebitelů by měli automaticky 
dostat stávající i noví zákazníci, přičemž by 
měly být zachovány ostatní náležitosti jejich 
účastnických smluv, ale měli by mít též 
možnost rozhodnout se pro jiný tarif, a to 
bez poplatků a bez jakýchkoli podmínek či 
omezení týkajících se stávajících náležitostí 
jejich účastnických smluv. Díky této 
možnosti volby by měli spotřebitelé získat 
větší výhody a operátoři by měli podnět 
k nabízení konkurenceschopnějších 
maloobchodních cenových programů.

Or. en

Odůvodnění

Tarif na ochranu spotřebitelů je pro spotřebitele nejsnadnějším a nejtransparentnějším 
maloobchodním tarifem. Výhody pro spotřebitele z něj proto plynou automaticky, pokud se 
výslovně nerozhodnou pro alternativní cenový program. Tento přístup pobízí operátory 
k tomu, aby přicházeli s více inovativními a konkurenceschopnějšími cenovými programy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 87
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Poskytovatelé mezinárodních vypouští se
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roamingových služeb pro hovory 
uskutečněné při roamingu v zahraničí, na 
které se vztahuje toto nařízení, by měli mít 
stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu 
svých maloobchodních cen s cílem dodržet 
maximální limity stanovené tímto 
nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto 
účelem šestiměsíční lhůtu, aby účastníci 
trhu mohli provést potřebné úpravy.

Or. en

Odůvodnění

Pro to, aby ceny klesly, je absolutně nezbytné okamžité používání limitů na poplatky na 
velkoobchodní i maloobchodní úrovni. Především to je primární cíl nařízení. Ostatně ačkoli 
operátoři minulý rok ohlásili výrazné snížení velkoobchodních poplatků, zůstaly 
maloobchodní poplatky i nadále vysoké. Z tohoto důvodu není zapotřebí žádné přechodného 
období.

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

Pozměňovací návrh 88
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Poskytovatelé mezinárodních 
roamingových služeb pro hovory 
uskutečněné při roamingu v zahraničí, na 
které se vztahuje toto nařízení, by měli mít 
stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu 
svých maloobchodních cen s cílem dodržet 
maximální limity stanovené tímto 
nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto 
účelem šestiměsíční lhůtu, aby účastníci 
trhu mohli provést potřebné úpravy. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo narušení trhu a aby byla zachována konkurenceschopnost poskytovatelů 
služeb v oblasti mobilních telefonů, měly by být ceny za mezinárodní roaming regulovány 
pouze na velkoobchodní, a nikoli na maloobchodní úrovni. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 89
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Poskytovatelé mezinárodních 
roamingových služeb pro hovory 
uskutečněné při roamingu v zahraničí, na 
které se vztahuje toto nařízení, by měli mít 
stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu 
svých maloobchodních cen s cílem dodržet 
maximální limity stanovené tímto 
nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto
účelem šestiměsíční lhůtu, aby účastníci 
trhu mohli provést potřebné úpravy.

(21) Poskytovatelé mezinárodních 
roamingových služeb pro hovory 
uskutečněné při roamingu v zahraničí, na 
které se vztahuje toto nařízení, by měli 
provést dobrovolnou úpravu svých
maloobchodních cen, aby byly zákazníkům 
zjevné účinky tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Pro to, aby ceny klesly, je absolutně nezbytné okamžité používání limitů na poplatky na 
velkoobchodní i maloobchodní úrovni. Především to je primární cíl nařízení. Ostatně ačkoli 
operátoři minulý rok ohlásili výrazné snížení velkoobchodních poplatků, zůstaly 
maloobchodní poplatky i nadále vysoké. Z tohoto důvodu není zapotřebí žádné přechodného 
období.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 90
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Poskytovatelé mezinárodních 
roamingových služeb pro hovory 
uskutečněné při roamingu v zahraničí, na 
které se vztahuje toto nařízení, by měli mít 
stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu 
svých maloobchodních cen s cílem dodržet 
maximální limity stanovené tímto 
nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto 
účelem šestiměsíční lhůtu, aby účastníci 
trhu mohli provést potřebné úpravy.

(21) Poskytovatelé mezinárodních 
roamingových služeb pro hovory 
uskutečněné při roamingu v zahraničí, na 
které se vztahuje toto nařízení, by měli mít 
stanovenu tříměsíční lhůtu pro zavedení 
Euro tarifu.

Or. de
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Odůvodnění

Euro tarif by měl být zaveden po daném období.

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 91
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Poskytovatelé mezinárodních 
roamingových služeb pro hovory 
uskutečněné při roamingu v zahraničí, na 
které se vztahuje toto nařízení, by měli mít 
stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu 
svých maloobchodních cen s cílem dodržet 
maximální limity stanovené tímto 
nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto 
účelem šestiměsíční lhůtu, aby účastníci trhu 
mohli provést potřebné úpravy.

(21) Poskytovatelé mezinárodních 
roamingových služeb pro hovory 
uskutečněné při roamingu v zahraničí, na 
které se vztahuje toto nařízení, by měli mít 
stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu 
svých maloobchodních cen s cílem dodržet 
tarif na ochranu spotřebitelů stanovený 
tímto nařízením. Je vhodné poskytnout za 
tímto účelem šestiměsíční lhůtu, aby 
účastníci trhu mohli provést potřebné 
úpravy.

Or. en

Odůvodnění

Nejspolehlivějším způsobem, jak zabezpečit vysokou míru ochrany spotřebitelů, je stanovení 
tarifu na ochranu spotřebitelů na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 92
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Poskytovatelé mezinárodních 
roamingových služeb pro hovory 
uskutečněné při roamingu v zahraničí, na 
které se vztahuje toto nařízení, by měli mít 
stanovenu lhůtu pro dobrovolnou úpravu 
svých maloobchodních cen s cílem dodržet 
maximální limity stanovené tímto nařízením. 
Je vhodné poskytnout za tímto účelem 
šestiměsíční lhůtu, aby účastníci trhu mohli 
provést potřebné úpravy.

(21) Poskytovatelé mezinárodních 
roamingových služeb by měli mít stanovenu 
lhůtu pro dobrovolnou úpravu svých 
maloobchodních cen s cílem dodržet 
maximální limity stanovené tímto nařízením. 
Je vhodné poskytnout za tímto účelem 
šestiměsíční lhůtu, aby účastníci trhu mohli 
provést potřebné úpravy.

Or. en
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Odůvodnění

Roamingové služby musí zahrnovat všechny služby: hlasové služby, zprávy, volání do 
zahraničí nebo v hostitelské zemi, příjem.

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

Pozměňovací návrh 93
BOD ODŮVODNĚNÍ 22

(22) Podobně by se měl použít 
maximální limit pro ceny, které mohou být 
roamingovým zákazníkům účtovány za 
příjem hlasových telefonních volání při 
roamingu v zahraničí v rámci Společenství, 
aby bylo zajištěno, že uvedené ceny budou 
lépe odrážet náklady na poskytování této 
služby, a aby se zákazníkům dostalo větší 
jistoty, pokud jde o poplatky, které jim 
budou účtovány za přijetí volání na mobilní 
telefon v zahraničí. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Spojen s pozměňovacím návrhem k článku 4. Příjem hovorů by měl být v EU zásadně 
bezplatný.

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

Pozměňovací návrh 94
BOD ODŮVODNĚNÍ 23

(23) Tímto nařízením by neměly být 
dotčeny inovativní nabídky pro zákazníky,
které jsou výhodnější než maximální 
poplatky za minutu obsažené v tomto 
nařízení. 

(23) Tímto nařízením by neměly být dotčeny 
inovativní nabídky pro zákazníky.

Or. de

Odůvodnění

Tím, že nebudeme regulovat poplatky za mezinárodní roaming na maloobchodní úrovni, 
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zajistíme, že nebudou dotčeny inovativní levné nabídky. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 95
BOD ODŮVODNĚNÍ 23

(23) Tímto nařízením by neměly být dotčeny 
inovativní nabídky pro zákazníky, které jsou 
výhodnější než maximální poplatky za 
minutu obsažené v tomto nařízení.

(23) Tímto nařízením by neměly být dotčeny 
inovativní nabídky pro zákazníky, které jsou 
výhodnější než opatření obsažená v tomto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 96
BOD ODŮVODNĚNÍ 23A (nový) 

(23a) Ačkoli techniky řízení provozu 
mohou přispívat k zajištění toho, že 
uživatelé budou vždy platit nejnižší 
dostupný poplatek za roaming, mohou 
volbu zákazníků rovněž omezovat. Uživatel 
by měl být vždy schopen ručně si zvolit 
navštívenou síť, kterou preferuje.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 97
BOD ODŮVODNĚNÍ 23A (nový) 

(23a) Pro telekomunikační odvětví jsou 
velmi důležité konkurenceschopnost a 
inovace, a při volbě technologických metod, 
které operátoři používají k provádění tohoto 
nařízení, by měla být před předepsanými 
opatřeními upřednostňována technologická 
neutralita.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud mají operátoři inovativní nápady, díky nimž mohou lépe provádět opatření stanovená 
v tomto nařízení, měly by být upřednostňovány, aby nedusily konkurenceschopnost a inovace 
v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 98
BOD ODŮVODNĚNÍ 24 

(24) Cenové požadavky stanovené tímto 
nařízením by se měly použít bez ohledu na 
to, zda roamingový zákazník využívá 
předplacené nebo následně placené služby 
svého domovského poskytovatele, aby se 
zajistila prospěšnost ustanovení tohoto 
nařízení pro všechny uživatele mobilní 
hlasové telefonie.

(24) Cenové požadavky a tarify stanovené 
tímto nařízením by se měly použít bez 
ohledu na to, zda roamingový zákazník 
využívá předplacené nebo následně placené 
služby svého domovského poskytovatele, 
aby se zajistila prospěšnost ustanovení 
tohoto nařízení pro všechny uživatele 
mobilní hlasové telefonie. Zákazníci, kteří 
již mají smlouvu na mobilní telefon, by měli 
mít podle upravených smluvních podmínek 
možnost zvolit si roamingový tarif na 
ochranu spotřebitelů. Operátoři by měli 
všechny zákazníky aktivně informovat o 
podmínkách upravujících tarif na ochranu 
spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Zákazníci mohou mít dlouhodobé smlouvy, které chtějí změnit na novou smlouvu. V každém 
případě musí všechny smluvní dohody o mobilních službách stanovovat možnost zvolit si 
budoucí tarif na ochranu spotřebitelů. Roamingové služby musí zahrnovat všechny služby:
hlasové služby, zprávy, volání ze zahraničí nebo v hostitelské zemi, příjem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 99
BOD ODŮVODNĚNÍ 25 

(25) Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti pro účely tohoto nařízení by 

(25) Průměrná sazba za ukončení volání 
v mobilní síti pro účely tohoto nařízení by 
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měla být založena na informacích 
poskytnutých vnitrostátními regulačními 
orgány a pravidelně vyhlašována Komisí. 
Operátorům, na něž se vztahují povinnosti 
podle tohoto nařízení, by měla být 
poskytnuta přiměřená lhůta pro zajištění, aby 
se jejich ceny pohybovaly v mezích 
maximálních limitů upravených takovým 
vyhlášením.

měla být založena na informacích 
poskytnutých vnitrostátními regulačními 
orgány a pravidelně vyhlašována Komisí. 
V současné době se průměrná sazba za 
ukončení volání v mobilní síti odhaduje na 
11,41 eurocentů. Operátorům, na něž se 
vztahují povinnosti podle tohoto nařízení, by 
měla být poskytnuta přiměřená lhůta pro 
zajištění, aby se jejich ceny pohybovaly 
v mezích maximálních limitů upravených 
takovým vyhlášením.

Or. en

Odůvodnění

Průměrná sazba za ukončení volání v mobilní síti zde byla uvedena z toho důvodu, aby byly 
údaje uvedené v článcích 3 a 4a (nový) lépe pochopitelné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 100
BOD ODŮVODNĚNÍ 26

(26) S cílem více zprůhlednit 
maloobchodní ceny za uskutečňování a 
příjem roamingových volání v rámci 
Společenství a pomoci zákazníkům při 
rozhodování se o použití mobilního telefonu 
v zahraničí by poskytovatelé mobilních 
telefonních služeb měli svým roamingovým 
zákazníkům umožnit snadné získání 
informací o roamingových poplatcích, které 
jsou v jejich případě a v dotčeném 
navštíveném členském státu použitelné, a to 
na žádost a zdarma. Průhlednost rovněž 
vyžaduje, aby poskytovatelé informovali o 
poplatcích za roaming při uzavírání 
účastnických smluv, jakož i aby svým 
zákazníkům pravidelně a v případech 
výrazných změn poskytovali aktualizované 
informace o poplatcích za roaming.

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní 
ceny za uskutečňování roamingových volání 
v rámci Společenství a pomoci zákazníkům 
při rozhodování se o použití mobilního 
telefonu v zahraničí by poskytovatelé 
mobilních telefonních služeb měli svým 
roamingovým zákazníkům umožnit snadné 
získání informací o roamingových 
poplatcích, které jsou v jejich případě a 
v dotčeném navštíveném členském státu 
použitelné, a to na žádost a zdarma. 
Průhlednost rovněž vyžaduje, aby 
poskytovatelé informovali o poplatcích za 
roaming při uzavírání účastnických smluv, 
jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a 
v případech výrazných změn poskytovali 
aktualizované informace o poplatcích za 
roaming.

Or. de
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Odůvodnění

Spojen s pozměňovacím návrhem k článku 4. Příjem hovorů by měl být v EU zásadně 
bezplatný. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 101
BOD ODŮVODNĚNÍ 26 

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní 
ceny za uskutečňování a příjem 
roamingových volání v rámci Společenství a 
pomoci zákazníkům při rozhodování se o 
použití mobilního telefonu v zahraničí by 
poskytovatelé mobilních telefonních služeb 
měli svým roamingovým zákazníkům
umožnit snadné získání informací o 
roamingových poplatcích, které jsou v jejich 
případě a v dotčeném navštíveném členském 
státu použitelné, a to na žádost a zdarma. 
Průhlednost rovněž vyžaduje, aby 
poskytovatelé informovali o poplatcích za 
roaming při uzavírání účastnických smluv, 
jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a 
v případech výrazných změn poskytovali 
aktualizované informace o poplatcích za 
roaming.

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní 
ceny za uskutečňování a příjem 
roamingových volání a zpráv v rámci 
Společenství a pomoci zákazníkům při 
rozhodování se o použití mobilního telefonu 
v zahraničí by poskytovatelé mobilních 
telefonních služeb měli svým roamingovým 
zákazníkům umožnit snadné získání 
informací o roamingových poplatcích, které 
jsou v jejich případě a v dotčeném 
navštíveném členském státu použitelné, a to 
na žádost a zdarma. Průhlednost rovněž 
vyžaduje, aby poskytovatelé informovali o 
poplatcích za roaming při uzavírání 
účastnických smluv, jakož i aby svým 
zákazníkům pravidelně a v případech 
výrazných změn poskytovali aktualizované 
informace o poplatcích za roaming.

Or. en

Odůvodnění

Roamingové služby musí zahrnovat všechny služby: hlasové služby, zprávy, volání do 
zahraničí nebo v hostitelské zemi, příjem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 102
BOD ODŮVODNĚNÍ 26 

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní 
ceny za uskutečňování a příjem 
roamingových volání v rámci Společenství a 
pomoci zákazníkům při rozhodování se o 

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní 
ceny za uskutečňování a příjem 
roamingových volání v rámci Společenství a 
pomoci zákazníkům při rozhodování se o 
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použití mobilního telefonu v zahraničí by 
poskytovatelé mobilních telefonních služeb 
měli svým roamingovým zákazníkům 
umožnit snadné získání informací o 
roamingových poplatcích, které jsou v jejich 
případě a v dotčeném navštíveném členském 
státu použitelné, a to na žádost a zdarma. 
Průhlednost rovněž vyžaduje, aby 
poskytovatelé informovali o poplatcích za 
roaming při uzavírání účastnických smluv, 
jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a 
v případech výrazných změn poskytovali 
aktualizované informace o poplatcích za 
roaming.

použití mobilního telefonu v zahraničí by 
poskytovatelé mobilních telefonních služeb 
měli svým roamingovým zákazníkům 
poskytovat bez problémů informace o 
roamingových poplatcích, které jsou v jejich 
případě a v dotčeném navštíveném členském 
státu použitelné, a to zdarma. Tyto 
informace by měly zahrnovat poplatky za 
uskutečňování a příjem hlasových volání a 
zasílání a příjem dat v každé dostupné 
navštívené síti v navštíveném členském 
státě. Prostřednictvím těchto informací by 
se mělo upozornit na rozdíly mezi sazbami 
ve špičce a mimo špičku a všechny další 
dočasné změny. Do hodiny po vstupu do 
jiného členského státu by měl mít 
roamingový zákazník nárok na 
automatickou SMS od svého domovského 
poskytovatele, která poskytuje souhrnné 
informace o cenách. Úplné podrobné 
informace zmíněné výše by měly být 
dostupné automaticky. Průhlednost rovněž 
vyžaduje, aby poskytovatelé informovali 
o poplatcích za roaming při uzavírání 
účastnických smluv, jakož i aby svým 
zákazníkům pravidelně poskytovali 
aktualizované informace o poplatcích za 
roaming. Zejména by měli domovští 
poskytovatelé poskytovat zákazníkům 
v pravidelných intervalech a ve stejné míře, 
jako jsou zákazníci informováni o dalších 
tarifech za roaming, úplné informace 
o podmínkách upravujících Euro tarif.

Or. en

Odůvodnění

Týká se vylepšených opatření o průhlednosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 103
BOD ODŮVODNĚNÍ 26 

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní (26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní 
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ceny za uskutečňování a příjem 
roamingových volání v rámci Společenství a 
pomoci zákazníkům při rozhodování se 
o použití mobilního telefonu v zahraničí by 
poskytovatelé mobilních telefonních služeb 
měli svým roamingovým zákazníkům 
umožnit snadné získání informací 
o roamingových poplatcích, které jsou 
v jejich případě a v dotčeném navštíveném 
členském státu použitelné, a to na žádost a 
zdarma. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby 
poskytovatelé informovali o poplatcích za 
roaming při uzavírání účastnických smluv, 
jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a 
v případech výrazných změn poskytovali 
aktualizované informace o poplatcích za 
roaming.

ceny za uskutečňování a příjem 
roamingových volání v rámci Společenství a 
pomoci zákazníkům při rozhodování se 
o použití mobilního telefonu v zahraničí by 
poskytovatelé mobilních telefonních služeb 
měli svým roamingovým zákazníkům 
umožnit snadné získání informací 
o roamingových poplatcích, které jsou 
v jejich případě a v dotčeném navštíveném 
členském státu použitelné. Do hodiny po 
vstupu do navštíveného členského státy by 
měl zákazník pokud možno dostat zprávu, 
která mu sdělí, jak okamžitě získat 
informace o poplatcích za roaming na 
žádost a zdarma. Dostupné informace by 
měly zahrnovat poplatcích, které se 
používají při uskutečňování a příjmu 
hovorů a při zasílání a příjmu dat 
zákazníkem ve špičce a mimo špičku, a to 
pro každou dostupnou síť v navštíveném 
členském státě. Průhlednost rovněž 
vyžaduje, aby poskytovatelé informovali 
o poplatcích za roaming při uzavírání 
účastnických smluv, jakož i aby svým 
zákazníkům pravidelně a v případech jejich 
výrazných změn poskytovali aktualizované 
informace o poplatcích za roaming.
Domovští poskytovatelé by měli zákazníkům 
nabízet i úplné informace o podmínkách 
upravujících Euro tarif v době platnosti 
účastnické smlouvy a následně na žádost.

Or. en

Odůvodnění

Průhlednost je nutná pro to, aby zákazníci mohli provádět informovaný výběr. Při příjezdu do 
nového členského státu by měli být zákazníci informováni o tom, že existují dostupné 
informace o poplatcích za roaming, jsou však preferovány zprávy na žádost (pull mode) před 
automatickými zprávami (push mode).

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 104
BOD ODŮVODNĚNÍ 26 
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(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní 
ceny za uskutečňování a příjem 
roamingových volání v rámci Společenství a 
pomoci zákazníkům při rozhodování se 
o použití mobilního telefonu v zahraničí by 
poskytovatelé mobilních telefonních služeb 
měli svým roamingovým zákazníkům 
umožnit snadné získání informací 
o roamingových poplatcích, které jsou 
v jejich případě a v dotčeném navštíveném 
členském státu použitelné, a to na žádost a 
zdarma. Průhlednost rovněž vyžaduje, aby 
poskytovatelé informovali o poplatcích za 
roaming při uzavírání účastnických smluv, 
jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a 
v případech výrazných změn poskytovali 
aktualizované informace o poplatcích za 
roaming.

(26) S cílem více zprůhlednit maloobchodní 
ceny za uskutečňování a příjem 
roamingových volání v rámci Společenství a 
pomoci zákazníkům při rozhodování se
o použití mobilního telefonu v zahraničí by 
domovští poskytovatelé mobilních 
telefonních služeb měli svým roamingovým 
zákazníkům, kteří využívají roaming 
v jiném členském státě, poskytovat zdarma 
přesné a komplexní informace
o roamingových poplatcích, které jsou 
v jejich případě a ve všech sítích v dotčeném 
navštíveném členském státu použitelné. 
Průhlednost rovněž vyžaduje, aby 
poskytovatelé informovali o poplatcích za 
roaming při uzavírání účastnických smluv, 
jakož i aby svým zákazníkům pravidelně a 
v případech výrazných změn poskytovali 
aktualizované informace o poplatcích za 
roaming, zejména informace týkající se 
tarifu na ochranu spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi nutné, aby panovala absolutní průhlednost maloobchodních tarifů. Spotřebitelé musí 
mít možnost vybrat si z různých operátorů v navštívené zemi operátora pro roamingové 
služby, u něhož jeho domovský operátor nabízí nejlepší maloobchodní tarify.

Pozměňovací návrh, který předkládají Renato Brunetta a Pia Elda Locatelli

Pozměňovací návrh 105
BOD ODŮVODNĚNÍ 26A (nový)

(26a) Pro zaručení přeshraniční mobility 
osob cestujících spíše jako turisté než ze 
služebních důvodů by měli být domovští 
poskytovatelé povinni, pokud o to zákazník 
požádá, informovat tohoto zákazníka 
o nejlepší možné sazbě pro členský stát, 
který tento zákazník navštíví, a/nebo 
v každém případě stanovit specifický 
poplatek za roaming pro turistické účely.

Or. it
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Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 106
BOD ODŮVODNĚNÍ 27 

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které 
odpovídají za provádění úkolů podle 
předpisového rámce pro elektronické 
komunikace z roku 2002, by na svém území 
měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad 
povinnostmi stanovenými tímto nařízením a 
k jejich prosazování. Rovněž by měly 
sledovat vývoj cen hlasových a datových 
služeb poskytovaných uživatelům mobilních 
telefonů při roamingu v rámci Společenství, 
zejména pokud jde o zvláštní náklady 
související s roamingovými voláními 
uskutečněnými v nejodlehlejších regionech 
Společenství a nutnost zajistit přiměřenou 
návratnost těchto nákladů na 
velkoobchodním trhu. Měly by zajistit 
zpřístupnění aktuálních informací 
o používání tohoto nařízení uživatelům 
mobilních telefonů.

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které 
odpovídají za provádění úkolů podle 
předpisového rámce pro elektronické 
komunikace z roku 2002, by na svém území 
měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad 
povinnostmi stanovenými tímto nařízením a 
k jejich prosazování. Rovněž by měly 
sledovat vývoj cen hlasových a datových 
služeb poskytovaných uživatelům mobilních 
telefonů při roamingu v rámci Společenství, 
zejména pokud jde o zvláštní náklady 
související s roamingovými voláními 
uskutečněnými v nejodlehlejších regionech 
Společenství a nutnost zajistit přiměřenou 
návratnost těchto nákladů na 
velkoobchodním trhu. Měly by zajistit 
zpřístupnění aktuálních informací 
o používání tohoto nařízení uživatelům 
mobilních telefonů. Kromě toho by měly 
provádět podrobné studie různých 
vnitrostátních roamingových trhů a měly by 
zejména shromažďovat údaje o objemu 
odchozích a příchozích minut 
roamingových volání a o odpovídajících 
výnosech operátora. Výsledky studií by 
měly být zpřístupněny minimálně šest 
měsíců před datem stanoveným v článku 12 
pro revizi tohoto nařízení, aby je Komise 
mohla vzít při procesu přezkumu v úvahu.

Or. en

Odůvodnění

Na vnitrostátní úrovni musí být podniknuty významné iniciativy pro konsolidaci informací 
týkajících se cen, objemů a výnosů souvisejících s roamingem, aby byl k dispozici jasný 
obrázek evropského roamingového trhu. Je politováníhodné, že tyto studie nebyly 
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zpřístupněny před přijetím tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 107
BOD ODŮVODNĚNÍ 27 

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které 
odpovídají za provádění úkolů podle 
předpisového rámce pro elektronické 
komunikace z roku 2002, by na svém území 
měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad 
povinnostmi stanovenými tímto nařízením a 
k jejich prosazování. Rovněž by měly 
sledovat vývoj cen hlasových a datových 
služeb poskytovaných uživatelům mobilních 
telefonů při roamingu v rámci Společenství, 
zejména pokud jde o zvláštní náklady 
související s roamingovými voláními 
uskutečněnými v nejodlehlejších regionech 
Společenství a nutnost zajistit přiměřenou 
návratnost těchto nákladů na 
velkoobchodním trhu. Měly by zajistit 
zpřístupnění aktuálních informací 
o používání tohoto nařízení uživatelům 
mobilních telefonů.

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které 
odpovídají za provádění úkolů podle 
předpisového rámce pro elektronické 
komunikace z roku 2002, by na svém území 
měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad 
povinnostmi stanovenými tímto nařízením a 
k jejich prosazování. Rovněž by měly 
sledovat vývoj cen hlasových a datových 
služeb poskytovaných uživatelům mobilních 
telefonů při roamingu v rámci Společenství, 
zejména pokud jde o zvláštní náklady 
související s roamingovými voláními 
uskutečněnými v nejodlehlejších regionech 
Společenství a nutnost zajistit přiměřenou 
návratnost těchto nákladů na 
velkoobchodním trhu. Měly by zajistit 
zpřístupnění aktuálních informací 
o používání tohoto nařízení uživatelům 
mobilních telefonů. Výsledky tohoto 
sledování by měly zpřístupňovat každých 
šest měsíců. Měly by být poskytovány 
informace odděleně o podnikových 
zákaznících, o zákaznících s následně 
placenými službami a o zákaznících 
s předplacenými službami.

Or. en

Odůvodnění

S cílem vyřešit potřebu posílit sledování ze strany vnitrostátních regulačních orgánů a pro 
účely průhlednosti tohoto sledování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 108
BOD ODŮVODNĚNÍ 27 
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(27) Vnitrostátní regulační orgány, které 
odpovídají za provádění úkolů podle 
předpisového rámce pro elektronické 
komunikace z roku 2002, by na svém území 
měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad 
povinnostmi stanovenými tímto nařízením a 
k jejich prosazování. Rovněž by měly 
sledovat vývoj cen hlasových a datových 
služeb poskytovaných uživatelům mobilních 
telefonů při roamingu v rámci Společenství, 
zejména pokud jde o zvláštní náklady 
související s roamingovými voláními 
uskutečněnými v nejodlehlejších regionech 
Společenství a nutnost zajistit přiměřenou 
návratnost těchto nákladů na 
velkoobchodním trhu. Měly by zajistit 
zpřístupnění aktuálních informací o 
používání tohoto nařízení uživatelům 
mobilních telefonů.

(27) Vnitrostátní regulační orgány, které 
odpovídají za provádění úkolů podle 
předpisového rámce pro elektronické 
komunikace z roku 2002, by na svém území 
měly mít pravomoci potřebné k dohledu nad 
povinnostmi stanovenými tímto nařízením a 
k jejich prosazování. Rovněž by měly 
sledovat vývoj cen hlasových a datových 
služeb poskytovaných uživatelům mobilních 
telefonů při roamingu v rámci Společenství, 
zejména pokud jde o zvláštní náklady 
související s roamingovými voláními 
uskutečněnými a přijatými v nejodlehlejších 
regionech Společenství a nutnost zajistit 
přiměřenou návratnost těchto nákladů na 
velkoobchodním trhu. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly být schopny 
sdělovat Komisi výsledky takového 
sledování na její žádost. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly zajistit 
zpřístupnění aktuálních informací o 
používání tohoto nařízení uživatelům 
mobilních telefonů.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost získávat v případě potřeby informace od vnitrostátních 
regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 109
BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový) 

(27a) S cílem zajistit čestnou hospodářskou 
soutěž v EU by měly vnitrostátní regulační 
orgány dbát o plnění povinnosti přenosu 
v navštívených sítích.

Or. en

Odůvodnění

Menší operátoři musí mít jistotu, že budou mít neustále přístup k navštíveným sítím.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 110
BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový) 

(27a) Vnitrostátní roaming 
v nejodlehlejších regionech, kde se mobilní 
telefonní licence liší od licencí vydaných na 
zbytku státního území, by měl těžit ze 
snížení cen odpovídajícího snížení, které se 
uplatňuje na trhu mezinárodního 
roamingu.  Uplatňování tohoto nařízení by 
nemělo být důvodem pro méně příznivé 
zacházení z hlediska ceny se zákazníky 
využívajícími vnitrostátní roamingové 
služby než se zákazníky využívajícími 
mezinárodní roamingové služby. Za tímto 
účelem musí být vnitrostátní orgány 
schopny přijmout doplňující právní 
předpisy.

Or. fr

Odůvodnění

Uplatňování tohoto nařízení nesmí být důvodem pro méně příznivé ceny pro zákazníky 
využívající vnitrostátní roamingové služby než pro zákazníky využívající mezinárodní 
roamingové služby. 

Pozměňovací návrh, který předkládá András Gyürk

Pozměňovací návrh 111
BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový)

(27a) Vzhledem ke skutečnosti, že vedle 
přenosu zvuku se více a více rozšiřují nové 
mobilní komunikační služby, mělo by toto 
nařízení umožnit i sledování tržních 
procesů v těchto oblastech. Komise proto 
v zájmu ochrany spotřebitelů a zároveň ve 
snaze vyvarovat se zbytečných zásahů do 
mechanismů trhu by měla provádět 
intenzivnější sledování mezinárodního trhu 
mobilní datové komunikace na základě 
pravidel pro poplatky za roaming a 
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v případě potřeby na základě údajů 
dodaných vnitrostátními regulačními 
orgány by měla být připravena stlačit 
neomluvitelně vysoké ceny dolů.

Or. hu

Odůvodnění

Díky rychlému vývoji technologií roste více a více význam úlohy trhu s mezinárodními 
datovými službami. Internetový přenos zvuku (VoiP) je revoluční pevnou telefonní službou, 
která otevírá cestu k levnějšímu přenosu zvuku. Šíření a přítomnost sítí 3G a dalších 
souvisejících technologií mají vážný dopad na trh s mobilními službami. V zájmu spotřebitelů 
a zaručení hospodářské soutěže by se mělo provádět intenzivnější sledování tržních procesů, a 
pokud nebudou fungovat uspokojivě, měla by být nabídnuta vyhlídka přiměřeného zásahu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Miloslav Ransdorf

Pozměňovací návrh 112
BOD ODŮVODNĚNÍ 27A (nový) 

(27a) Vnitrostátní regulační orgány by 
měly rovněž sledovat dopad tohoto nařízení 
na ceny na trhu veřejné pozemní mobilní 
telefonie.

Or. en

Odůvodnění

Menší operátoři musí mít jistotu, že budou mít neustále přístup k navštíveným sítím.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 113
BOD ODŮVODNĚNÍ 29

(29) Opatření nezbytná pro provedení 
tohoto nařízení by se měla přijímat 
v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o 
postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

V důsledku návrhu stanovit pevné horní limity pro velkoobchodní poplatky je toto ustanovení 
nadbytečné. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 114
BOD ODŮVODNĚNÍ 29 

(29) Opatření nezbytná pro provedení tohoto 
nařízení by se měla přijímat v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(29) Opatření nezbytná pro provedení tohoto 
nařízení by se měla přijímat v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Komise by měla být zejména zmocněna 
přijímat změny příloh tohoto nařízení, aby 
je přizpůsobila technickému vývoji nebo 
vývoji na trhu. Jelikož taková opatření mají 
všeobecný rozsah a jsou určena ke změně 
nezásadních prvků tohoto nařízení, měla by 
být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 115
BOD ODŮVODNĚNÍ 30

(30) Vzhledem k tomu, že cílů 
navrhovaného opatření, totiž stanovení 
společného mechanismu pro zajištění, aby 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství neplatili 
přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové 
služby při uskutečňování nebo příjmu 
hlasových volání, čímž se dosáhne vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se 

(30) Vzhledem k tomu, že cílů 
navrhovaného opatření, totiž stanovení 
společného mechanismu pro zajištění, aby 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí na cestách v rámci Společenství neplatili 
přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové 
služby při uskutečňování nebo příjmu 
hlasových volání, čímž se dosáhne vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se 
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hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory, nemohou členské státy dosáhnout 
bezpečně, včas a harmonizovaným 
způsobem, a lze jich tedy lépe dosáhnout na 
úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory, nemohou členské státy dosáhnout 
bezpečně, včas a harmonizovaným 
způsobem, a lze jich tedy lépe dosáhnout na 
úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

To je samozřejmé a v zájmu lepší tvorby zákonů by se tento bod odůvodnění měl vypustit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 116
BOD ODŮVODNĚNÍ 31

(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno 
nejpozději dva roky po vstupu v platnost, 
aby se zajistilo, že zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v době 
přezkumu, 

(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno 
nejpozději 18 měsíců po vstupu v platnost, 
aby se zajistilo, že zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v době 
přezkumu, V každém případě by měla 
použitelnost nařízení skončit po třech 
letech.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení by mělo být po 18 měsících přezkoumáno. Kromě toho by se nemělo zapomenout na 
to, že nástroj pro regulaci cen bude mít značný vliv na rozvoj trhu. Nařízení by tudíž mělo být 
časově omezeno. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 117
BOD ODŮVODNĚNÍ 31 
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(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno 
nejpozději dva roky po vstupu v platnost, 
aby se zajistilo, že zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v době 
přezkumu,

(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno 
nejpozději dva roky po vstupu v platnost, 
aby se určilo, zda zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v té době a zda 
trhy vyžadují pokračující regulaci, zrušení 
zbývajících povinností nebo nahrazení 
jinými ustanoveními. Po dokončení 
takového přezkumu a v každém případě 
nejpozději tři roky po datu vstupu v platnost 
by měla použitelnost tohoto nařízení 
skončit.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 118
BOD ODŮVODNĚNÍ 31

(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno 
nejpozději dva roky po vstupu v platnost, 
aby se zajistilo, že zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v době 
přezkumu, 

(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno 
nejpozději dva roky po vstupu v platnost, 
aby se zajistilo, že zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v době 
přezkumu, jinak by měla skončit jeho 
použitelnost.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s náležitou regulativní praxí by břímě měli nést ti, kteří chtějí na trhu zasáhnout, 
aby ukázali, že takový zásah je nezbytný a přiměřený.

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 119
BOD ODŮVODNĚNÍ 31 

(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno (31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno 
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nejpozději dva roky po vstupu v platnost, 
aby se zajistilo, že zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v době 
přezkumu,

nejpozději dva roky po vstupu v platnost, 
aby se zajistilo, že zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v době 
přezkumu, Každý návrh na zrušení by měl 
být podložen jasnými důkazy, že vývoj na 
trhu, který vyvolal žádost, bude po zrušení 
udržitelný a nezvratný.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá András Gyürk

Pozměňovací návrh 120
BOD ODŮVODNĚNÍ 31

(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno 
nejpozději dva roky po vstupu v platnost, 
aby se zajistilo, že zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v době 
přezkumu,

(31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno 
nejpozději dva roky po vstupu v platnost, 
aby se určilo, zda zůstane nezbytným a 
přiměřeným ve vztahu k podmínkám na trhu 
pro elektronické komunikace v té době a zda 
vzniklo ekonomické prostředí a byly 
vytvořeny finanční vyjednávací 
mechanismy, v jejichž důsledku bude 
nařízení nadbytečné,

Or. hu

Odůvodnění

Trh fungující efektivně a bez narušení má základní význam pro blahobyt občanů EU a pro 
konkurenceschopnost EU. Konkurenceschopný trh snižuje výdaje občanů a podporuje 
investice a inovace. Pokud došlo k narušení procesů hospodářské soutěže a trh není schopen 
je opravit, je nutné zasáhnout. Takový zásah je ospravedlněn pouze do té doby, dokud nebude 
trh opět schopen se regulovat sám. Jakmile k tomu dojde, není již žádný důvod pro udržování 
regulace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 121
BOD ODŮVODNĚNÍ 31A (nový) 

(31a) V souladu se zásadou lepší regulace 
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by měla Komise, pokud vývoj naznačuje, že 
tohoto nařízení již není třeba, navrhnout 
jeho zrušení. 

Or. en

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

Pozměňovací návrh 122
ČL. 1 ODST. 1

1. Toto nařízení zavádí společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, pro zajištění, 
aby uživatelé veřejných mobilních 
telefonních sítí na cestách v rámci 
Společenství neplatili přemrštěné ceny za 
mezinárodní roamingové služby při 
uskutečňování a příjmu volání, čímž se 
dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
a ochrání se hospodářská soutěž mezi 
mobilními operátory. Stanoví pravidla, 
pokud jde o poplatky, které si mohou 
mobilní operátoři účtovat za poskytování 
mezinárodních roamingových služeb pro 
volání s původem v rámci Společenství a 
ukončená v rámci Společenství, a použije se 
na poplatky účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni i na poplatky 
účtované domovským poskytovatelem na 
maloobchodní úrovni.

1. Toto nařízení zavádí společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, pro zajištění, 
aby uživatelé veřejných mobilních 
telefonních sítí na cestách v rámci 
Společenství neplatili přemrštěné ceny za 
mezinárodní roamingové služby při 
uskutečňování a příjmu volání, čímž se 
dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
a ochrání se hospodářská soutěž mezi 
mobilními operátory. Stanoví pravidla, 
pokud jde o poplatky účtované mezi 
operátory sítí na velkoobchodní úrovni.

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo narušení trhu a zachovala se konkurenceschopnost poskytovatelů služeb 
v oblasti mobilních telefonů, měly by být poplatky za mezinárodní roaming regulovány pouze 
na velkoobchodní, a nikoli na maloobchodní úrovni. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 123
ČL. 1 ODST. 1
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1. Toto nařízení zavádí společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, pro zajištění, 
aby uživatelé veřejných mobilních 
telefonních sítí na cestách v rámci 
Společenství neplatili přemrštěné ceny za 
mezinárodní roamingové služby při 
uskutečňování a příjmu volání, čímž se 
dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
a ochrání se hospodářská soutěž mezi 
mobilními operátory. Stanoví pravidla, 
pokud jde o poplatky, které si mohou 
mobilní operátoři účtovat za poskytování 
mezinárodních roamingových služeb pro 
volání s původem v rámci Společenství a 
ukončená v rámci Společenství, a použije se 
na poplatky účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni i na poplatky 
účtované domovským poskytovatelem na 
maloobchodní úrovni.

1. Toto nařízení zavádí společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, pro zajištění, 
aby uživatelé veřejných mobilních 
telefonních sítí na cestách v rámci 
Společenství neplatili přemrštěné ceny za 
mezinárodní roamingové služby při 
uskutečňování a příjmu volání, čímž se 
dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
a ochrání se hospodářská soutěž mezi 
mobilními operátory. Stanoví pravidla, 
pokud jde o poplatky, které si mohou 
mobilní operátoři účtovat za poskytování 
mezinárodních roamingových služeb pro 
volání s původem v rámci Společenství a 
ukončená v rámci Společenství, a použije se 
na poplatky účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 124
ČL. 1 ODST. 1

1. Toto nařízení zavádí společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, pro zajištění, 
aby uživatelé veřejných mobilních 
telefonních sítí na cestách v rámci 
Společenství neplatili přemrštěné ceny za 
mezinárodní roamingové služby při 
uskutečňování a příjmu volání, čímž se 
dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
a ochrání se hospodářská soutěž mezi 
mobilními operátory. Stanoví pravidla, 
pokud jde o poplatky, které si mohou 
mobilní operátoři účtovat za poskytování 
mezinárodních roamingových služeb pro 
volání s původem v rámci Společenství a 
ukončená v rámci Společenství, a použije se 
na poplatky účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni i na poplatky 

1. Toto nařízení zavádí společný 
mechanismus pro zajištění, aby uživatelé 
veřejných mobilních telefonních sítí na 
cestách v rámci Společenství neplatili 
přemrštěné ceny za mezinárodní roamingové 
služby při uskutečňování a příjmu hlasového 
volání tím, že budou stanoveny standardní 
průměrné ceny, které budou lépe odrážet 
náklady na poskytování služeb. Rovněž 
stanovuje pravidla pro zlepšení poskytování 
informací o tarifech uživatelům 
roamingových služeb včetně služeb datové 
komunikace, čímž se dosáhne vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a ochrání se 
hospodářská soutěž mezi mobilními 
operátory. Stanoví pravidla, pokud jde o 
poplatky, které si mohou mobilní operátoři 
účtovat za poskytování mezinárodních 
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účtované domovským poskytovatelem na 
maloobchodní úrovni.

roamingových služeb pro volání s původem 
v rámci Společenství a ukončená v rámci
Společenství, a použije se na poplatky 
účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni i na poplatky 
účtované domovským poskytovatelem na 
maloobchodní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 125
ČL. 1 ODST. 1

1. Toto nařízení zavádí společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, pro zajištění, 
aby uživatelé veřejných mobilních 
telefonních sítí na cestách v rámci 
Společenství neplatili přemrštěné ceny za 
mezinárodní roamingové služby při 
uskutečňování a příjmu volání, čímž se 
dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
a ochrání se hospodářská soutěž mezi 
mobilními operátory. Stanoví pravidla, 
pokud jde o poplatky, které si mohou 
mobilní operátoři účtovat za poskytování 
mezinárodních roamingových služeb pro 
volání s původem v rámci Společenství a 
ukončená v rámci Společenství, a použije se 
na poplatky účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni i na poplatky 
účtované domovským poskytovatelem na 
maloobchodní úrovni.

1. Toto nařízení zavádí společný 
mechanismus, označený jako „koncepce 
evropského domácího trhu“, pro zajištění, 
aby uživatelé veřejných mobilních 
telefonních sítí na cestách v rámci 
Společenství neplatili přemrštěné ceny za 
mezinárodní roamingové služby, čímž se 
dosáhne vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
a ochrání se hospodářská soutěž mezi 
mobilními operátory. Stanoví pravidla, 
pokud jde o poplatky, které si mohou 
mobilní operátoři účtovat za poskytování 
mezinárodních roamingových služeb pro 
volání s původem v rámci Společenství a 
ukončená v rámci Společenství, a použije se 
na poplatky účtované mezi operátory sítí na
velkoobchodní úrovni i na poplatky 
účtované domovským poskytovatelem na 
maloobchodní úrovni.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 126
ČL. 1 ODST. 1A (nový)
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1a. Toto nařízení rovněž stanovuje pravidla 
pro přeshraniční maloobchodní ceny, které 
mohou být účtovány za roamingová volání 
v rámci Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění předmětu a oblasti působnosti nařízení a chyby v překladu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 127
ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. AA) (nové)

aa) „Euro tarifem“ se rozumí maximální 
poplatek za minutu, který mohou mobilní 
operátoři vybírat za poskytování 
mezinárodních roamingových služeb za 
volání uskutečněná a přijatá do míst určení 
v Evropské unii a z takových míst a který 
platí pro velkoobchodní poplatky vybírané 
jedním operátorem sítě jiným a pro 
maloobchodní poplatky vybírané 
domovskými poskytovateli;

Or. it

Odůvodnění

Přidání povinného výrazu „Euro tarif“, který označuje maximální cenu za minutu na 
velkoobchodní i maloobchodní úrovni, má dvojí účel – chrání spotřebitele a zavádí výslovný 
odkaz na Evropu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 128
ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. C) 

c) „mezinárodním roamingem“ se rozumí 
využívání mobilního telefonu nebo jiného 
zařízení roamingovým zákazníkem 
k uskutečňování nebo příjmu volání při 
pobytu mimo území členského státu, v němž 

c) „roamingem v rámci Společenství“ se 
rozumí využívání mobilního telefonu nebo 
jiného zařízení roamingovým zákazníkem 
k uskutečňování nebo příjmu volání při 
pobytu mimo území členského státu, v němž 
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se nachází domovská síť dotyčného 
zákazníka, a to prostřednictvím ujednání 
uzavřených mezi operátorem domovské sítě 
a operátorem navštívené sítě;

se nachází domovská síť dotyčného 
zákazníka, a to prostřednictvím ujednání 
uzavřených mezi operátorem domovské sítě 
a operátorem navštívené sítě;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 129
ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. D)

d) „regulovaným roamingovým 
voláním“ se rozumí mobilní hlasové 
telefonní volání uskutečněné roamingovým 
zákazníkem, s původem v navštívené síti a 
ukončené ve veřejné telefonní síti v rámci 
Společenství;

d) „roamingovým voláním“ se rozumí 
mobilní hlasové telefonní volání 
uskutečněné roamingovým zákazníkem, 
s původem v navštívené síti a ukončené ve 
veřejné telefonní síti v rámci Společenství;

Or. de

Odůvodnění

Úprava textu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 130
ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. DA) (nové)

da) „odchozím voláním v rámci 
Společenství“ se rozumí regulované 
roamingové volání ve veřejné telefonní síti 
v členském státě, který není státem 
navštívené sítě;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vyjasnění.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 131
ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. DB) (nové)

db) „odchozím místním voláním“ se rozumí 
regulované roamingové volání končící ve 
veřejné telefonní síti v členském státě 
navštívené sítě;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely vyjasnění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 132
ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. EA) a EB) (nová)

ea) „novým roamingovým zákazníkem“ se 
rozumí roamingový zákazník, který 
podepíše smlouvu s domovským 
poskytovatelem poprvé nebo si kupuje 
předplacenou kartu poté, co nabyly 
účinnosti povinnosti článku 4;
eb) „stávajícím roamingovým zákazníkem“ 
se rozumí roamingový zákazník, který si 
kupuje předplacenou kartu nebo podepíše 
smlouvu předtím, než nabyly účinnosti 
povinnosti článku 4, nebo který rozšíří svou 
smlouvu se stejným poskytovatelem, nebo 
jakýkoli roamingový zákazník, který si 
nevybere tarif na ochranu spotřebitelů 
podle článku 4;

Or. en

Odůvodnění

Definice „nových“ a „stávajících“ roamingových zákazníků souvisí s debatou, zda je 
navržený tarif na ochranu spotřebitelů vybrán, nebo nevybrán k používání, nebo zda je 
hybridem obou. Tarif na ochranu spotřebitelů by měl být standardním tarifem pro nové 
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zákazníky, kteří si výslovně zvolí jiný tarif, přičemž by naopak měl být dostupný stávajícím 
zákazníkům, kteří si ho zvolí. Pro účely jasnosti a právní jistoty se zdá, že jsou nutné 
jednoznačné definice „nových“ a „stávajících“ zákazníků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 133
ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. FA) (nové)

fa) „Euro tarifem“ se rozumí tarif pro 
roamingová volání pro všechny zákazníky 
domovského poskytovatele, který se 
dočasně uplatňuje v Evropě, který musí být 
nabízen první dva roky po vstupu nařízení 
v platnost a pro který platí horní limity 
stanovené v článku 4;

Or. de

Odůvodnění

„Euro tarif“ zajišťuje, že snížení ceny v prvních dvou letech bude přímo přecházet na 
maloobchodního zákazníka, ale stále bude volná hospodářská soutěž pod horním limitem 
stanoveným v článku 4. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 134
ČL. 2 ODST. 2 PÍSM. FA) (nové)

fa) „mezinárodními mobilními 
roamingovými datovými komunikačními 
službami“ se rozumí veřejné mobilní 
telefonní služby, které jsou poskytovány ve 
veřejné pozemní mobilní síti ve 
Společenství a které mohou využívat 
roamingoví zákazníci mimo členský stát své 
domovské sítě prostřednictvím smlouvy 
mezi operátorem domovské sítě a 
operátorem navštívené sítě; 

Or. de
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Odůvodnění

Pozměňovací návrhy v návrhu zprávy navrhují rozšíření oblasti použití nařízení nad rámec 
čistě hlasových telefonních služeb tak, aby zahrnovala „mobilní datové komunikační služby“ 
pro roamingové zákazníky. Je nutné vyjasnit, co se tímto pojmem skutečně myslí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dominique Vlasto a Margie Sudre

Pozměňovací návrh 135
ČL. 2 ODST. 2A (nový)

2a. Pro mobilní operátory, kteří mají 
licence zahrnující výhradně nejodlehlejší 
regiony Společenství ve smyslu článku 299 
Smlouvy o ES, je průměrnou sazbou za 
ukončení volání průměr místních sazeb za 
ukončení volání vážený objemem 
příchozího provozu do těchto oblastí.

Or. fr

Odůvodnění

Sazby za ukončení volání jsou v nejodlehlejších regionech vyšší, ale navržená metoda výpočtu 
v nařízení tyto vyšší sazby nebere v úvahu. V důsledku toho nestačí předpokládané cenové 
limity na to, aby v plné míře zahrnovaly platby za ukončení volání pro místní volání do 
mobilních sítí. Použití nařízení v těchto nejodlehlejších regionech by znamenalo, že by byly 
nabízeny chudší roamingové služby, a to na úkor spotřebitelů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dominique Vlasto a Margie Sudre

Pozměňovací návrh 136
ČL. 2 ODST. 2B (nový)

2b. Tato průměrná sazba za ukončení 
volání by se měla též uplatňovat, jakmile 
evropský operátor přijme ve své síti 
zákazníky mobilních operátorů, kteří mají 
licence zahrnující výhradně nejodlehlejší 
regiony Společenství, v konkrétním případě 
volání do těchto nejodlehlejších regionů.

Or. fr
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Odůvodnění

Jelikož jsou sazby za ukončení volání v nejodlehlejších regionech vyšší, neumožňovaly by 
stanovené cenové limity evropským operátorům, aby pokryli své náklady na určitá volání do 
těchto regionů. Riziko pro spotřebitele spočívá tudíž v tom, že může být zamítnut přístup do 
většiny evropských sítí, pokud tyto sítě musí uplatňovat navržené cenové limity.

Pozměňovací návrh, který předkládá Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 137
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I. Navíc k maximální částce 
stanovené v příloze I může mobilní operátor 
nabízet další tarify. 

Or. de

Odůvodnění

Mobilním operátorům musí být umožněno nabízet další tarify, jakož i zamýšlený standardní 
tarif. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 138
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat v průměru 
operátorovi domovské sítě roamingového 
zákazníka za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání pocházejícího 
z navštívené sítě, včetně nákladů na původ, 
tranzit a ukončení volání, nesmí v přepočtu 
na minutu volání překročit 0,28 EUR.
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s přílohou I. Průměrný velkoobchodní poplatek se 
vypočítá v souladu se smlouvou uzavřenou 
mezi operátorem navštívené sítě a 
operátorem domovské sítě roamingového 
zákazníka na základě dvanáctiměsíčního 
období nebo kratší doby. Tento poplatek se 
12 nebo 24 měsíců poté, co povinnosti podle 
tohoto článku vstoupí v platnost, sníží 
o 5 %.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení by mělo stanovit maximální výši velkoobchodního poplatku. Přístup navržený Komisí 
je příliš komplikovaný. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 139
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

Průměrný velkoobchodní poplatek, který 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
kterémukoli operátorovi domovské sítě 
roamingového zákazníka za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání 
pocházejícího z dané navštívené sítě, včetně 
nákladů na původ, tranzit a ukončení 
volání, nesmí v přepočtu na minutu volání 
překročit 0,28 EUR. Průměrný 
velkoobchodní poplatek se vypočítá na 
základě dvanáctiměsíčního období nebo 
kratšího účetního období, jak může být 
stanoveno ve smlouvě mezi operátorem 
navštívené sítě a operátorem domovské sítě 
roamingového zákazníka. Tento poplatek se 
12 nebo 24 měsíců poté, co povinnosti podle 
tohoto článku nabudou účinnosti, sníží o [5 
procent].

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládají Herbert Reul, Werner Langen a Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 140
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

Průměrná velkoobchodní cena, kterou smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání pocházejícího 
z navštívené sítě (včetně poplatků za původ, 
tranzit a ukončení volání), nesmí v přepočtu 
na minutu volání překročit 0,30 EUR.

Průměrná velkoobchodní cena se vypočítá 
na základě příjmů z celkových 
regulovaných roamingových volání 
v navštívené síti (včetně poplatků za původ) 
během dvanáctiměsíčního období 
vydělených celkovým počtem minut 
regulovaných roamingových volání 
v navštívené síti v témže období.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Giles Chichester

Pozměňovací návrh 141
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

Průměrný velkoobchodní poplatek, který 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
operátorovi kterékoli domovské sítě za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového hlasového volání nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 25 
eurocentů za kterékoli období od 1. září do 
31. srpna.

Průměrný velkoobchodní poplatek se 
vypočítá vydělením celkových 
velkoobchodních výnosů z roamingu 
získaných v souvislosti s příslušnými 
voláními uskutečněnými během 
příslušného období odpovídajícím počtem 
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velkoobchodních roamingových minut.

Or. en

Odůvodnění

Průměrný velkoobchodní strop dává operátorům flexibilitu pro stanovení různých sazeb, které 
budou odrážet rozdíly v nákladech na využívání jejich sítě, např. mezi špičkou a dobou mimo 
špičku nebo po různých cestách, a usnadňuje rozvoj hospodářské soutěže. Uplatňování 
maximálního stropu pravděpodobně povede k jednotným velkoobchodním cenám stanoveným 
v maximální povolené výši. Je zapotřebí specifikovat období, během něhož se bude průměr 
měřit, a metodu výpočtu. U stanovených dat se předpokládá, že nařízení bude mít datum 
1. července 2007, a že velkoobchodní regulace tedy nabude účinnosti dva měsíce po 
vyhlášení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 142
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

S výhradou článku 5 nesmí průměrný 
velkoobchodní poplatek, který smí operátor 
navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě za zprostředkování 
regulovaných odchozích roamingových
volání uskutečněných zákazníky 
domovského operátora prostřednictvím výše 
uvedené navštívené sítě, překročit na 
ročním základě 0,35 eur za minutu.

Or. fr

Odůvodnění

Díky průměrnému cenovému stropu pro každého operátora budou operátoři navštívených sítí 
moci pokračovat v hospodářské soutěži na velkoobchodním trhu, zatímco maximální cenový 
strop pro každého operátora by takové hospodářské soutěži bránil.

V souladu s bodem odůvodnění 19 (upravený) je navržený cenový strop absolutní číslo 
opírající se o průměrnou evropskou sazbu za ukončení volání, která sama se opírá o údaje 
o sazbě za ukončení volání z roku 2005 (citováno v posouzení dopadů Komise).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Romano Maria La Russa

Pozměňovací návrh 143
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

Průměrný velkoobchodní poplatek, který 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
operátorovi domovské sítě roamingového 
zákazníka za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
0,30 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Markus Ferber

Pozměňovací návrh 144
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

Průměrný velkoobchodní poplatek, který 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
operátorovi domovské sítě roamingového 
zákazníka za zprostředkování odchozích
roamingových volání, nesmí v přepočtu na 
minutu volání překročit 0,35 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Změny v článku 3 eliminují samostatné „podstropy“, které omezují ceny za jednotlivé části 
roamingových služeb, a nahrazují je jednotnými průměrnými cenovými stropy, díky nimž 
budou moci operátoři a zákazníci určit relativní ceny různých typů volání pro různé 
zákazníky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 145
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat kterémukoli 
operátorovi domovské sítě roamingového 
zákazníka za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání pocházejícího z dané 
navštívené sítě, včetně nákladů na původ, 
tranzit a ukončení volání, nesmí v přepočtu 
na minutu volání překročit 0,20 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Hannes Swoboda

Pozměňovací návrh 146
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
0,30 EUR.

Or. de

Odůvodnění

Kromě pokrytí všech nákladů by citlivá regulace měla zachovat i hospodářskou soutěž, tj. 
stávající a potenciální operátoři by měli být schopni dosáhnout u služeb, které poskytují, 
náležité ziskové marže.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 147
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 
použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

Úhrnný velkoobchodní poplatek, včetně 
jakýchkoli pevných složek, jako jsou 
poplatky za sestavení spojení, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit:

a) 0,23 EUR bez DPH v případě 
odchozího místního volání; nebo
b) 0,34 EUR bez DPH v případě 
odchozího volání v rámci Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Při neexistenci celkových nákladů spojených s roamingovým voláním v cizí síti je vůči 
spotřebitelům legitimní a čestné, stanovit zvláštní cenové limity pro odchozí volání „v rámci 
EU“ a pro odchozí „místní“ volání. Podle Evropské komise se skutečná evropská průměrná 
minutová sazba pohybuje kolem 11,41 eurocentů. V případě průměrné minutové sazby 
stanovené na této úrovni by bylo vhodné stanovit pro volání „v rámci EU“ koeficient 
v hodnotě 3 (0,34 EUR) a pro „místní“ volání koeficient v hodnotě 2 (0,23 EUR), jak 
navrhuje Komise, zejména s přihlédnutím ke specifickým okolnostem v některých členských 
státech, jimž operátoři čelí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 148
ČLÁNEK 3

Úhrnný velkoobchodní poplatek, který smí 
operátor navštívené sítě účtovat operátorovi 
domovské sítě roamingového zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, včetně poplatků za 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 

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 
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použitelnou částku stanovenou v souladu 
s přílohou I.

volání v mobilní síti, vyhlášené podle čl. 10 
odst. 3 a násobené činitelem 2,6.

Or. es

Odůvodnění

V zájmu jednoduchosti lze přílohu I vypustit a její obsah zahrnout do tohoto článku. Kromě 
toho není na základě stejné zásady zapotřebí rozlišovat mezi regulovaným roamingovým 
voláním na číslo přidělené veřejné telefonní síti v členském státě, v němž se nachází 
navštívená síť, a regulovaným roamingovým voláním na číslo přidělené veřejné telefonní síti 
v členském státě, který není státem, v němž se nachází navštívená síť, jelikož vztah jednoho 
k druhému v celkovém počtu roamingových volání a v nákladech je bezvýznamný.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 149
ČL. 3 ODST. 1A (nový)

1a. Průměrnou velkoobchodní cenu podle 
odstavce 1 lze vypočítat vydělením celkovým 
velkoobchodních výnosů z roamingu 
celkovým počtem velkoobchodních 
roamingových minut prodaných příslušným 
operátorem při poskytování 
velkoobchodních roamingových volání 
v příslušném období. Operátor navštívené 
sítě může rozlišovat mezi poplatky za volání 
ve špičce a mimo špičku. 

Or. de

Odůvodnění

Výpočet průměrných velkoobchodních poplatků by měl brán v úvahu rozdíly mezi voláním ve 
špičce a mimo špičku. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 150
ČL. 3 ODST. 1A (nový)

1a. Průměrný velkoobchodní poplatek 
podle odstavce 1 lze vypočítat vydělením 
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celkových velkoobchodních výnosů 
z roamingu celkovým počtem 
velkoobchodních roamingových minut 
prodaných příslušným operátorem při 
poskytování velkoobchodních 
roamingových volání v příslušném období. 
Operátoři navštívené sítě mohou rozlišovat 
mezi poplatky za volání ve špičce a mimo 
špičku.

Or. xm

Odůvodnění

Pro usnadnění regulace by měly být poplatky stanoveny jednou a potom by měly být 
snižovány pevně stanoveným procentem. Aby bylo zajištěno, že operátoři bude maximálně 
využívat svou síť, budou moci při účtování v rámci velkoobchodu rozlišovat i mezi různou 
denní dobou a sezónami.

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 151
ČL. 3 ODST. 1A (nový)

1a. Maximální cenový limit za poskytnutí 
mezinárodního roamingového volání na 
velkoobchodní úrovni se opírá 
o průměrnou minutovou sazbu za ukončení 
volání v mobilní síti vypočítanou v souladu 
s čl. 10 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 152
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 

vypouští se
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roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Or. en

Odůvodnění

Operátoři budou pod tlakem konkurence nuceni snížit maloobchodní ceny, to by nemělo být 
předmětem žádné regulace. Hospodářská soutěž na vnitrostátní úrovni zajistí náležitý 
přechod úspor nákladů na spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 153
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tarif na ochranu spotřebitelů sám o sobě stačí jako záruka podstatného snížení tarifů na 
maloobchodní úrovni. Neměly by být přijaty žádné další maloobchodní stropy.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 154
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

vypouští se

Or. en

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

Pozměňovací návrh 155
ČLÁNEK 4

Maloobchodní poplatky za uskutečňování 
regulovaných roamingových volání 

Maloobchodní poplatky za uskutečňování 
roamingových volání 

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 

Společnosti z oblasti mobilního 
telefonování jsou povinny přiznat své 
průměrné maloobchodní poplatky 
vnitrostátním regulačním orgánům. 
Průměrný poplatek pro maloobchodní 
zákazníky se vypočítá na základě celkových 
příjmů z příchozích a odchozích 
roamingových volání v navštívené síti 
(včetně poplatků za původ) během 
kalendářního roku vydělených celkovým 
počtem minut příchozích a odchozích 
roamingových volání v navštívené síti 
v témže období.
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využívání služeb. Vnitrostátní regulační orgány předávají 
každý rok Komisi zprávu o vývoji tarifů ve 
své oblasti působnosti. Zejména uvádějí 
průměrné ceny a změnu v procentech 
v porovnání s předchozím obdobím. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládají Herbert Reul a Werner Langen

Pozměňovací návrh 156
ČLÁNEK 4

Maloobchodní poplatky za uskutečňování 
regulovaných roamingových volání 
S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb. 

V prvních dvou letech poté, co toto nařízení 
vstoupí v platnost, musí každý poskytovatel 
služeb nabízet „Euro tarif“, který domovští 
poskytovatelé mohou účtovat svým 
roamingovým zákazníkům za poskytování 
roamingových volání a který se může mezi 
jednotlivými roamingovými voláními lišit, 
nesmí však překročit 0,40 EUR za minutu u 
odchozích hovorů a 0,20 EUR za minutu u 
příchozích hovorů. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 157
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
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použitelného maximálního velkoobchodního 
poplatku za toto volání stanoveného 
v souladu s přílohou I. Maximální poplatky 
stanovené v tomto článku zahrnují veškeré 
fixní složky spojené se zprostředkováním 
regulovaných roamingových volání, jako 
jsou poplatky za sestavení spojení nebo 
paušální poplatky za využívání služeb. 

použitelného maximálního velkoobchodního 
poplatku za toto volání stanoveného 
v souladu s přílohou I nebo výši tarifu, který 
mobilní telefonní operátor nabízí navíc.
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky spojené 
se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb. 

Or. de

Odůvodnění

Mobilní telefonní operátoři musí mít možnost nabízet tarify, které se liší od předpokládaného 
standardního tarifu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 158
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Domovští poskytovatelé nabízejí všem 
zákazníkům minimálně „tarif na ochranu
spotřebitelů“, který je stanoven v odstavci 2 
a který může být kombinován s jakýmkoli 
maloobchodním tarifem pro jiné služby.

Or. en

Odůvodnění

Tarify na ochranu spotřebitelů se vypočítají s přihlédnutím k velkoobchodním stropům podle 
článku 3 plus 40 %, díky nimž operátoři získají dobrou marži. Možnost nevybrat si tento tarif 
je spíše ku prospěchu spotřebitelů a dá operátorům více podnětů k nabízení alternativních a 
konkurenceschopnějších maloobchodních cenových programů. Vedle toho mohou operátoři 
své klienty vždy informovat o stávajících možnostech alternativních tarifů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 159
ČL. 4 ODST. 1A (nový)
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1a. Domovští poskytovatelé jasně a 
transparentně nabízejí všem zákazníkům 
Euro tarif podle odstavce 2. Všichni 
zákazníci dostanou možnost zkombinovat si 
Euro tarif s jakýmkoli maloobchodním 
tarifem.

Or. de

Odůvodnění

Takový Euro tarif sníží poplatky za roaming, aniž bude nutné přijímat opatření na regulaci 
celého maloobchodního trhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 160
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Domovští poskytovatelé zpřístupňují jasně a 
průhledně všem zákazníkům tarif na 
ochranu spotřebitelů, který je stanoven 
v odstavci 2 a který může být kombinován 
s jakýmkoli maloobchodním tarifem.

Or. en

Odůvodnění

Tarif na ochranu spotřebitelů použitelný na maloobchodní úrovni by měl roamingovým 
zákazníkům zaručit, že jim nebude účtována přemrštěná cena za uskutečnění nebo přijetí
roamingového hlasového volání.
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Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 161
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Domovští poskytovatelé zpřístupňují 
jasně a průhledně všem zákazníkům tarif 
na ochranu spotřebitelů, který je stanoven 
v odstavci 2 a který může být kombinován 
s jakýmkoli maloobchodním tarifem.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 162
ČL. 4 ODST. -1A (nový)

–1a. Domovští poskytovatelé zpřístupňují 
jasně a průhledně všem zákazníkům „tarif 
pro spotřebitele ve Společenství“, který je 
stanoven v odstavci 2 a který může být 
kombinován s jakýmkoli maloobchodním 
tarifem.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 163
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Novým roamingovým zákazníkům je 
automaticky účtován Euro tarif stanovený 
v odstavci 2, pokud se dobrovolně 
nerozhodnou pro jiný tarif.

Or. de
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že novým zákazníkům by měl být automaticky 
nabízen Euro tarif.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 164
ČL. 4 ODST. 1B (nový)

1b. Novým roamingovým zákazníkům je 
automaticky účtován standardní tarif pro 
Společenství stanovený v odstavci 2, pokud 
se dobrovolně nerozhodnou pro jiný tarif.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 165
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Všem stávajícím a novým roamingovým 
zákazníkům je automaticky přiznán tarif na 
ochranu spotřebitelů stanovený v odstavci 
2, pokud se dobrovolně nerozhodnou pro 
jiný tarif.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Romano Maria La Russa

Pozměňovací návrh 166
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Novým a stávajícím roamingovým 
zákazníkům je automaticky zadarmo 
přiznán tarif na ochranu spotřebitelů, 
pokud se dobrovolně nerozhodnou pro jiný 
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tarif.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 167
ČL. 4 ODST. 1C (nový)

1c. Stávajícím i novým roamingovým 
zákazníkům je automaticky přiznán tarif na 
ochranu spotřebitelů se zachováním 
ostatních náležitostí jejich účastnických 
smluv, pokud se dobrovolně nerozhodnou 
pro jiný tarif. Přechod mezi tarify je 
bezplatný a není spojen s podmínkami či 
omezeními týkajícími se stávajících 
náležitostí účastnických smluv.

Or. en

Odůvodnění

Tarify na ochranu spotřebitelů se vypočítají s přihlédnutím k velkoobchodním stropům podle 
článku 3 plus 40 %, díky nimž operátoři získají dobrou marži. Možnost nevybrat si tento tarif 
je spíše ku prospěchu spotřebitelů a dá operátorům více podnětů k nabízení alternativních a 
konkurenceschopnějších maloobchodních cenových programů. Vedle toho mohou operátoři 
své klienty vždy informovat o stávajících možnostech alternativních tarifů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 168
ČL. 4 ODST. 1B (nový)

Uživatelé mají s třicetidenní písemnou 
výpovědí možnost zvolit si nebo zrušit 
poplatky za roaming splňující či nesplňující 
požadavky článku 4, a to zadarmo a 
kolikrát chtějí.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 169
ČL. 4 ODST. 1B (nový)

1b. Roamingoví zákazníci mohou přejít na 
tarif na ochranu spotřebitelů podle 
odstavce 2 do tří měsíců se zachováním 
ostatních náležitostí jejich účastnických 
smluv. Takový přechod je bezplatný a není 
spojen s podmínkami či omezeními 
týkajícími se stávajících náležitostí 
účastnických smluv.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 170
ČL. 4 ODST. 1C (nový)

1c. Roamingoví zákazníci mohou přejít na 
tarif na ochranu spotřebitelů podle 
odstavce 2 do dvou měsíců se zachováním 
ostatních náležitostí jejich účastnických 
smluv. Takový přechod je bezplatný a není 
spojen s podmínkami či omezeními 
týkajícími se stávajících náležitostí 
účastnických smluv.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé mezinárodních roamingových služeb pro hovory uskutečněné při roamingu 
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v zahraničí, na které se vztahuje toto nařízení, by měli mít stanovenu lhůtu pro úpravu svých 
maloobchodních cen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 171
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Roamingový zákazníci mohou přejít na 
tarif na ochranu spotřebitelů podle 
odstavce 2 do tří měsíců se zachováním 
ostatních náležitostí jejich účastnických 
smluv. Takový přechod je bezplatný a není 
spojen s podmínkami či omezeními 
týkajícími se stávajících náležitostí 
účastnických smluv.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 172
ČL. 4 ODST. 1C (nový)

1c. Stávající roamingoví zákazníci mají 
kdykoli možnost přejít do tří měsíců na 
Euro tarif stanovený v odstavci 2 se 
zachováním ostatních náležitostí jejich 
účastnických smluv. Přechod je bezplatný a 
není spojen s žádnými podmínkami či 
omezeními týkajícími se stávajících 
náležitostí jejich smluv.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto ustanovení je zajistit, aby stávající zákazníci dostali možnost bezplatného 
přechodu na Euro tarif, pokud to budou chtít.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Giles Chichester

Pozměňovací návrh 173
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Zákazníci mohou přejít na Euro tarif 
nebo z něj a jakýkoli takový přechod je 
bezplatný a bez penále a nesmí být spojen 
s podmínkami či omezeními týkajícími se 
stávajících náležitostí účastnických smluv.
Euro tarif nemá žádnou související 
účastnickou smlouvu ani jiné náležitosti, 
pokud jde o pevný poplatek, a lze ho 
kombinovat s jakýmkoli tuzemským 
tarifním balíčkem.

Or. en

Odůvodnění

Má se za to, že z ekonomického hlediska je důvodné a z politického pohledu atraktivnější 
rozlišovat mezi přirážkou nad strop velkoobchodních poplatků za uskutečněná a přijatá 
volání při zachování zhruba stejné průměrné přirážky. V souladu s tím je navržený strop pro 
uskutečnění volání o něco vyšší, zatímco strop pro příjem volání je o něco nižší. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 174
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku platí pro Euro tarif, který musí 
nabízet každý domovský poskytovatel. 
Zákazníci mohou přejít na Euro tarif nebo 
z něj a jakýkoli takový přechod je bezplatný 
a bez penále a nesmí být spojen 
s podmínkami či omezeními týkajícími se 
stávajících náležitostí účastnických smluv. 
Euro tarif může být zkombinován 
s jakýmkoli tarifním balíčkem.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení regulovaného standardizovaného poplatku za využívání místo regulace celého 
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maloobchodního trhu poskytuje ochranu spotřebiteli, zatímco odvětví dává prostor pro 
inovaci nových tarifních balíčků přizpůsobených individuálním potřebám uživatelů. 
V souvislosti s požadavky průhlednosti, na jejichž základě je odvětví povinno podporovat 
spotřebitele pomocí informací o cenách, mají mít zákazníci možnost kvalifikovaného, 
informovaného výběru z různých nabídek na trhu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 175
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

b) každý domovský poskytovatel nabízí 
všem svým roamingovým zákazníkům bez 
dalšího poplatku tarif, podle kterého 
zákazník zaplatí maximálně:
i) 0,65 EUR za minutu, bez DPH, za 
všechna regulovaná odchozí roamingová 
volání; 
ii) 0,65 EUR za minutu, bez daně z přidané 
hodnoty, za všechna regulovaná příchozí 
roamingová volání.

Or. fr

Odůvodnění

Uplatnění průměrné ceny dává operátorům flexibilitu potřebnou pro různé nabídky na trhu, 
aby mohly být splněny různé potřeby zákazníků. 

Dále platí, že maloobchodní nabídka, která omezuje cenu odchozích a příchozích volání za 
minutu, poskytuje další ochranu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Markus Ferber

Pozměňovací návrh 176
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a
Aniž je dotčen článek 5, nabízí každý 
domovský poskytovatel všem svým 
zákazníkům bez dalšího poplatku tarif, 
podle kterého nebudou odchozí roamingová 
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volání stát více než 0,65 EUR bez DPH a 
příchozí roamingová volání více než 
0,35 EUR bez DPH.

Or. en

Odůvodnění

Vložen nový článek 4a, který má doplnit průměrné cenové stropy o tarif na ochranu 
spotřebitelů, aby bylo zajištěno, že jednotliví spotřebitelé nebudou čelit nepřijatelně vysokým 
tarifům za roaming.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giles Chichester

Pozměňovací návrh 177
ČL. 4 ODST. 1B (nový)

1b. Každý domovský poskytovatel nabízí 
Euro tarif ve výši, která nepřesahuje 60 
eurocentů za minutu u uskutečněného 
volání a 25 eurocentů za minutu 
u přijatého volání. 

Or. en

Odůvodnění

Má se za to, že z ekonomického hlediska je důvodné a z politického pohledu atraktivnější 
rozlišovat mezi přirážkou nad strop velkoobchodních poplatků za uskutečněná a přijatá 
volání při zachování zhruba stejné průměrné přirážky. V souladu s tím je navržený strop pro 
uskutečnění volání o něco vyšší, zatímco strop pro příjem volání je o něco nižší.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ivo Belet

Pozměňovací návrh 178
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 %
použitelného maximálního velkoobchodního 
poplatku za toto volání stanoveného 

S výhradou článku 4a nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za uskutečnění regulovaného roamingového 
volání, překročit o 25 eurocentů vyšší 
částku použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
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v souladu s přílohou I. Maximální poplatky 
stanovené v tomto článku zahrnují veškeré 
fixní složky spojené se zprostředkováním 
regulovaných roamingových volání, jako 
jsou poplatky za sestavení spojení nebo 
paušální poplatky za využívání služeb.

stanoveného v souladu s přílohou I. Za 
příjem regulovaných roamingových volání 
nesmí domovský poskytovatel účtovat 
svému roamingovému zákazníkovi poplatky 
přesahující o 7 eurocentů příslušný 
maximální velkoobchodní poplatek za toto 
volání stanovený v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky spojené 
se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Or. nl

Odůvodnění

Aby byl ponechán prostor hospodářské soutěži a ziskovým maržím, je zapotřebí ponechat 
mezi velkoobchodními a maloobchodními maximálními cenami dostatečnou marži. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Jan Christian Ehler

Pozměňovací návrh 179
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky spojené 
se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Maloobchodní poplatky (bez daně z přidané 
hodnoty) v rámci Euro tarifu, které smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování roamingových volání, se 
mohou u jednotlivých volání lišit, ale nesmí 
překročit 0,55 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,35 EUR za minutu 
u přijatých volání.  Tyto poplatky se 12 
nebo 24 měsíců poté, co povinnosti podle 
tohoto článku nabudou účinnosti, 
automaticky sníží o 10 %. Maximální 
poplatky stanovené v odstavci 2 zahrnují 
veškeré fixní složky spojené se 
zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.
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Or. de

Odůvodnění

Regulace musí od samého začátku jasně specifikovat maximální částky, které spotřebitelé 
mohou očekávat ve vyúčtování v rámci Euro tarifu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Hannes Swoboda

Pozměňovací návrh 180
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb. 

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 0,50 EUR 
za uskutečněná volání a 0,15 EUR za 
přijatá volání.

Or. de

Odůvodnění

Rozdíl ve výši 0,20 EUR mezi velkoobchodním poplatkem (viz pozměňovací návrh 1) a 
maloobchodním poplatkem by měl dát zejména menším poskytovatelům cenovou marži a 
zaručit jejich udržitelnost na trhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Romano Maria La Russa

Pozměňovací návrh 181
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Maximální maloobchodní poplatek (bez 
daně z přidané hodnoty) v rámci tarifu na 
ochranu spotřebitelů, který může domovský 
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poskytovatel účtovat svým roamingovým 
zákazníkům za poskytování roamingových
volání, činí 0,50 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,25 EUR za minutu 
za přijatá volání. Tyto poplatky se 12 nebo 
24 měsíců poté, co povinnosti podle tohoto 
článku nabudou účinnosti, automaticky 
sníží o 5 %.
Novým a stávajícím roamingovým 
zákazníkům je automaticky zadarmo 
přiznán tarif na ochranu spotřebitelů, 
pokud se dobrovolně nerozhodnou pro jiný 
tarif.
Maximální poplatky stanovené v odstavci 2 
zahrnují veškeré fixní složky spojené se 
zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 182
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. V žádném případě nesmí být 
roamingovému zákazníkovi účtováno více 
než 40 eurocentů za minutu za uskutečněné 
volání nebo více než 25 eurocentů za přijaté 
volání, bez DPH.
Cenové limity stanovené v tomto článku 
zahrnují všechny prvky spojené se 
zprostředkováním roamingových hlasových 
volání, včetně mimo jiné poplatků za 
sestavení spojení nebo paušálních poplatků 
za využívání služeb.

Or. en

Odůvodnění

Průměrné cenové stropy pro operátory na maloobchodní úrovni s cílem zajistit pružnost 
v kombinaci s maximálními cenovými stropy na úrovni jednotlivých volání, aby byla 
umožněna ochrana spotřebitelů. Představuje sloučení článků 4 a 6 návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 183
ČL. 4 ODST. 1B (nový)

1b. Maximální maloobchodní poplatek (bez 
DPH), který může domovský poskytovatel 
účtovat svým roamingovým zákazníkům za 
zprostředkování roamingových volání, činí 
0,48 EUR za minutu za odchozí volání 
v rámci Společenství, 0,32 EUR za minutu 
za odchozí místní volání a 0,16 EUR za 
minutu za přijatá volání.

Or. en

Odůvodnění

Tarify na ochranu spotřebitelů se vypočítají s přihlédnutím k velkoobchodním stropům podle 
článku 3 plus 40 %, díky nimž operátoři získají dobrou marži. Možnost nevybrat si tento tarif 
je spíše ku prospěchu spotřebitelů a dá operátorům více podnětů k nabízení alternativních a 
konkurenceschopnějších maloobchodních cenových programů. Vedle toho mohou operátoři 
své klienty vždy informovat o stávajících možnostech alternativních tarifů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 184
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto
článku zahrnují veškeré fixní složky spojené 
se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Maloobchodní poplatek (bez DPH) v rámci 
tarifu na ochranu spotřebitelů, který smí 
domovský poskytovatel účtovat svým 
roamingovým zákazníkům za 
zprostředkování roamingových volání, se 
může u jednotlivých roamingových volání 
lišit, ale nesmí překročit [0,50 EUR] za 
minutu za uskutečněná volání a 
[0,25 EUR] za minutu u přijatých volání. 
Tyto poplatky se 12 nebo 24 měsíců poté, co 
povinnosti podle tohoto článku nabudou 
účinnosti, automaticky sníží o [10 %].
Maximální poplatky stanovené v tomto
odstavci zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
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sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá David Hammerstein Mintz

Pozměňovací návrh 185
ČL. 4 ODST. 1B (nový)

1b. Maloobchodní poplatek (bez DPH) 
v rámci tarifu na ochranu spotřebitelů, 
který smí domovský poskytovatel účtovat 
svým roamingovým zákazníkům za 
zprostředkování roamingových volání, 
nesmí překročit 0,33 EUR za minutu za 
uskutečněná mezinárodní roamingová 
volání, 0,25 EUR za minutu za místní 
roamingová volání a 0,16 EUR za minutu 
za přijatá roamingová volání.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Šarūnas Birutis

Pozměňovací návrh 186
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Maloobchodní poplatek (bez daně
z přidané hodnoty) v rámci tarifu na 
ochranu spotřebitelů, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svým roamingovým 
zákazníkům za zprostředkování 
roamingových volání, nesmí překročit 
[0,40 EUR] za minutu za uskutečněná 
volání a [0,20 EUR] za minutu za přijatá 
volání.  Tyto poplatky se 12 nebo 24 měsíců 
poté, co povinnosti podle tohoto článku 
nabudou účinnosti, automaticky sníží 



AM\660783CS.doc 83/106 PE 384.658v03-00
Externí překlad

CS

o [10 %]. Maximální poplatky stanovené 
v odstavci 2 zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaného 
roamingu.

Or. en

Odůvodnění

Tarif na ochranu spotřebitelů by měl být úzce spjat s náklady za poskytovávání služeb, ale 
přitom ponechá domovským operátorům dostatečnou marži pro diferenciaci produktů 
nabízených zákazníkům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 187
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního velkoobchodního 
poplatku za toto volání stanoveného 
v souladu s přílohou I. Maximální poplatky 
stanovené v tomto článku zahrnují veškeré 
fixní složky spojené se zprostředkováním 
regulovaných roamingových volání, jako 
jsou poplatky za sestavení spojení nebo 
paušální poplatky za využívání služeb.

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za uskutečnění regulovaného roamingového 
volání, překročit 200 % [0,42 EUR] 
použitelného maximálního velkoobchodního 
poplatku za toto volání stanoveného 
v souladu s přílohou I. Za příjem 
regulovaného roamingového volání nesmí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi poplatek, který 
převyšuje jednu třetinu maximálního 
maloobchodního poplatku za uskutečnění 
roamingového volání. Maximální poplatky 
stanovené v tomto článku zahrnují veškeré 
fixní složky spojené se zprostředkováním 
regulovaných roamingových volání, jako 
jsou poplatky za sestavení spojení nebo 
paušální poplatky za využívání služeb.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení regulovaného standardizovaného poplatku za využívání místo regulace celého 
maloobchodního trhu poskytuje ochranu spotřebiteli, zatímco odvětví dává prostor pro 
inovaci nových tarifních balíčků přizpůsobených individuálním potřebám uživatelů. 
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V souvislosti s požadavky průhlednosti, na jejichž základě je odvětví povinno podporovat 
spotřebitele pomocí informací o cenách, mají mít zákazníci možnost kvalifikovaného, 
informovaného výběru z různých nabídek na trhu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 188
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto
článku zahrnují veškeré fixní složky spojené 
se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb. 

Všichni evropští spotřebitelé mají právo 
vybrat si záruční sazbu za uskutečňování a 
příjem regulovaných roamingových volání, 
která se stanoví na základě příjmů 
z velkoobchodní sazby vynásobených 
činitelem mezi 1,30 a 1,75, o níž rozhodnou 
vnitrostátní regulační orgány ve lhůtě podle 
článku 5. Maximální poplatky stanovené 
v tomto článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Or. es

Odůvodnění

Zavedení regulovaného záručního tarifu je způsobem, jak chránit spotřebitele a přitom 
ponechat vnitrostátním regulačním orgánům prostor pro manévrování, aby mohly být 
upraveny poplatky použitelné pro vnitrostátní ceny a aby se tak předešlo případnému 
stlačování cen. Navíc v zájmu jednoduchosti umožňuje stanovené kritérium zahrnout příjem 
roamingových volání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 189
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní Euro tarif, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
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roamingového volání, překročit 130 %
použitelného maximálního velkoobchodního 
poplatku za toto volání stanoveného 
v souladu s přílohou I. Maximální poplatky 
stanovené v tomto článku zahrnují veškeré 
fixní složky spojené se zprostředkováním 
regulovaných roamingových volání, jako 
jsou poplatky za sestavení spojení nebo 
paušální poplatky za využívání služeb. 

regulovaného roamingového volání, 
překročit 120 % použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky spojené 
se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb, a nejsou na újmu 
službám navíc k sazbám nabízeným 
stávajícími účastnickými smlouvami.

Or. it

Odůvodnění

Zavedení daného povinného maximálního poplatku, umožňující dvacetiprocentní ziskovou 
marži ve vztahu k maximálnímu velkoobchodnímu poplatku, chrání spotřebitele a ponechává 
odvětví konkurenceschopnou ziskovou marži, díky níž mohou společnosti nabízet ještě 
konkurenčnější sazby. Maximální poplatek nesmí dále ohrožovat žádné ze služeb navíc nad 
rámec sazeb, které nabízejí stávající účastnické smlouvy.

Pozměňovací návrh, který předkládáUmberto Guidoni

Pozměňovací návrh189b
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1 A (nový)

Odchylně od předchozího odstavce nesmí 
úhrnný maloobchodní Euro tarif bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, 
překročit 100 % použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
odstavci zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb, a použijí se, kdykoli je 
uveden do provozu mezinárodní roaming, 
na prvních pět minut užívání služby 
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zákazníkem na cestě v zahraničí.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z nutnosti chránit osoby s nižšími příjmy (studenty nebo 
důchodce) a zajistit, že jim bude za uskutečnění a přijetí roamingových hovoru účtována 
rozumná cena, která jim umožní komunikovat s příbuznými v své zemi, aniž by museli platit 
poplatky vhodné spíše pro ty, kteří soustavně využívají roamingových služeb z pracovních 
důvodů – tj. pro většinu roamingových zákazníků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 190
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb. 

S výhradou článku 5 
a) nesmí průměrný maloobchodní poplatek, 
bez daně z přidané hodnoty, který smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových volání, na ročním základě 
překročit 0,50 EUR za minutu.

Or. fr

Odůvodnění

Uplatnění průměrné ceny dává operátorům flexibilitu potřebnou pro různé nabídky na trhu, 
aby mohly být splněny různé potřeby zákazníků. 

Dále platí, že maloobchodní nabídka, která omezuje cenu odchozích a příchozích volání za 
minutu, poskytuje další ochranu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Markus Ferber

Pozměňovací návrh 191
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

S výhradou článku 5 nepřekročí průměrný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi, 
0,5 EUR za minutu.

Pokud domovský poskytovatel průměrný 
maloobchodní poplatek nedodržuje, použije 
se článek 9 a vnitrostátní regulační orgán 
uloží penále dostatečné pro zajištění 
neprodleného plnění.

Or. en

Odůvodnění

Změny v článku 3 eliminují samostatné „podstropy“, které omezují ceny za jednotlivé části 
roamingových služeb, a nahrazují je jednotnými průměrnými cenovými stropy, díky nimž 
budou moci operátoři a zákazníci určit relativní ceny různých typů volání pro různé 
zákazníky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giles Chichester

Pozměňovací návrh 192
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního 

S výhradou článku 5 nesmí průměrný
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového hlasového volání 
v kterémkoli období od 1. října do 30. září, 
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velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I.
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky
spojené se zprostředkováním regulovaných
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

překročit 40 eurocentů za minutu. Všechna 
taková volání uskutečněná a přijatá během 
příslušného období se berou v úvahu při 
výpočtu poplatku.

Průměrný maloobchodní poplatek se 
vypočítá vydělením celkových 
maloobchodních výnosů z roamingu 
získaných za volání uskutečněná a přijatá 
během příslušného období odpovídajícím 
počtem maloobchodních roamingových 
minut. V úvahu se berou všechny 
maloobchodní výnosy spojené se 
zprostředkováním roamingových hlasových 
volání, jako jsou poplatky za sestavení 
spojení nebo paušální poplatky za využívání 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Stanovuje regulaci průměrných maloobchodních sazeb pro doplnění Euro tarifu, který 
navrhuje zpravodaj. Je nutné ochránit spotřebitele, kteří nevědí, že si tento tarif mohou zvolit. 
Návrh souhrnného průměrného stropu zahrnující uskutečněná i přijatá volání pro 
maximalizaci pružnosti operátorů při stanovování sazeb a tarifů. U stanovených dat se 
předpokládá, že nařízení bude mít datum 1. července 2007 a že průměrná maloobchodní 
regulace tedy nabude účinnosti tři měsíce po vyhlášení. Specifikovaná cílová úroveň má 
zajistit, že si budou moci konkurovat všichni maloobchodní poskytovatelé. Uvedením 
specifikovaných čísel se nařízení zjednoduší.

Pozměňovací návrh, který předkládá Romano Maria La Russa

Pozměňovací návrh 193
ČL. 4 ODST. 1B (nový)

1b. Průměrný maloobchodní poplatek 
během šestiměsíčního období, který může 
domovský poskytovatel účtovat svému 
zákazníkovi, nesmí překročit 0,40 EUR (bez 
daně z přidané hodnoty). Tento poplatek se 
12 nebo 24 měsíců poté, co povinnosti podle 
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tohoto nabudou účinnosti, sníží o 5 %.
Pro výpočet průměrného maloobchodního 
poplatku za roamingová volání zjistí 
vnitrostátní regulační orgány celkové 
příjmy jednotlivých operátorů z roamingu a 
vydělí je odpovídajícím objemem provozu 
na šestiměsíčním základě. Berou se 
v úvahu přijatá i uskutečněná volání. 
Průměrný maloobchodní poplatek podle 
pododstavce 1 zahrnuje všechny náklady 
spojené se zprostředkováním roamingových 
volání, jako jsou poplatky za sestavení 
spojení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 194
ČLÁNEK 4

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, překročit 130 % 
použitelného maximálního velkoobchodního 
poplatku za toto volání stanoveného 
v souladu s přílohou I. Maximální poplatky
stanovené v tomto článku zahrnují veškeré 
fixní složky spojené se zprostředkováním 
regulovaných roamingových volání, jako 
jsou poplatky za sestavení spojení nebo 
paušální poplatky za využívání služeb.

S výhradou čl. 4a odst. 1 a čl. 10 odst. 5
nesmějí úhrnné průměrné standardní
maloobchodní ceny za minutu, bez daně 
z přidané hodnoty, které smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, 
překročit 130 % použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. Cenové 
limity stanovené v tomto článku zahrnují 
veškeré fixní složky spojené se 
zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou poplatky za 
sestavení spojení nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Or. en

Odůvodnění

Průměrné cenové stropy pro operátory na maloobchodní úrovni s cílem zajistit pružnost 
v kombinaci s maximálními cenovými stropy na úrovni jednotlivých volání, aby byla 
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umožněna ochrana spotřebitelů. Představuje sloučení článků 4 a 6 návrhu Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ivo Belet

Pozměňovací návrh 195
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a 
Alternativní cenové programy

Domovští poskytovatelé mohou zákazníkům 
účtovat ceny za roaming, které překračují 
limity stanovené v článku 4, pod 
podmínkou, že každý zákazník, který přijme 
nabídku tohoto druhu, je kdykoli s podáním 
přiměřené výpovědi oprávněn bez 
finančního penále přejít na ceny za 
roaming, které splňují ustanovení článku 4. 

Or. nl

Odůvodnění

Aby byl ponechán prostor hospodářské soutěži a ziskovým maržím, je zapotřebí ponechat 
mezi velkoobchodními a maloobchodními maximálními cenami dostatečnou marži. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 196
ČL. 4 ODST. 1A (nový)

1a. Domovští poskytovatelé mohou 
zákazníkům se smlouvami na následně 
placené služby nabízet ceny za roaming, 
které přesahují limity podle článku 4, 
pokud má každý zákazník, který takovou 
nabídku přijme, právo kdykoli po podání 
výpovědi s třicetidenní lhůtou a bez 
finančního penále, přejít na roamingové 
ceny, které splňují požadavky článku 4. 
Vnitrostátní regulační orgány zahrnou 
všechny ceny za roaming do svého 
sledování cen podle čl. 8 odst. 1.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 197
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a
Alternativní cenové programy

1. Domovští poskytovatelé mohou 
zákazníkům se smlouvami na následně 
placené služby nabízet ceny za roaming, 
které přesahují limity podle článku 4, 
pokud má každý zákazník, který takovou 
nabídku přijme, právo kdykoli po podání 
výpovědi s třicetidenní lhůtou a bez 
finančního penále, přejít na ceny za 
roaming, které splňují požadavky článku 4. 
S cílem stanovit, zda jsou průměrné ceny 
podle článku 4 dodržovány, zahrnou 
vnitrostátní regulační orgány všechny 
roamingové ceny do svého sledování cen 
podle čl. 8 odst. 1. 
Uživatelé mají s třicetidenní písemnou 
výpovědí možnost zvolit si nebo zrušit ceny 
za roaming splňující či nesplňující 
požadavky článku 4, a to zadarmo a 
kolikrát chtějí.

2. Kromě případu stávajících uživatelů, 
kteří po vstupu tohoto nařízení v platnost, 
dostanou nabídku a přijmou ceny za 
roaming podle odstavce 1, upraví domovští 
poskytovatelé nejpozději po uplynutí lhůty 
podle čl. 10 odst. 5 cenové programy 
stávajících uživatelů, aby jejich tarify za 
roamingová hlasová volání nepřekračovaly 
limity podle článku 4.

Or. en
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Odůvodnění

Možnost operátorů nabízet ceny za roaming přesahující regulované úrovně. Není nutné 
zdůrazňovat, že jakékoli takové vyšší ceny za roaming by musely být, aby byly přijaty, 
vyváženy nějakou jinou výhodou pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 198
ČL. 4 ODST. 1C (nový)

1c. Navíc k tarifu pro spotřebitele ve 
Společenství podle odstavce 2 může každý 
domovský poskytovatel nabídnout poctivou, 
vše zahrnující měsíční paušální sazbu, pro 
níž neplatí žádné maximální poplatky. Tato 
paušální sazba by měla zahrnovat 
roamingové hlasové služby a datové 
komunikační služby po EU (včetně SMS a 
MMS) v rámci Společenství. 

Or. xm

Odůvodnění

Každému novému zákazníkovi – a pouze noví zákazníci – by měl být automaticky účtován tarif 
na ochranu spotřebitelů. Navíc se mohou kdykoli rozhodnout pro výhodnější tarif. Tak 
operátoři získají podnět pro tvorbu inovativních cenových modelů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 199
ČLÁNEK 5

Časová lhůta pro použití maximálních 
limitů maloobchodních poplatků za 
regulovaná roamingová volání
Povinnosti podle článku 4 nabývají 
účinnosti šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Operátoři budou pod tlakem konkurence nuceni snížit maloobchodní ceny, to by nemělo být 
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předmětem žádné regulace. Hospodářská soutěž na vnitrostátní úrovni zajistí náležitý 
přechod úspor nákladů na spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 200
ČLÁNEK 5

Časová lhůta pro použití maximálních 
limitů maloobchodních poplatků za 
regulovaná roamingová volání
Povinnosti podle článku 4 nabývají 
účinnosti šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění s cílem uvést regulaci uskutečněných volání v platnost ve stejnou dobu jako 
regulaci na velkoobchodní úrovni a pro přijatá volání.

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

Pozměňovací návrh 201
ČLÁNEK 5

Časová lhůta pro použití maximálních 
limitů maloobchodních poplatků za 
regulovaná roamingová volání
Povinnosti podle článku 4 nabývají 
účinnosti šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo narušení trhu a zajistilo se, že mobilní telefonní operátoři zůstanou 
konkurenceschopní, měly by být poplatky za zahraniční roaming regulovány spíše na úrovni 
velkoobchodních zákazníků než na úrovni maloobchodních zákazníků. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 202
ČLÁNEK 5

Časová lhůta pro použití maximálních 
limitů maloobchodních poplatků za 
regulovaná roamingová volání
Povinnosti podle článku 4 nabývají 
účinnosti šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Werner Langen

Pozměňovací návrh 203
ČLÁNEK 5A (nový)

Článek 5a
Nejpozději dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost nesmí maloobchodní 
poplatky za roamingová volání v rámci EU 
překročit poplatky za tuzemská volání.

Or. de

Odůvodnění

Snížení maloobchodních poplatků musí být dosaženo převedením snížení, k němuž došlo 
nejdříve u velkoobchodních poplatků. Aby byla zajištěna volná hospodářská soutěže a 
uplatňování pravidel evropského vnitřního trhu, mělo by být možné upravit poplatky na 
úrovně maloobchodního trhu do jednoho roku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Nikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 204
ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Povinnosti podle článku 3 a článku 4 
nabývají účinnosti dnem vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Pro to, aby ceny klesly, je absolutně nezbytné, okamžité používání limitů na poplatky na 
velkoobchodní i maloobchodní úrovni. Především to je primární cíl nařízení. Ostatně ačkoli 
operátoři minulý rok ohlásili výrazné snížení velkoobchodních poplatků, zůstaly 
maloobchodní poplatky i nadále vysoké. Z tohoto důvodu není zapotřebí žádného 
přechodného období.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 205
ČL. 5 ODST. 1A (nový)

1a. Povinnosti podle článků 3 a 7 nabývají 
účinnosti dva měsíce po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Společnosti by měly dostat dobu nutnou pro přizpůsobení se novým požadavkům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 206
ČL. 5 ODST. -1A (nový)

-1a. Povinnosti podle článků 3 a 7 nabývají 
účinnosti dva měsíce po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Ján Hudacký

Pozměňovací návrh 207
ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. 

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
dva měsíce po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.
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Povinnosti týkající se maloobchodních 
poplatků nabývají účinnosti jeden měsíc po 
povinnostech týkajících se velkoobchodních 
poplatků.

Or. en

Odůvodnění

Operátoři potřebují dostatek času pro vyjednání dvoustranných smluv o mezinárodním 
roamingu a pro podniknutí dalších kroků nutných pro uplatňování regulovaných cen. 
Navržené dvouměsíční období by mělo nabídnout dostatek prostoru pro jednání, zatímco další 
jeden měsíc by odvětví umožnil připravit regulované maloobchodní cenové balíčky i pro 
konečné zákazníky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 208
ČL. 5 ODST. –1A (nový)

–1a. Povinnosti podle článku 3 nabývají 
účinnosti tři měsíce po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Velkoobchodní stropy se musí provádět předtím, než nabudou účinnosti maloobchodní stropy, 
aby se předešlo stlačování cen, zejména vůči menším operátorům, kteří aby mohli nabízet 
nižší maloobchodní ceny, musí snížit své velkoobchodní náklady.

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 209
ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají 
účinnosti šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Počáteční maloobchodní záruční sazba 
zjištěná podle článku 4 se stanoví nejpozději 
tři měsíce po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a povinnosti z ní vyplývající 
nabudou účinnosti nejpozději šest měsíců 
po tomto datu.
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Or. es

Odůvodnění

Příslušné povinnosti musí nabýt účinnosti pokud možno co nejdříve, ačkoli vnitrostátní 
regulační orgány musí mít dostatek času na stanovení poplatků na vnitrostátní úrovni a 
dotčení operátoři na to, aby mohli upravit své ceny a poskytování služeb podle těchto 
povinností.

Pozměňovací návrh, který předkládá Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Pozměňovací návrh 210
ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost v Úředním věstníku Evropské 
unie, pokud posouzení na základě 
stanovených kritérií ukáže, že domovští 
operátoři nezavedli přiměřené snížení ceny 
na maloobchodním trhu ve výše uvedené 
lhůtě.

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Romano Maria La Russa

Pozměňovací návrh 211
ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. 

Povinnosti podle článku 3 a článku 4 
nabývají účinnosti tři měsíce po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Povinnosti podle článku 4a nabývají 
účinnosti tři měsíce po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Plnění článku 4a je 
poprvé přezkoumáno devět měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost a 
následně každých šest měsíců.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 212
ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. 

1. Povinnosti podle článku 3 nabývají 
účinnosti tři měsíce po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

Or. fr

Odůvodnění

Tříměsíční lhůta před vstupem nařízení v platnost je pro velkoobchodní ceny nutná z toho 
důvodu, že operátoři tuto lhůtu potřebují, aby mohli provádět nové tarify v kontextu svých 
stávajících roamingových smluv.

Pro maloobchodní smlouvy je lhůta šesti měsíců nutná z toho důvodu, aby operátoři mohli 
určit a provádět nové tarify a nové nabídky, uskutečnit nezbytné technické změny, vypracovat 
sdělení pro zákazníky a zřídit týmy obchodní a zákaznické podpory.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giles Chichester

Pozměňovací návrh 213
ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. 

Povinnosti podle článku 4 nabývají s na 
základě čl. 10 odst. 5 účinnosti tři měsíce po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Velkoobchodní regulace má nabýt účinnosti dva měsíců po vyhlášení tohoto nařízení (aby byl 
čas pro zavedení provozních postupů, např. fakturace). Další měsíční lhůta před používáním 
maloobchodního řízení je vhodná pro to, aby mohly nabýt účinnosti maloobchodní provozní 
postupy a ochrany proti problémům v oblasti peněžních toků, pokud výhody snížených 
velkoobchodních poplatků ještě nebyly rozpoznány. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 214
ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
tři měsíce po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Euro tarif by měl být zaveden tři měsíců po vstupu nařízení v platnost. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 215
ČLÁNEK 5

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
šest měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. 

Povinnosti podle článku 4 nabývají účinnosti 
tři měsíce po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Dominique Vlasto

Pozměňovací návrh 216
ČL. 5 ODST. 1A (nový)

1a. Povinnosti podle článku 4 nabývají 
účinnosti šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Plnění čl. 4 odst. 2 je 
poprvé přezkoumáno 12 měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a následně 
každých šest měsíců.

Or. fr

Odůvodnění

Tříměsíční lhůta před vstupem nařízení v platnost je pro velkoobchodní ceny nutná z toho 
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důvodu, že operátoři tuto lhůtu potřebují, aby mohli provádět nové tarify v kontextu svých 
stávajících roamingových smluv.

Pro maloobchodní smlouvy je lhůta šesti měsíců nutná z toho důvodu, aby operátoři mohli 
určit a provádět nové tarify a nové nabídky, uskutečnit nezbytné technické změny, vypracovat 
sdělení pro zákazníky a zřídit týmy obchodní a zákaznické podpory.

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 217
ČLÁNEK 6

Maloobchodní poplatky za příjem volání při 
roamingu v rámci Společenství
Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových 
telefonních volání dotyčným zákazníkem 
při roamingu v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 130 
% průměrné sazby za ukončení volání 
v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou 
jednorázové poplatky nebo paušální 
poplatky za využívání služeb.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vložen do článku 4.

Pozměňovací návrh, který předkládají Angelika Niebler a Christian Ehler

Pozměňovací návrh 218
ČLÁNEK 6

Maloobchodní poplatky za příjem volání při 
roamingu v rámci Společenství

vypouští se
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Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových 
telefonních volání dotyčným zákazníkem 
při roamingu v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 130 
% průměrné sazby za ukončení volání 
v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou 
jednorázové poplatky nebo paušální 
poplatky za využívání služeb.

Or. de

Odůvodnění

Maloobchodní trh by neměl být komplexně regulován. Euro tarif zaručuje, že roamingovým 
zákazníkům bude muset být v každém případě nabízen průhledný a uživatelsky příznivý tarif.

Pozměňovací návrh, který předkládá Francisca Pleguezuelos Aguilar

Pozměňovací návrh 219
ČLÁNEK 6

Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových 
telefonních volání dotyčným zákazníkem 
při roamingu v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 130 
% průměrné sazby za ukončení volání 
v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou 
jednorázové poplatky nebo paušální 
poplatky za využívání služeb.

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Volání tohoto typu jsou již zahrnuta v článku 4.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erika Mann

Pozměňovací návrh 220
ČLÁNEK 6

Maloobchodní poplatky za příjem volání při 
roamingu v rámci Společenství
Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových 
telefonních volání dotyčným zákazníkem 
při roamingu v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 130 
% průměrné sazby za ukončení volání 
v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou 
jednorázové poplatky nebo paušální 
poplatky za využívání služeb.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předkládají Alexander Alvaro a Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 221
ČLÁNEK 6

Maloobchodní poplatky za příjem volání při 
roamingu v rámci Společenství
Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových 

vypouští se
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telefonních volání dotyčným zákazníkem 
při roamingu v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 130 
% průměrné sazby za ukončení volání 
v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou 
jednorázové poplatky nebo paušální 
poplatky za využívání služeb.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 222
ČLÁNEK 6

Maloobchodní poplatky za příjem volání při 
roamingu v rámci Společenství

Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových 
telefonních volání dotyčným zákazníkem 
při roamingu v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 130 
% průměrné sazby za ukončení volání 
v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou 
jednorázové poplatky nebo paušální 
poplatky za využívání služeb.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Aby se předešlo narušení trhu a zajistilo se, že mobilní telefonní operátoři zůstanou 
konkurenceschopní, měly by být poplatky za zahraniční roaming regulovány spíše na úrovni 
velkoobchodních zákazníků než na úrovni maloobchodních zákazníků. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Gunnar Hökmark

Pozměňovací návrh 223
ČLÁNEK 6

Maloobchodní poplatky za příjem volání při 
roamingu v rámci Společenství
Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových 
telefonních volání dotyčným zákazníkem 
při roamingu v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 130 
% průměrné sazby za ukončení volání 
v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. 
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou 
jednorázové poplatky nebo paušální 
poplatky za využívání služeb.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Operátoři budou pod tlakem konkurence nuceni snížit maloobchodní ceny, to by nemělo být 
předmětem žádné regulace. Hospodářská soutěž na vnitrostátní úrovni zajistí náležitý 
přechod úspor nákladů na spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Daniel Caspary

Pozměňovací návrh 224
ČLÁNEK 6

Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 

Domovský poskytovatel nesmí svému 
roamingovému zákazníkovi účtovat 
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poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových 
telefonních volání dotyčným zákazníkem 
při roamingu v navštívené síti, nesmí 
v přepočtu na minutu volání překročit 130 
% průměrné sazby za ukončení volání 
v mobilní síti vyhlášené podle čl. 10 odst. 3.
Maximální poplatky stanovené v tomto 
článku zahrnují veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou jednorázové 
poplatky nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

poplatky. Patří sem veškeré fixní složky 
spojené se zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou jednorázové 
poplatky nebo paušální poplatky za 
využívání služeb. Zároveň nesmí operátor 
navštívené sítě účtovat poplatky 
domovskému poskytovateli. 

Or. de

Odůvodnění

Ambiciózní nový přístup k roamingovým ujednáním v EU musí usilovat o zajištění, aby 
všechny příchozí hovory byly po celé EU zadarmo. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 225
ČLÁNEK 6

Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových telefonních 
volání dotyčným zákazníkem při roamingu 
v navštívené síti, nesmí v přepočtu na 
minutu volání překročit 130 % průměrné 
sazby za ukončení volání v mobilní síti 
vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. Maximální 
poplatky stanovené v tomto článku zahrnují
veškeré fixní složky spojené se 
zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou jednorázové 
poplatky nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Úhrnný maloobchodní Euro tarif, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za příjem hlasových telefonních 
volání dotyčným zákazníkem při roamingu 
v navštívené síti, nesmí v přepočtu na 
minutu volání překročit 100 % průměrné 
sazby za ukončení volání v mobilní síti 
vyhlášené podle čl. 10 odst. 3. Maximální 
poplatky stanovené v tomto článku zahrnují 
veškeré fixní složky spojené se 
zprostředkováním regulovaných 
roamingových volání, jako jsou jednorázové 
poplatky nebo paušální poplatky za 
využívání služeb.

Or. it
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Odůvodnění

V absolutních hodnotách má průměrná sazba za ukončení volání v mobilní síti již tendenci být 
vysoká pro spotřebitele přijímající volání. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Reino Paasilinna za skupinu PSE

Pozměňovací návrh 226
ČLÁNEK 6A (nový)

Článek 6a
Řízení provozu

Techniky řízení provozu se neuplatňují 
s cílem bránit roamingovým zákazníkům ve 
volbě navštívené sítě. Taková volba zůstává 
otevřená, dokud roamingový zákazník 
nevypne svůj přístroj nebo navštívenou síť 
neopustí.

Or. en
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