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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních 
sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci 
pro sítě a služby elektronických komunikací
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0382)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0244/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
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) 

(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 orgánů5 na svém plenárním 
zasedání v květnu 2005 (mimo jiné) 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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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.

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. Ačkoliv někteří operátoři nedávno 
zavedli poplatky za roaming, které 
zákazníkům nabízejí mnohem příznivější 
podmínky, zůstává jistotou, že ceny stále
řádně neodrážejí náklady.

Pozměňovací návrh 2
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.

Odůvodnění

V posledních měsících se uskutečnila průběžná jednání zvyšující informovanost mezi 
operátory. Zdá se, že odvětví již cenovou regulaci očekává. Proto další odklad není 
odůvodněný.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 15a (nový)

(15a) Na velkoobchodní úrovni by žádný 
operátor hostitelské sítě neměl účtovat 
poplatky jakýmkoliv jiným operátorům 
nad toto maximum minutového poplatku. 
Na maloobchodní úrovni by měl být také 
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zaveden tarif nižší než maximální 
minutový poplatek či s ním shodný („Euro 
tarif“), který by si zákazníci měli mít 
možnost kdykoliv zvolit a kombinovat 
s jakýmkoliv stávajícím tarifním balíčkem 
pro vnitrostátní služby.

Odůvodnění

Zavedení maximálního poplatku přepočteného na minutu v rámci paušálního tarifu namísto 
regulace celého maloobchodního trhu poskytne ochranu zákazníkovi, čímž ponechá odvětví 
prostor pro inovaci nových tarifních balíčků uzpůsobených individuálním potřebám uživatele. 
Ve spojení s požadavky průhlednosti ukládajícími odvětví poskytnout zákazníkovi informace 
o cenách, má být zákazníkům umožněno kvalifikovaně a informovaně si zvolit mezi různými 
nabídkami na trhu. 

Pozměňovací návrh 4
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 příslušné prvky související 
s uskutečněním a příjmem mezinárodního 
roamingového volání (včetně režijních 
nákladů, signalizace, původu (originace) 
volání, tranzitu a ukončení (terminace) 
volání). Protože rozdíly v nákladech na 
poskytování mezinárodních roamingových 
služeb, na volání nebo příjem v rámci 
navštívené země, hovory do nebo 
z domovské země zákazníka nebo do či z 
třetí země se zdají být zanedbatelné, měl 
by se používat jednotný násobek pro 
výpočet maximálního velkoobchodního 
poplatku.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 19

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

(19) Maximální poplatek za poskytování 
mezinárodních roamingových volání na 
velkoobchodní úrovni by měl být založen 
na průměrné minutové sazbě za ukončení 
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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.

volání v mobilní síti vypočtené jako 
průměr sazeb ve špičce a mimo špičku
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.

Odůvodnění

Je jisté, že ve většině členských států vnitrostátní regulační orgány regulovaly sazby za 
ukončení volání v mobilní síti jako průměr sazeb volání ve špičce a mimo špičku. Proto se 
tento základ zdá být méně manipulovatelný než ten, který bere v úvahu jen sazby ve špičce.

Pozměňovací návrh 6
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 

(20) Maximální poplatek použitelný na 
volitelný Euro tarif 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
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diferenciaci produktů nabízených 
zákazníkům. 

produktů nabízených zákazníkům.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20a) Za účelem zvýšení hospodářské 
soutěže na trhu mezinárodních mobilních 
služeb datových komunikací a stanovení 
poplatků za nové služby, jako jsou MMS 
(multimediální zprávy), mobilní internet 
a mobilní televize, průhledné 
a srovnatelné pro zákazníka, by domovský 
poskytovatel měl mít povinnost nabízet 
jako doplněk k Euro tarifu paušální 
měsíční plošnou sazbu zahrnující veškeré 
mezinárodní roamingové služby a služby 
datových komunikací nabízené 
domovským poskytovatelem. Plošná sazba 
by měla umožnit zákazníkům porovnat 
tarifní balíčky v rámci Evropy, a měla by 
jim tudíž umožnit zvolit si ze široké 
nabídky domovského poskytovatele.

Odůvodnění

Zpravodaj přijímá obecný postoj Komise, že na základě aktuální informace (tj. posuzování 
dopadů) by cenová regulace mezinárodních datových služeb šla za rámec rozsahu tohoto 
nařízení. Nicméně panuje zjevná jistota, že trh s přenosem dat nefunguje dobře. Zavedením 
široké evropské plošné sazby se tarifní balíčky pro zákazníka stanou srovnatelnými v rámci 
Evropské unie. To podnítí hospodářskou soutěž na trhu a pravděpodobně povede k poklesu 
roamingových cen za data. 

Pozměňovací návrh 8
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 

vypouští se
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maximální limity stanovené tímto 
nařízením. Je vhodné poskytnout za tímto 
účelem šestiměsíční lhůtu, aby účastníci 
trhu mohli provést potřebné úpravy.

Pozměňovací návrh 9
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

Pozměňovací návrh 10
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.

vypouští se

Pozměňovací návrh 11
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 

(26) S cílem více zprůhlednit 
maloobchodní poplatky za uskutečňování a 
příjem roamingových volání a také za 
odesílání a příjem dat 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 
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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.

poplatcích, které jsou v jejich případě a v 
dotčeném navštíveném členském státu 
použitelné zdarma. Tyto informace by 
měly zahrnovat poplatky za uskutečňování 
a příjem hlasových volání a zasílání a 
příjem dat v každé dostupné navštívené 
síti v dotčeném 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 státy by měl roamingový 
zákazník dostat od svého domovského 
poskytovatele automatickou SMS nebo 
jinou odpovídající službu pro zrakově 
postižené zákazníky, která zahrnuje 
personalizovanou cenovou informaci o 
maloobchodních poplatcích, které se 
používají při uskutečňování a příjmu 
hovorů a při zasílání a příjmu dat 
zákazníkem v navštíveném členském státě. 
Zákazníkům by mělo být umožněno 
kdykoliv přepínat mezi automatickými 
SMS (push mode) a SMS na žádost (pull 
mode).

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 26a (nový)

(26a) Průhlednost vyžaduje také, že by 
poskytovatelé měli poskytovat informace o 
roamingových poplatcích, pokud jde o 
předplatné, a dávat zákazníkům 
pravidelně aktuální informace 
o roamingových poplatcích, ale i 
případných podstatných změnách. 
Zejména domovský poskytovatel by měl 
zákazníkům poskytovat úplné informace 
o podmínkách upravujících Euro tarif 
a také paušální měsíční plošnou sazbu, a 
to v pravidelných intervalech a v takovém 
rozsahu, v jakém jsou zákazníci 
informováni o současně existujících 
roamingových tarifech. Domovský 
poskytovatel by měl také informovat 
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zákazníky, jak přepnout na kterýkoliv 
povinný tarifní program.

Pozměňovací návrh 13
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 a přijatými 
v nejodlehlejších regionech Společenství 
a potřebu zajistit přiměřenou návratnost 
těchto nákladů na velkoobchodním trhu. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly 
sdělovat výsledky tohoto sledování Komisi 
každých šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Informace by měly být 
poskytovány jednotně, zvlášť pro 
zákazníky s následně placenou službou 
a s předplacenou službou. Komise by měla 
zveřejňovat zprávu o vývoji v rámci EU 
každých 12 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Vnitrostátní regulační 
orgány by měly zajistit zpřístupnění 
aktuálních informací o používání tohoto 
nařízení uživatelům mobilních telefonů.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 31a (nový)

(31a) Cenová regulace na velkoobchodní 
úrovni by se měla ukončit, jestliže je 
k dispozici dobře fungující burza, na níž 
se obchoduje s roamingovými minutami 
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a/nebo bity.

Odůvodnění

Dobře fungující burza, na níž se obchoduje anonymně s roamingovými minutami a/nebo bity, 
má vytvořit shodné soutěžní podmínky pro všechny operátory, bez diskriminace malých 
operátorů nebo operátorů, kteří se přímo navzájem utkávají v rámci hospodářské soutěže. 
Velkoobchodní cenový strop, který má za cíl dosažení stejného výsledku, nadále nebude 
zapotřebí.

Pozměňovací návrh 15
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, založený na „koncepci
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 
a zachovají se jak podněty pro inovaci, tak 
možnost volby pro zákazníka. 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.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 odst. 1a (nový)



PE 384.334v01-00 14/27 PR\649863CS.doc
Externí překlad

CS

1a. Toto nařízení stanovuje pravidla pro 
průhledné zvyšování cen a pro lepší 
zajištění informací o tarifech pro uživatele 
mezinárodních roamingových služeb 
včetně služeb datové komunikace.

Pozměňovací návrh 17
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) „regulovaným roamingovým voláním“ 
se rozumí mobilní hlasové telefonní volání 
uskutečněné nebo přijaté roamingovým 
zákazníkem, s původem nebo přijaté 
v navštívené síti a ukončené ve veřejné 
telefonní síti v rámci Společenství;

Pozměňovací návrh 18
Čl. 3 odst. 1a (nový)

Za účelem poskytování mezinárodních 
roamingových služeb má mít každý 
domovský poskytovatel přístup a možnost 
používat pozemní veřejné mobilní 
telefonní sítě umístěné v členských státech 
jiných, než je stát, ve kterém se nachází 
domovská síť.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 4 název

Maloobchodní poplatky za uskutečňování 
regulovaných roamingových volání

Maloobchodní poplatky za uskutečňování 
a příjem regulovaných roamingových 
volání

Pozměňovací návrh 20
Čl. 4 odst. 1

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 

S výhradou článku 5 nesmí úhrnný 
maloobchodní poplatek, bez daně z přidané 
hodnoty, který smí domovský poskytovatel 
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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.

účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za uskutečnění regulovaného 
roamingového volání, překročit [ x %] 
použitelného maximálního 
velkoobchodního poplatku za toto volání 
stanoveného v souladu s přílohou I. Za 
přijaté regulované roamingové volání 
nesmí domovský poskytovatel svým 
roamingovým zákazníkům účtovat více 
než třetinu maximálního maloobchodního 
poplatku použitelného za uskutečněné 
roamingové 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.

Limity poplatků v tomto článků mají 
odpovídat Euro tarifu, který musí 
nabídnout každý domovský poskytovatel. 
Zákazníci si mohou volně přepínat na 
Euro tarif a z něj, přičemž každé takové 
přepnutí má být prováděno bezplatně a 
bez postihu a nemá zahrnovat podmínky 
nebo omezení týkající se stávajících prvků 
předplatného. Euro tarif se může 
kombinovat s jakýmkoliv tarifním 
balíčkem.

Odůvodnění

Zavedení regulovaného cenového standardizovaného paušálního tarifu namísto regulace 
celého maloobchodního trhu poskytne ochranu zákazníkovi, čímž ponechá odvětví prostor pro 
inovaci nových tarifních balíčků uzpůsobených individuálním potřebám uživatele. Ve spojení 
s požadavky průhlednosti ukládajícími odvětví poskytnout zákazníkovi informace o cenách, 
má být zákazníkům umožněno kvalifikovaně a informovaně si zvolit mezi různými nabídkami 
na trhu. 

Pozměňovací návrh 21
4 odst. 1a (nový)

1a. Jako doplněk k Euro tarifu 
uvedenému v odstavci 1 nabídne každý 
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domovský poskytovatel spravedlivou 
paušální měsíční plošnou sazbu, na niž se 
nevztahují žádné limity poplatků. Plošná 
sazba zahrnuje mezinárodní roamingové 
volání a služby datových komunikací 
(včetně SMS a MMS) v rámci 
Společenství.

Odůvodnění

Zpravodaj přijímá obecný postoj Komise, že na základě aktuální informace (tj. posuzování 
dopadů) by cenová regulace mezinárodních datových služeb šla za rámec rozsahu tohoto 
nařízení. Nicméně panuje zjevná jistota, že trh s přenosem dat nefunguje dobře. Zavedením 
široké evropské plošné sazby se tarifní balíčky pro zákazníka stanou srovnatelnými v rámci 
Evropské unie. To podnítí hospodářskou soutěž na trhu a pravděpodobně povede k poklesu 
roamingových cen za data.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 5 odst. 1

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

Povinnosti stanovené v článku 4 nabývají 
podle čl. 10 odst. 5 účinnosti datem vstupu 
tohoto nařízení v platnost. 

Odůvodnění

V posledních měsících se uskutečnila průběžná jednání zvyšující informovanost mezi 
operátory. Zdá se, že odvětví již cenovou regulaci očekává. Proto další odklad není 
odůvodněný.

Pozměňovací návrh 23
Článek 6

Článek 6
Maloobchodní poplatky za příjem volání 
při roamingu v rámci Společenství

vypouští se

Úhrnný maloobchodní poplatek, bez daně 
z přidané hodnoty, který smí domovský 
poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za příjem 
hlasových telefonních volání dotyčným 
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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.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 7 odst. 1

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

1. Každý domovský poskytovatel 
poskytne každému ze svých
roamingových zákazníků
personalizované cenové informace 
o maloobchodních poplatcích 
použitelných pro uskutečňování a 
příjem volání a zasílání a příjem 
SMS a MMS a jiných 
mezinárodních roamingových 
služeb datových komunikací 
dotyčným zákazníkem 
v navštíveném členském státě.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 7 odst. 2

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 26
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Čl. 7 odst. 2a (nový)

2a. Do hodiny po vstupu do jiného 
členského státu, než je stát domovského 
poskytovatele, má roamingový zákazník 
dostat od svého domovského poskytovatele 
automatickou SMS nebo jinou 
odpovídající službu pro zrakově postižené 
zákazníky, která zahrnuje jen 
personalizovanou cenovou informaci o 
maloobchodních poplatcích, které se 
používají při uskutečňování a příjmu 
hovorů a při zasílání a příjmu SMS a 
MMS a jakýchkoliv jiných služeb 
datových komunikací zákazníkem v každé 
síti v navštíveném členském státě. 
Zákazníci mohou kdykoliv přepínat mezi 
automatickou cenovou informací 
prostřednictvím SMS (push mode) 
a cenovou informací prostřednictvím SMS 
na žádost (pull mode).

Pozměňovací návrh 27
Čl. 7 odst. 3

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

3. Uvedená informační služba se poskytuje 
zdarma.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 7 odst. 4

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 29
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Čl. 7 odst. 5

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

5. Domovský poskytovatel poskytuje 
novým zákazníkům úplné informace 
o použitelných poplatcích za roaming při 
uzavření účastnické smlouvy. Ten rovněž 
poskytuje svým zákazníkům aktualizace 
informací o použitelných roamingových 
poplatcích, a to v pravidelných intervalech 
a navíc pokaždé, když se tyto poplatky 
výrazně změní. Domovský poskytovatel 
poskytne ihned každému zákazníkovi 
úplné informace o podmínkách 
upravujících Euro tarif podle čl. 4 odst. 1 
a paušální měsíční plošnou sazbu podle 
čl. 4 odst. 2 a vysvětlí postup přepínání na 
jiné povinné tarify.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 8 odst. 6

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

6. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování hlasových 
roamingových služeb roamingovým 
zákazníkům, zejména v nejodlehlejších 
regionech Společenství, a sdělí výsledky 
tohoto sledování Komisi každých šest 
měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Informace se poskytují 
jednotně, zvlášť pro zákazníky s následně 
placenou službou a s předplacenou 
službou.
Na základě zpráv vnitrostátních 
regulačních orgánů a s ohledem na 
stanovisko Evropské skupiny regulačních 
orgánů poskytne Komise do 12 měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost 
Parlamentu a Radě analýzu 
velkoobchodních a maloobchodních 
mezinárodních roamingových cen ve 
Společenství. Jestliže maloobchodní 
mezinárodní roamingové ceny po vstupu 
tohoto nařízení v platnost významně 
nepoklesly, Komise podle regulačního 
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postupu s přezkumem podle čl. 13 odst. 2 
upraví násobek sazby za ukončení volání 
v mobilní síti podle přílohy I. 

Pozměňovací návrh 31
Čl. 8 odst. 6a (nový) 

6a. Vnitrostátní regulační orgány sledují 
vývoj velkoobchodních a maloobchodních 
cen za poskytování SMS a jiných služeb 
datových komunikací pro roamingové 
zákazníky a sdělí výsledky tohoto 
sledování Komisi každých šest měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Informace se poskytuje jednotně, zvlášť 
pro zákazníky s následně placenou 
službou a s předplacenou službou.

Na základě zpráv vnitrostátních 
regulačních orgánů poskytne Komise do 
18 měsíců po vstupu tohoto nařízení 
v platnost Parlamentu a Radě analýzu 
velkoobchodních a maloobchodních 
poplatků za mezinárodní roamingové 
služby datových komunikací ve 
Společenství. Jestliže poplatky za 
mezinárodní roamingová data po vstupu 
tohoto nařízení v platnost významně 
nepoklesly, posoudí Komise potřebu 
regulace za účelem snížení poplatků za 
poskytování mezinárodních roamingových 
služeb datových komunikací a v případě 
potřeby předloží návrh.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 12 odst. 1 

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

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



PR\649863CS.doc 21/27 PE 384.334v01-00
Externí překlad

CS

přetrvávající potřebnost nařízení nebo
možnost jeho zrušení, s ohledem na vývoj 
trhu a na hospodářskou soutěž. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

přetrvávající potřebnost nařízení, vhodnost 
zavedení ustanovení „volající platí vše“ 
(calling-party-pays) a možnost zrušení, 
s ohledem na vývoj trhu a na hospodářskou 
soutěž a existence nebo absence dobře 
fungující burzy, na níž se obchoduje 
s roamingovými minutami a bity. Pro tento 
účel může Komise vyžadovat od členských 
států a vnitrostátních regulačních orgánů 
informace, které musí být poskytnuty bez 
zbytečného odkladu.

Pozměňovací návrh 33
Příloha I

Velkoobchodní poplatky za uskutečňování 
regulovaných roamingových volání podle 
článku 3

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

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

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

a) dvěma, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené 
veřejné telefonní síti v členském státě, 
v němž se nachází navštívená síť; nebo
b) třemi, pokud se jedná o regulované 
roamingové volání na číslo přidělené 
veřejné telefonní síti v jiném členském 
státě, než je stát, ve kterém se nachází 
navštívená síť.
Maximální poplatky stanovené v této 
příloze zahrnují veškeré fixní složky, jako 
jsou např. poplatky za sestavení spojení.
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Pozměňovací návrh 34
Příloha II bod (1) písm. a)

a) „vnitrostátní váženou průměrnou sazbou 
za ukončení volání v mobilní síti“ rozumí 
průměr sazeb za ukončení volání v mobilní 
síti na operátora s významnou tržní silou, 
vážený na základě počtu aktivních 
účastníků na operátora s významnou tržní 
silou;

a) „vnitrostátní váženou průměrnou sazbou 
za ukončení volání v mobilní síti“ rozumí 
průměr sazeb za ukončení volání v mobilní 
síti na operátora s významnou tržní silou, 
vážený na základě celkového počtu 
provozovaných minut na operátora 
s významnou tržní silou;

Pozměňovací návrh 35
Příloha II bod (1) písm. b)

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

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

Pozměňovací návrh 36
Příloha II bod (1) písm. d)
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d) „počtem aktivních účastníků na 
operátora s významnou tržní silou“ 
rozumí součet počtu vlastních aktivních 
účastníků každého operátora 
s významnou tržní silou a počtu aktivních 
účastníků všech ostatních mobilních 
poskytovatelů, kteří využívají síť 
operátora s významnou tržní silou pro 
ukončování hlasových volání pro své 
zákazníky;

vypouští se

Pozměňovací návrh 37
Příloha II bod (1) písm. e)

e) „aktivními účastníky“ rozumí aktivní 
účastníci mobilní sítě (využívající 
předplacené nebo následně placené 
služby) určení podle metodiky schválené 
vnitrostátním regulačním orgánem.

vypouští se

Pozměňovací návrh 38
Příloha II bod (2)

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

(2) Průměrnou sazbou za ukončení volání 
v mobilní síti zveřejňovanou podle čl. 10 
odst. 3 je průměr vnitrostátních vážených 
průměrných sazeb za ukončení volání 
v mobilní síti. Vypočte se s použitím 
informací uvedených v bodě 3), které byly 
sděleny Komisi vnitrostátními regulačními 
orgány v souladu s žádostí podle čl. 10 
odst. 2 nebo 4.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Možnost evropských občanů používat mobilní přístroje na cestách do zahraničí z jejich 
domovské země je klíčovým prvkem, mluvíme-li o vnitrostátním trhu mobilní komunikace 
v Evropě. Současný roamingový trh vykazuje evidentní selhání, které brání evropským 
občanům v užívání mobilních přístrojů, když přecházejí z jednoho členského státu do 
druhého.

Jednoznačně podporujeme obecný tlak návrhu Komise na nařízení o roamingu ve veřejných 
sítích v rámci Společenství. Nicméně vidíme prostor pro zlepšení, jak pokud jde o zvýšenou 
průhlednost cen pro zákazníky s cílem umožnit zákazníkům provést informovanou volbu,
tak pokud jde o vytváření shodných soutěžních podmínek pro operátory mobilních sítí s cílem
zvýšit hospodářskou soutěž na vnitrostátním roamingovém trhu.

Evropský parlament respektuje zájem Komise na regulaci cen mezinárodních služeb mobilní 
datové komunikace na základě aktuálních informací o tomto segmentu trhu, i když bez 
řádného posouzení dopadů. Evropský parlament nicméně upozorňuje na zásadní potřebu 
podrobného posouzení a sledování tohoto segmentu trhu, neboť zde zřejmě existuje silný 
důkaz o selhání trhu. 

I. Selhání trhu

1. Velmi vysoké ceny

Úroveň cen mobilních komunikačních služeb nabízených zákazníkům za roaming kolísala od 
vysoké k často přemrštěné. I když zvláště poplatky na úrovni maloobchodu byly 
neoprávněně vysoké, je zřejmé, že také na úrovni velkoobchodu jsou poplatky vybírané 
operátory hostitelských sítí, zvláště malými operátory, vyšší než náklady vznikající 
operátorům hostitelských sítí, což brání řádné hospodářské soutěži.

2. Nedostatek průhlednosti

Evropští občané potřebují bezproblémovou kvalitní komunikaci. Vzhledem k tomu, že osm 
z deseti občanů EU má mobilní telefon a v některých členských státech tento poměr 
překračuje 100 % (Itálie 123,2 %, Portugalsko 117,1 %, Spojené království 116,3 %)1, je tato 
potřeba zjevná. Z tohoto důvodu jsou zásadní průhledné cenové mechanismy. Na úrovni 
obchodník–obchodník musí průhlednost zajistit fungování vnitřního trhu. Na úrovni 
obchodník–zákazník je hlavním cílem poskytnout zákazníkovi kompletní a srovnatelnou 

  
1Konec 4. čtvrtletí roku 2005
Zdroj: Credit Suisse, Analýza prof. Gerpotta.
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informaci o aktuálních cenách, která by umožnila zákazníkům provést správnou 
informovanou volbu.

II. Nevýhody nefungování vnitrostátního telekomunikačního trhu

1. Nedosažení cílů Lisabonské strategie
Hlavním cílem Lisabonského programu je vytvořit z Evropy do roku 2010 co nejvíce 
konkurenceschopnou ekonomiku na světě založenou na znalostech. Evropská rada v březnu 
roku 2005 vyzvala Komisi, Radu a členské státy, aby obnovily Lisabonskou strategii s cílem 
znovu se soustředit na růst a zaměstnanost v Evropě. Spravedlivé fungování trhu práce by 
mohlo podpořit růst a mohlo by být novou hybnou silou pro hospodářskou soutěž evropské 
ekonomiky. K zajištění globální hospodářské soutěže na evropském trhu je zapotřebí 
dynamický vnitrostátní trh bez vnitrostátních bariér. Neoprávněně vysoké ceny bránící 
zákazníkům při používání jejich telefonních sad vytvářejí bariéry na trhu vnitrostátních 
služeb. 

2. Nevytvoření vnitrostátního trhu založeného na znalostech

Trh pro mobilní komunikace, který je součástí širokého trhu služeb informační společnosti, 
zahrnuje nejen hlasové telefony, ale také poskytování jiných novějších mobilních 
komunikačních služeb. Zejména VOIP, sítě 3G, GPS, Wi-Fi, mobilní internet a televize a také 
nové telefonní sady podporující mobilní datový přenos ve větším rozsahu slibují vývoj, 
kterému by neměl bránit nedostatek požadavků způsobený odrazujícími cenami.

3. Samoregulace nefunguje 

Samoregulace znamená, že operátoři nebo společnosti jednají a dohodnou mezi sebou hlavní 
směry na evropské úrovni. Operátoři musí zaručit podstatné snížení cen na velkoobchodní 
a maloobchodní úrovni. Zdá se, že takové návrhy dosud předloženy nebyly.

4. Nefungování v číslech
Přehledy ukázaly, že:

• téměř osm z deseti Evropanů má mobilní telefon
• uživatelé mobilních telefonů používají velmi často mezinárodní roamingové služby, 

protože většina uživatelů (9 z 10) volí tento způsob na cestách do zahraničí, místo aby 
si koupili novou SIM kartu;

• jasná většina uživatelů na cestách do zahraničí svoji mobilní komunikaci omezuje 
• nepřiměřené náklady na komunikaci jsou zdaleka (81 % odpovědí) hlavním důvodem, 

proč Evropané používají své telefony na cestách do zahraničí méně často 
• existuje značný nedostatek průhlednosti v otázkách cen, protože 4 z 10 Evropanů 

nemají jasnou představu o tom, kolik jejich hovory stojí 
• jasná většina Evropanů (70 % odpovědí) žádá Evropskou unii, aby podnikla opatření 

k regulaci cen hovorů a textových zpráv, tak, aby poplatky za roaming nebyly 
nepřiměřeně vyšší než místní ceny
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B. Navrhovaná zlepšení

Vytvoření dobře fungujícího evropského vnitrostátního telekomunikačního trhu je konečným 
cílem tohoto nařízení. Zeměpisné bariéry bránící dynamické hospodářské soutěži musí být 
překonány. Průhlednost pro zákazníky a také pro odvětví se musí zvýšit a měla by částečně 
přispět k dosažení celkového cíle.

5. Velkoobchodní regulace

Cenová regulace na velkoobchodní úrovni je klíčovým prvkem k dosažení výše 
uvedených cílů. Cenová regulace by měla vytvořit shodné soutěžní podmínky pro velké 
a malé, staré a nové (přístup na trh), severní a jižní (turistika) a východní a západní (úroveň 
příjmu) operátory k zajištění hospodářské soutěže. K zajištění řádné hospodářské soutěže mají 
všichni operátoři předložit povinnost přenosu („must-carry“ obligation) pro roamingové 
služby na velkoobchodní úrovni.

Základ pro velkoobchodní regulaci musí být průhledný, nemanipulovatelný, spravedlivě 
použitelný ve všech členských státech a neměl by přispívat k nadměrné administrativní zátěži 
regulačních orgánů.

Regulace na velkoobchodní úrovni by měla být založena na sazbách za ukončení volání 
v mobilní síti (MTR) vypočtených jako průměr všech 27 členských států. Absolutní cenový 
strop na velkoobchodní úrovni se vypočítá jako násobek průměrné MTR jednotným 
koeficientem. Žádný operátor mobilní sítě nesmí účtovat poplatky od jakéhokoliv jiného 
operátora nad tímto limitem.

Cenová regulace na velkoobchodní úrovni by měla vstoupit v platnost bez odkladu.

6. Časové omezení

Jestliže odvětví zřídilo burzu, která zahrnuje celý evropský roamingový trh (příchozí 
a odchozí hovory), operátoři obchodující s celým objemem roamingových minut na této burze 
by neměli být dále předmětem regulace na velkoobchodní úrovni.

7. Maloobchodní regulace

Cenová regulace na maloobchodní úrovni by měla především zajistit, aby snížení cen 
poskytované operátory na velkoobchodní úrovni přešlo na zákazníky, což ponechá 
operátorům dostatek prostoru pro inovaci nových služeb a tarifních balíčků.

Absolutní cenový strop na maloobchodní úrovni by se měl použít jen na regulovaný 
maloobchodní tarif (Euro tarif), který musí být nabízen každým operátorem povinně. Tento 
tarif by měl zahrnovat paušální cenu za hovor nebo za časovou jednotku, a pokud je to 
zapotřebí, měl by být přijat Evropským parlamentem a Evropskou radou. Operátoři jsou 
povinni poskytnout úplné informace o podmínkách tohoto tarifu a umožnit zákazníkovi 
snadno se připojit k Euro tarifu.
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S cílem zvýšit hospodářskou soutěž na trhu mobilního přenosu dat a vytvořit evropskou 
širokou srovnatelnost cen za roamingové služby, jsou operátoři také povinni nabídnout 
mezinárodní paušální měsíční plošnou sazbu. Tato plošná sazba musí zahrnovat základní 
poplatek, vnitrostátní a mezinárodní poplatky za roamingové hovory, poplatky za mobilní 
přenos dat (SMS, MMS, mobilní televize atd.) a poplatky za jakékoliv služby nabízené 
zákazníkovi později. Žádná cenová regulace se pro tuto plošnou sazbu nepoužije.

Jestliže jsou oba požadavky (Euro tarif a paušální plošná sazba) operátory dodržovány, 
všechny další stávající nebo nové mezinárodní modely roamingových tarifů nejsou 
předmětem regulace, což nechává operátorům svobodu ve vytváření jejich balíčků služeb.
Cenová regulace na maloobchodní úrovni by měla vstoupit v platnost bez odkladu a má 
vypršet, až budou překonány zeměpisné cenové bariéry a ustaví se dobře fungující vnitrostátní 
trh.

8. Průhlednost

Aktivní „push system“ je výhodnější než cenová informace na žádost („pull system“). S cílem 
zabránit zasílání nevyžádaných informací se musí informace omezit na oznamování cen a 
zákazníkům musí být dána možnost přepínat na „pull system“, pokud si tak přejí učinit. 

Zákazníci musí být informováni v reálném čase o nákladech, které vynaloží, jakmile používají 
roaming.

Úměrnost nákladů na informování zákazníků musí být zajištěna.

S cílem přejít na snížení cen poskytované na velkoobchodní úrovni se musí zvýšit průhlednost 
cen účtovaných mezi operátory. Dokud neexistuje žádný evropský regulační orgán, požaduje 
se zajištění průhlednosti po vnitrostátních regulačních orgánech.

9. Další kroky

Evropský parlament žádá Komisi, aby podrobněji sledovala vývoj cen v mezinárodním 
mobilním přenosu dat a posoudila nezbytnost další regulace v této oblasti. Zpravodaj 
zdůrazňuje vysoké riziko pro inovace nových technologií a služeb v této oblasti vlivem 
nepřiměřeného stanovování cen.

C. Cíle, kterých má být dosaženo 

V této souvislosti musí navrhovaná regulace dosáhnout vyváženého přístupu jak z hlediska 
zájmů zákazníka, tak zájmů v oblasti mobilní telekomunikace. Tím by se mělo dosáhnout 
podstatného snížení cen za roaming a také zachování shodných soutěžních podmínek pro 
hospodářskou soutěž mobilních operátorů.


	649863cs.doc

