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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných 
mobilných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES o 
spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0382)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0244/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre hospodárske a menové veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1

(1) Národné regulačné orgány sú 
znepokojené vysokou úroveň cien, ktoré 
platia užívatelia verejných mobilných 
telefónnych sietí pri cestách do zahraničia 
v rámci Spoločenstva. Európska skupina 
regulátorov na svojom plenárnom 
zasadnutí v máji 2005 konštatovala (inter 
alia), že maloobchodné ceny sú veľmi 
vysoké bez jasného zdôvodnenia; že táto 

(1) Národné regulačné orgány sú 
znepokojené vysokou úroveň cien, ktoré 
platia užívatelia verejných mobilných 
telefónnych sietí pri cestách do zahraničia 
v rámci Spoločenstva. Európska skupina 
regulátorov na svojom plenárnom 
zasadnutí v máji 2005 konštatovala (inter 
alia), že maloobchodné ceny sú veľmi 
vysoké bez jasného zdôvodnenia; že táto 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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situácia podľa všetkého vyplýva z 
vysokých veľkoobchodných poplatkov 
vyberaných zahraničnými operátormi 
domácich sietí, a v mnohých prípadoch aj 
vysokých maloobchodných poplatkov 
účtovaných vlastným sieťovým operátorom 
zákazníka; že zníženie veľkoobchodných 
poplatkov sa často neprenesie až na 
koncového zákazníka; a že medzi trhmi 
v rozličných členských štátoch existujú 
výrazné prepojenia.

situácia podľa všetkého vyplýva z 
vysokých veľkoobchodných poplatkov 
vyberaných zahraničnými operátormi 
domácich sietí, a v mnohých prípadoch aj 
vysokých maloobchodných poplatkov 
účtovaných vlastným sieťovým operátorom 
zákazníka; že zníženie veľkoobchodných 
poplatkov sa často neprenesie až na 
koncového zákazníka; a že medzi trhmi 
v rozličných členských štátoch existujú 
výrazné prepojenia. Aj keď niektorí 
operátori nedávno zaviedli poplatky za 
roaming, ktoré zákazníkom poskytujú 
výhodnejšie podmienky, naďalej jestvujú 
dôkazy o tom, že ceny nie sú v dostatočnej 
miere primerané nákladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 13

(13) Vyplývajúce povinnosti by sa mali 
zaviesť čo najskôr a mali by byť priamo 
uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch, pričom však treba poskytnúť 
operátorom, ktorých sa to týka, rozumný 
čas na úpravu cien a ponúkaných služieb, 
aby sa zaistil súlad.

(13) Vyplývajúce povinnosti by sa mali 
zaviesť čo najskôr a mali by byť priamo 
uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.

Odôvodnenie

V predchádzajúcich mesiacoch prebiehala diskusia zameraná na zvyšovanie povedomia medzi 
operátormi. V odvetví už podľa všetkého cenovú reguláciu očakávajú. Ďalšie odloženie už 
preto nie je ospravedlniteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 15A (nové)

(15a) Na veľkoobchodnej úrovni by preto 
žiaden operátor domácej siete nemal mať 
možnosť žiadať od žiadneho iného 
operátora poplatky nad rámec tohto 
maximálneho poplatku za minútu hovoru.  
Na maloobchodnej úrovni by sa zároveň 
mal zaviesť poplatok (tzv. eurotarifa), 
ktorý by bol nižší alebo rovnaký ako 
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maximálny poplatok za minútu hovoru, 
ktorý by si zákazníci mohli kedykoľvek 
zvoliť a kedykoľvek skombinovať s 
akýmkoľvek iným balíkom poplatkov za 
služby v domácej krajine.

Odôvodnenie

Zavedením maximálneho paušálneho poplatku za minútu hovoru namiesto regulácie celého 
maloobchodného trhu sa zákazníkom poskytne ochrana a odvetviu priestor na inováciu 
nových balíkov poplatkov prispôsobených individuálnym potrebám zákazníkov. V súvislosti s 
požiadavkami na transparentnosť, ktoré ukladajú odvetviu povinnosť poskytovať zákazníkom 
informácie o cenách, budú mať zákazníci možnosť informovaného výberu medzi rôznymi 
ponukami na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 18

(18) V rámci obmedzení maximálnych cien 
by sa mali brať do úvahy rozličné prvky 
stretávajúce sa pri uskutočňovaní hovoru 
využívajúceho medzinárodný roaming 
(vrátane réžie, voľby, zriadenia hovoru, 
jeho tranzitu a terminácie) a rozdiely v 
nákladoch súvisiacich s poskytovaním 
medzinárodných roamingových služieb na 
jednej strane v prípadoch volaní na miesta 
v navštívenej krajine a na druhej strane 
volaní do domovskej krajiny zákazníka 
využívajúceho roamingové služby, 
prípadne do tretej krajiny v rámci 
Spoločenstva.

(18) V rámci maximálnych poplatkov by sa 
mali brať do úvahy relevantné prvky 
stretávajúce sa pri uskutočňovaní a 
prijímaní hovoru využívajúceho 
medzinárodný roaming (vrátane réžie, 
voľby, zriadenia hovoru, jeho tranzitu a 
terminácie). Pretože rozdiely v nákladoch 
na poskytovanie medzinárodných 
roamingových služieb pri hovoroch 
uskutočňovaných alebo prijímaných v 
navštívenej krajine, do domovskej krajiny 
zákazníka alebo z nej, do tretej krajiny 
alebo z nej, sa zdajú byť zanedbateľné, 
pre výpočet maximálneho 
veľkoobchodného poplatku by sa mal 
použiť jednotný koeficient.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 19

(19) Obmedzenie maximálnej ceny 
poskytovania medzinárodného roamingu 
na veľkoobchodnej úrovni by malo 
vychádzať z priemernej minútovej sadzby 
terminačných poplatkov v mobilnej sieti 
v prípade operátorov s významným 
vplyvom na trhu, nakoľko takéto sadzby 

(19) Maximálny poplatok za poskytovanie 
medzinárodného roamingu na 
veľkoobchodnej úrovni by mal vychádzať 
z priemernej minútovej sadzby 
terminačných poplatkov v mobilnej sieti, 
vypočítanej ako priemer sadzieb v 
exponovanom a neexponovanom čase, v 
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koncových zariadení už podliehajú 
dohľadu v súlade s regulačným rámcom z 
roku 2002 pre elektronické komunikácie, 
a preto by sa mali určiť odkazom na zásadu 
orientácie na náklady. Pri danej 
charakteristike trhu terminácie hovoru 
v jednotlivých verejných mobilných 
sieťach a cezhraničnej povahe 
medzinárodného roamingu poskytujú aj 
stabilný základ regulácie, reprezentatívny 
vzhľadom na nákladovú štruktúru 
mobilných sietí v rámci celého 
Spoločenstva. Priemerná sadzba 
terminačných poplatkov v mobilnej sieti 
poskytuje spoľahlivé porovnanie s cenou 
hlavných komponentov na veľkoobchodnej 
úrovni a maximálna prípustná cena 
vychádzajúca z patričného násobku 
takéhoto terminačného poplatku v mobilnej 
sieti by preto mala byť zárukou, že reálne 
náklady na poskytovanie regulovaných 
roamingových služieb budú návratné.

prípade operátorov s významným vplyvom 
na trhu, nakoľko takéto sadzby koncových 
zariadení už podliehajú dohľadu v súlade s 
regulačným rámcom z roku 2002 pre 
elektronické komunikácie, a preto by sa 
mali určiť odkazom na zásadu orientácie na 
náklady. Pri danej charakteristike trhu 
terminácie hovoru v jednotlivých 
verejných mobilných sieťach 
a cezhraničnej povahe medzinárodného 
roamingu poskytujú aj stabilný základ 
regulácie, reprezentatívny vzhľadom na 
nákladovú štruktúru mobilných sietí 
v rámci celého Spoločenstva. Priemerná 
sadzba terminačných poplatkov v mobilnej 
sieti poskytuje spoľahlivé porovnanie 
s cenou hlavných komponentov na 
veľkoobchodnej úrovni a maximálna 
prípustná cena vychádzajúca z patričného 
násobku takéhoto terminačného poplatku v 
mobilnej sieti by preto mala byť zárukou, 
že reálne náklady na poskytovanie 
regulovaných roamingových služieb budú 
návratné.

Odôvodnenie

Jestvujú dôkazy o tom, že vo väčšine členských štátov národné regulačné orgány stanovili 
sadzbu terminačných poplatkov v mobilnej sieti ako priemer sadzieb v exponovanom a 
neexponovanom čase.  Zdá sa, že pri použití tohto princípu je menšie riziko manipulácie, ako 
keď sa berú do úvahy len sadzby v exponovanom čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 20

(20) Obmedzenie maximálnej ceny 
uplatniteľné na maloobchodnej úrovni by 
malo zákazníkom roamingu poskytnúť 
istotu, že nebudú musieť zaplatiť 
neprimeranú cenu, keď uskutočnia hovor 
prostredníctvom regulovaného roamingu, 
pričom domácim operátorom zostane 
v rámci obchodného rozpätia dostatočný 
priestor na diferencovanie produktov 
ponúkaných zákazníkom.

(20) Maximálny poplatok uplatniteľný na
voliteľnú eurotarifu by malo zákazníkom 
roamingu poskytnúť istotu, že nebudú 
musieť zaplatiť neprimeranú cenu, keď 
uskutočnia hovor prostredníctvom 
regulovaného roamingu, pričom domácim 
operátorom zostane v rámci obchodného 
rozpätia dostatočný priestor na 
diferencovanie produktov ponúkaných 
zákazníkom.



PR\649863SK.doc PE 384.334v01-009/28 PR\649863SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 20A (nové)

(20a) Aby sa zvýšila konkurencia na trhu 
so službami medzinárodnej mobilnej 
dátovej komunikácie, a aby boli poplatky 
za nové služby, ako sú napr. MMS 
(multimediálne správy), mobilný internet 
a mobilná televízia, pre zákazníka 
prehľadné a porovnateľné, domáci 
poskytovatelia by mali mať povinnosť 
okrem eurotarify ponúkať aj súhrnnú 
mesačnú paušálnu sadzbu, ktorá by 
zahŕňala všetky služby medzinárodného 
roamingu a dátovej komunikácie 
ponúkané domácim poskytovateľom. 
Paušálna sadzba by mala zákazníkom 
umožniť porovnaťbalíky poplatkov v 
Európe a mala by im dovoliť vybrať si zo 
širšej ponuky domácich poskytovateľov.

Odôvodnenie

Spravodajca akceptuje všeobecný postoj Komisie, že cenová regulácia medzinárodných 
dátových služieb by na základe súčasných informácií (t.j. hodnotenia vplyvov) išla nad rámec 
tohto nariadenia. Jestvujú však silné dôkazy o tom, že trh s dátovým prenosom nefunguje tak 
ako by mal.  Ak sa zavedie paušálny poplatok na celoeurópskej úrovni, zákazníci v celej 
Európskej únii budú mať možnosť porovnať balíky poplatkov.Zvýši sa tým 
konkurencieschopnosť na trhu a môže to viesť k poklesu cien za roamingové hovory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 21

(21) Poskytovatelia medzinárodných 
roamingových služieb pre hovory 
realizované v zahraničí, ktoré pokrýva 
toto nariadenie, by mali mať k dispozícii 
obdobie na dobrovoľné upravenie svojich 
maloobchodných cien tak, aby 
zodpovedali obmedzeniam maximálnych 
cien ustanoveným v tomto nariadení. Na 
tento účel je primerané povoliť obdobie 
šiestich mesiacov, v ktorom sa trhovým 

vypúšťa sa
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subjektom umožnia potrebné úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 22

(22) Podobne by sa malo aplikovať 
obmedzenie maximálnych cien, ktoré 
možno požadovať od zákazníkov 
roamingu za prijímanie hovorov hlasovej 
telefónnej služby počas využívania 
roamingu v zahraničí v rámci 
Spoločenstva, aby sa zabezpečilo, že budú 
vernejšie odrážať náklady vynaložené na 
takúto službu, a aby zákazníci mali väčšiu 
istotu, akým poplatkom sa vystavia 
prijatím hovoru na mobilnom telefóne v 
zahraničí.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 23

(23) Toto nariadenie by nemalo ohroziť 
novátorské ponuky spotrebiteľom s 
priaznivejšou cenou, než je maximálny 
minútový poplatok obsiahnutý v tomto 
nariadení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 26

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

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

štáte. Súčasťou týchto informácií by mali 
byť poplatky za uskutočňovanie a 
prijímanie hlasových hovorov a 
odosielanie a prijímanie dát v každej 
dostupnej navštívenej sieti v danom 
členskom štáte. V týchto informáciach by 
mali byť zdôraznené rozdiely medzi 
sadzbami v exponovanom a 
neexponovanom čase a všetky ďalšie 
časové rozdiely. Zákazník využívajúci 
roamingové služby by mal do jednej 
hodiny po vstupe na územie iného 
členského štátu dostať od svojho 
domáceho poskytovateľa formou 
automatickej SMS, alebo inou formou 
vhodnou pre zrakovo postihnuté osoby, 
personalizovanú cenovú informáciu o 
maloobchodných poplatkoch 
vzťahujúcich sa na uskutočňovanie  a 
prijímanie hovorov a odosielanie a 
prijímanie dát daným zákazníkom na 
území navštevovaného členského štátu.
Zákazníci by mali mať možnosť 
kedykoľvek prejsť z módu „push“ 
(automatická SMS) do módu „pull“ (SMS 
na vyžiadanie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 26A (nové)

(26a) V záujme prehľadnosti sa tiež 
vyžaduje, aby operátori poskytovali 
informácie o poplatkoch za roaming pri 
vzniku zmluvného vzťahu a aby 
zákazníkom pravidelne a tiež v prípade 
výraznej zmeny poskytovali aktuálne 
informácie o poplatkoch za roaming.
Domáci poskytovatelia by mali 
zákazníkom v pravidelných intervaloch, a 
v rovnakom rozsahu ako sú zákazníci 
informovaní o súbežných sadzbách za 
roaming, poskytovať vyčerpávajúce 
infomácie o podmienkach týkajúcich sa 
eurotarify a súhrnnej mesačnej paušálnej 
sadzby. Domáci poskytovatelia by mali 
zákazníkov tiež informovať o tom, ako 
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prejsť na niektorú z povinných tarifných 
schém. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 27

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

(27) Národné regulačné orgány 
zodpovedné za vykonávanie úloh 
súvisiacich s regulačným rámcom z roku 
2002 pre elektronické komunikácie by mali 
mať právomoci potrebné na dohľad a 
zaisťovanie vykonávania povinností 
vyplývajúcich z nariadenia na svojom 
území. Mali by monitorovať aj vývoj cien 
hlasových a dátových služieb pre 
zákazníkov mobilných sietí, ktorí 
využívajú roaming v rámci Spoločenstva, 
najmä s prihliadnutím na špecifické 
náklady týkajúce sa roamingových hovorov
uskutočnených a prijatých v 
najvzdialenejších okrajových oblastiach
Spoločenstva a na potrebu zabezpečiť, aby 
sa tieto náklady dali na veľkoobchodnom 
trhu primerane vykompenzovať. Národné 
regulačné orgány by mali výsledky 
takéhoto monitorovania oznamovať 
Komisii každých šesť mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
Informácie by sa mali poskytovať 
osobitne o firemných zákazníkoch, 
osobitne o zákazníkoch využívajúcich 
následne platenú službu a osobitne o 
zákazníkoch využívajúcich predplatenú 
službu. Komisia by mala každých 12 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia zverejniťsprávu o vývoji v EÚ.
Národné regulačné orgány by mali 
zabezpečiť, aby sa aktualizované 
informácie o uplatňovaní nariadenia 
dostávali k užívateľom mobilných sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ODÔVODNENIE 31A (nové)
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(31a) Cenová regulácia na 
veľkoobchodnej úrovni by mala zaniknúť 
v prípade, ak bude jestvovaťkvalitne 
fungujúca burza, na ktorej sa bude 
obchodovať s roamingovými minútami 
a/alebo bitmi.

Odôvodnenie

Fungujúca burza, na ktorej by sa anonymne obchodovalo s roamingovými minútami a/alebo 
bitmi, by vytvorila rovnocenné podmienky pre všetkých operátorov bez diskriminácie voči 
menším operátorom alebo operátorom, ktorí si priamo konkurujú. V takom prípade by už 
nebolo potrebné zaviesť obmedzenie veľkoobchodných cien, ktoré je zamerané na dosiahnutie 
rovnakého cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 ODSEK 1

1. Toto nariadenie uvádza spoločný 
mechanizmus nazvaný koncepcia 
európskeho domáceho trhu, ktorý 
zabezpečuje, že užívatelia verejných 
mobilných telefónnych sietí cestujúci 
v rámci Spoločenstva nebudú platiť 
neprimerané ceny za medzinárodné 
roamingové služby pri volaní a prijímaní 
hovorov, čím sa dosiahne vysoký stupeň 
ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí 
hospodárska súťaž medzi operátormi 
mobilných sietí. Nariadenie ustanovuje 
pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu 
operátori mobilných sietí žiadať za 
poskytovanie medzinárodného roamingu 
pre hlasovú službu pri volaniach v rámci 
Spoločenstva, a týka sa tak poplatkov 
vyberaných medzi operátormi sietí na 
veľkoobchodnej úrovni, ako aj poplatkov 
požadovaných domovskými 
poskytovateľmi na maloobchodnej úrovni.

1. Toto nariadenie uvádza spoločný 
mechanizmus založený na koncepcii
európskeho domáceho trhu, ktorý 
zabezpečuje, že užívatelia verejných 
mobilných telefónnych sietí cestujúci 
v rámci Spoločenstva nebudú platiť 
neprimerané ceny za medzinárodné 
roamingové služby pri volaní a prijímaní 
hovorov, čím sa dosiahne vysoký stupeň 
ochrany spotrebiteľa a zároveň zabezpečí 
hospodárska súťaž medzi operátormi 
mobilných sietí a zachovajú sa stimuly pre 
inováciu ako aj možnosť voľby pre 
zákazníkov. Nariadenie ustanovuje 
pravidlá týkajúce sa poplatkov, ktoré môžu 
operátori mobilných sietí žiadať za 
poskytovanie medzinárodného roamingu 
pre hlasovú službu pri volaniach v rámci 
Spoločenstva, a týka sa tak poplatkov 
vyberaných medzi operátormi sietí na 
veľkoobchodnej úrovni, ako aj poplatkov 
požadovaných domácimi poskytovateľmi 
na maloobchodnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 ODSEK 1A (nový)
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1a. Týmto nariadením sa stanovujú 
pravidlá na zvýšenie transparentnosti cien 
a zlepšenie poskytovania informácií o 
poplatkoch zákazníkom využívajúcim 
medzinárodné roamingové služby vrátane 
služieb dátovej komunikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 2 ODSEK 2 PÍSMENO D)

d) „hovor prostredníctvom regulovaného 
roamingu“ znamená volanie v rámci 
mobilnej hlasovej telefónnej služby 
vykonané zákazníkom roamingu z 
navštívenej siete do verejnej telefónnej 
siete v rámci Spoločenstva;

d) „hovor prostredníctvom regulovaného 
roamingu“ znamená volanie v rámci 
mobilnej hlasovej telefónnej služby 
vykonané alebo prijaté zákazníkom 
roamingu, ktoré vznikne alebo je prijaté v  
navštívenej sieti, a je ukončené vo verejnej 
telefónnej sieti v rámci Spoločenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 3 ODSEK 1A (nový)

Na účely poskytovania medzinárodných 
roamingových služieb bude mať každý 
domáci poskytovateľ prístup k iným 
pozemným verejným mobilným 
telefónnym sieťam v členských štátoch 
ako je domáca sieť a bude ich môcť 
využívať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 4 NÁZOV

Maloobchodné poplatky za uskutočňovanie 
hovorov prostredníctvom regulovaného 
roamingu

Maloobchodné poplatky za uskutočňovanie 
a prijímanie hovorov prostredníctvom 
regulovaného roamingu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 4 ODSEK 1

Na základe článku 5 celkový 
maloobchodný poplatok bez DPH, ktorý 

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

môže domáci poskytovateľ požadovať od 
svojho zákazníka roamingu za 
uskutočnenie hovoru prostredníctvom 
regulovaného roamingu, nesmie prekročiť 
[x %] uplatniteľného maximálneho 
veľkoobchodného poplatku za tento hovor 
určeného v súlade s prílohou I. Za prijatie 
hovoru prostredníctvom regulovaného 
roamingu nesmie domáci poskytovateľ 
požadovať od svojich zákazníkov 
roamingu vyššie poplatky ako je jedna 
tretina uplatniteľného maximálneho 
maloobchodného poplatku za 
uskutočnené roamingové hovory.
Obmedzenia výšky poplatku v tomto 
článku obsahujú všetky pevné prvky 
spájajúce sa s poskytovaním hovorov 
prostredníctvom regulovaného roamingu, 
ako sú poplatky za zostavenie hovoru alebo 
paušálne poplatky (opt-in fees).

Obmedzenia výšky poplatku v tomto 
článku sa vzťahujú na eurotarifu, ktorú 
musí mať v ponuke každý poskytovateľ.
Zákazníci môžu na eurotarifu prechádzať 
a odchádzať z nej podľa vlastného 
uváženia a každá takáto zmena sa vykoná 
bezplatne a bez akejkoľvek sankcie a 
nesmú sa na ňu viazať podmienky alebo 
obmedzenia týkajúce sa existujúcich 
zložiek zmluvného vzťahu. Eurotarifu je 
možné kombinovať s akýmkoľvek 
balíkom poplatkov.

Odôvodnenie

Zavedením regulovaného štandardizovaného paušálneho poplatku namiesto regulácie celého 
maloobchodného trhu sa zákazníkom poskytne ochrana a odvetviu priestor na inováciu 
nových balíkov poplatkov prispôsobených individuálnym potrebám zákazníkov. V súvislosti s 
požiadavkami na transparentnosť, ktoré ukladajú odvetviu povinnosť poskytovať zákazníkom 
informácie o cenách, budú mať zákazníci možnosť informovaného výberu medzi rôznymi 
ponukami na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 4 ODSEK 1A (nový)

1a. Okrem eurotarify, ktorá je upravená v 
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odseku 1, má každý domáci poskytovateľ 
v ponuke spravodlivú súhrnnú mesačnú 
paušálnu sadzbu, na ktorú sa nevzťahujú 
žiadne obmedzenia výšky poplatku. V tejto 
paušálnej sadzbe sú zahrnuté 
medzinárodné služby hlasovej a dátovej 
komunikácie prostredníctvom roamingu 
(vrátane SMS a MMS) v rámci 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Spravodajca akceptuje všeobecný postoj Komisie, že cenová regulácia medzinárodných 
dátových služieb by na základe súčasných informácií (t.j. hodnotenia vplyvov) išla nad rámec 
tohto nariadenia. Jestvujú však silné dôkazy o tom, že trh s dátovým prenosom nefunguje tak 
ako by mal. Ak sa zavedie paušálna sadzba na celoeurópskej úrovni, zákazníci v celej 
Európskej únii si budú môcť porovnať balíky poplatkov. Zvýši sa tým konkurencieschopnosť 
na trhu a môže to viesť k poklesu cien za roamingové hovory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 5 ODSEK 1

Povinnosti v článku 4 začnú platiť šesť 
mesiacov po tom, ako nadobudne účinnosť 
toto nariadenie.

Povinnosti v článku 4 začnú platiť dňom
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v 
zmysle článku 10 ods. 5.

Odôvodnenie
V predchádzajúcich mesiacoch prebiehala diskusia zameraná na zvyšovanie povedomia 

medzi operátormi. V odvetví už podľa všetkého cenovú reguláciu očakávajú. Ďalšie 
oneskorenie už preto nie je ospravedlniteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 6

Článok 6
Maloobchodné poplatky za prijímanie 
hovorov prostredníctvom medzinárodného 
roamingu počas pobytu v zahraničí v 
rámci Spoločenstva

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 7 ODSEK 1

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

1. Každý domáci poskytovateľ poskytne 
každému svojmu zákazníkovi roamingu 
personalizovanú informáciu o 
maloobchodných poplatkoch, ktoré sa 
týkajú uskutočňovania a prijímania
hovorov, odosielania a prijímania SMS a 
MMS a ďalších služieb medzinárodnej 
dátovej komunikácie prostredníctvom 
roamingu týmto zákazníkom v 
navštívenom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 7 ODSEK 2

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 7 ODSEK 2A (nový)

2a. Zákazník využívajúci roamingové 
služby by mal do jednej hodiny po vstupe 
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na územie iného členského štátu ako je 
štát jeho domáceho poskytovateľa dostať 
od svojho domáceho poskytovateľa 
prostredníctvom SMS, alebo inou formou 
vhodnou pre zrakovo postihnuté osoby, 
len personalizovanú cenovú informáciu o 
maloobchodných poplatkoch 
vzťahujúcich sa na uskutočňovanie  a 
prijímanie hovorov, odosielanie a 
prijímanie SMS a MMS a akékoľvek 
ďalšie služby dátovej komunikácie daným 
zákazníkom na území navštíveného 
členského štátu. Zákazníci majú možnosť 
kedykoľvek prejsť z módu „push“ 
(automatická informácia o cene 
prostredníctvom SMS) do módu „pull“ 
(informácia o cene prostredníctvom SMS 
na vyžiadanie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 7 ODSEK 3

3. Táto informačná služba bude fungovať 
bezplatne, či už pôjde o podanie žiadosti, 
alebo o prijatie požadovanej informácie.

3. Táto informačná služba bude fungovať 
bezplatne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 7 ODSEK 4

4. Personalizovaná informácia o cene 
uvedená v tomto článku pozostáva z 
poplatkov uplatniteľných v rámci tarifnej 
schémy dotknutého zákazníka roamingu 
na volania a prijímania hovorov v 
akejkoľvek navštívenej sieti v členskom 
štáte, v ktorom zákazník využíva službu 
roamingu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 7 ODSEK 5

5. Domáci poskytovatelia poskytnú novým 
zákazníkom pri vzniku zmluvného vzťahu 

5. Domáci poskytovatelia poskytnú novým 
zákazníkom pri vzniku zmluvného vzťahu 
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úplné informácie o relevantných 
poplatkoch za roaming. Domáci 
poskytovatelia budú tiež periodicky 
poskytovať svojim zákazníkom 
aktualizované informácie o poplatkoch za 
roaming a navyše aj zakaždým, keď 
v poplatkoch nastane výrazná zmena.

úplné informácie o relevantných 
poplatkoch za roaming. Budú tiež 
periodicky poskytovať svojim zákazníkom 
aktualizované informácie o poplatkoch za 
roaming a navyše aj zakaždým, keď 
v poplatkoch nastane výrazná zmena.
Domáci poskytovatelia každému 
zákazníkovi okamžite poskytnú úplné 
informácie o podmienkach uvedených v 
článku 4 ods. 1, ktoré sa týkajú eurotarify, 
a o súhrnnej mesačnej paušálnej sadzbe 
uvedenej v článku 4 ods. 2 a vysvetlia im, 
ako prejsť na niektorú z týchto povinných 
taríf.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 8 ODSEK 6

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

6. Národné regulačné orgány budú 
monitorovať vývoj veľkoobchodných aj 
maloobchodných cien poskytovania 
hlasových roamingových služieb
zákazníkom roamingu, najmä v 
najvzdialenejších okrajových oblastiach 
Spoločenstva, a každých šesť mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, 
oznámia výsledok tohto monitorovania 
Komisii. Informácie sa budú poskytovať 
osobitne o firemných zákazníkoch, 
osobitne o zákazníkoch využívajúcich 
následne platenú službu a osobitne o 
zákazníkoch využívajúcich predplatenú 
službu.
Komisia na základe správ národných 
regulačných orgánov a so zreteľom na 
názor Európskej skupiny regulátorov do 
12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia predloží Parlamentu a 
Rade analýzu veľkoobchodných a 
maloobchodných cien za roaming v rámci 
Spoločenstva. Ak po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia maloobchodné 
ceny medzinárodných roamingových 
hovorov výrazne neklesnú, Komisia v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou v zmysle článku 13 ods. 2 
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upraví multiplikačný faktor sadzby 
terminačných poplatkov v mobilnej sieti 
uvedený v prílohe I. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 8 ODSEK 6A (nový)

6a. Národné regulačné orgány budú 
monitorovať vývoj veľkoobchodných a 
maloobchodných cien za poskytovanie 
služby SMS a ďalších služieb dátovej 
komunikácie zákazníkom roamingu a 
každých šesť mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia oznámia 
výsledky monitorovania Komisii.
Informácie sa budú poskytovať osobitne o 
firemných zákazníkoch, osobitne o 
zákazníkoch využívajúcich následne 
platenú službu a osobitne o zákazníkoch 
využívajúcich predplatenú službu.
Komisia na základe správ národných 
regulačných orgánov do 18 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
predloží Parlamentu a Rade analýzu 
veľkoobchodných a maloobchodných cien 
za medzinárodné služby dátovej 
komunikácie prostredníctvom roamingu v 
rámci Spoločenstva. Ak po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia poplatky za 
medzinárodné služby dátovej komunikácie 
prostredníctvom roamingu výrazne 
neklesnú, Komisia preskúma potrebu 
nariadenia, ktorým by sa znížili poplatky 
za poskytovanie medzinárodných služieb 
dátovej komunikácie prostredníctvom 
roamingu a v prípade potreby predloží 
jeho návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 12 ODSEK 1

Komisia preskúma funkčnosť tohto 
nariadenia a podá správu Európskemu 
parlamentu a Rade najneskôr dva roky od 

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

dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Do tejto 
správy Komisia zahrnie dôvody, pre ktoré 
nachádza pokračujúcu potrebu regulácie, 
náležitosť zavedenia ustanovení „volajúca 
strana platí“ a možnosť na jej zrušenie vo 
svetle vývoja trhu a s prihliadnutím na 
hospodársku súťaž a existenciu alebo 
neexistenciu dobre fungujúcej burzy, na 
ktorej sa obchoduje s roamingovými 
minútami a bitmi. Na tento účel si 
Komisia môže vyžiadať od členských 
štátov informácie, ktoré jej musia byť bez 
zbytočného odkladu poskytnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
PRÍLOHA I

Veľkoobchodné poplatky za 
uskutočňovanie hovorov prostredníctvom 
regulovaného roamingu uvedeného v 
článku 3

Veľkoobchodné poplatky za 
uskutočňovanie hovorov prostredníctvom 
regulovaného roamingu uvedeného v 
článkoch 3 a 4.

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

Celkový veľkoobchodný poplatok, ktorý
môže jeden operátor navštívenej siete 
požadovať od ktoréhokoľvek operátora 
domácej siete zákazníka roamingu za 
uskutočnenie hovoru prostredníctvom 
regulovaného roamingu s pôvodom 
v navštívenej sieti neprekročí z hľadiska 
minútových nákladov sumu rovnajúcu sa 
priemernej sadzbe terminačných poplatkov 
v mobilnej sieti zverejnenej podľa článku 
10 ods. 3 vynásobenej faktorom [y] v 
prípade všetkých hovorov do verejnej 
telefónnej siete buď v členskom štáte, v 
ktorom sa navštívená sieť nachádza, alebo 
v inom členskom štáte, než je ten, v ktorom 
sa navštívená sieť nachádza.  

a) dvoma v prípade volania 
prostredníctvom regulovaného roamingu
na číslo pridelené verejnej telefónnej sieti 
členského štátu, v ktorom sa nachádza 
navštívená sieť, alebo

b) tromi v prípade volania 
prostredníctvom regulovaného roamingu 
na číslo pridelené verejnej telefónnej sieti
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iného členského štátu, než je ten, v ktorom 
sa nachádza navštívená sieť.

Obmedzenia výšky poplatku v tomto 
článku obsahujú všetky pevne určené 
prvky, ako napríklad poplatky za 
zostavenie hovoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
PRÍLOHA II BOD 1 PÍSMENO A)

a) „vnútroštátna vážená priemerná sadzba 
terminačných poplatkov v mobilnej sieti“ 
znamená priemer sadzieb terminačných 
poplatkov v mobilnej sieti na operátora 
s významným vplyvom na trhu vážený na 
základe počtu aktívnych účastníkov na 
operátora s významným vplyvom na trhu;

(a) „vnútroštátna vážená priemerná sadzba 
terminačných poplatkov v mobilnej sieti“ 
znamená priemer sadzieb terminačných 
poplatkov v mobilnej sieti na operátora s 
významným vplyvom na trhu vážený na 
základe celkového počtu minút v sieti na 
operátora s významným vplyvom na trhu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
PRÍLOHA II BOD 1 PÍSMENO B)

b) „sadzba terminačných poplatkov 
v mobilnej sieti na operátora s významným 
vplyvom na trhu“ znamená priemerný 
minútový poplatok (vrátane poplatku za 
zostavenie hovoru) založený na 
trojminútovom volaní v exponovanom
čase, bez DPH a v národnej mene 
príslušného členského štátu, za ukončenie 
volaní hlasovej služby v svojej mobilnej 
sieti, aplikovaný každým operátorom 
s významným vplyvom na trhu v súlade 
s metodikou schválenou príslušným 
národným regulačným orgánom;

(b) „sadzba terminačných poplatkov 
v mobilnej sieti na operátora s významným 
vplyvom na trhu“ znamená priemerný 
minútový poplatok (vrátane poplatku za 
zostavenie hovoru) založený na 
trojminútovom volaní za priemernú 
sadzbu (t.j. sadzbu, ktorá je priemerom 
sadzieb za volania v exponovanom a 
neexponovanom čase), bez DPH 
a v národnej mene príslušného členského 
štátu, za ukončenie volaní hlasovej služby 
vo svojej mobilnej sieti, aplikovaný 
každým operátorom s významným 
vplyvom na trhu v súlade s metodikou 
schválenou príslušným národným 
regulačným orgánom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
PRÍLOHA II BOD 1 PÍSMENO D)

d) „aktívni účastníci na operátora s 
významným vplyvom na trhu“ znamená 

vypúšťa sa
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súhrn počtu aktívnych účastníkov 
všetkých operátorov s významným 
vplyvom na trhu a počtu aktívnych 
účastníkov všetkých ostatných 
poskytovateľov mobilných služieb, ktorí 
používajú sieť operátorov s významným 
vplyvom na trhu na termináciu hlasových 
volaní svojich zákazníkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
PRÍLOHA II BOD 1 PÍSMENO E)

e) „aktívni účastníci“ znamená aktívni 
účastníci mobilných sietí (s predplatným i 
zmluvou) určení v súlade s metodikou 
schválenou národným regulačným 
orgánom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
PRÍLOHA II BOD 2

(2) Priemernou minútovou sadzbou 
terminačných poplatkov v mobilnej sieti 
zverejnenou podľa článku 10 ods. 3 je 
priemer vnútroštátnych vážených 
priemerných sadzieb terminačných 
poplatkov, sám vážený na základe 
celkového počtu aktívnych účastníkov 
v každom členskom štáte. Vypočíta sa za 
použitia informácií uvedených v odseku 3, 
ktoré Komisii oznámili národné regulačné 
orgány v súlade so žiadosťou podľa článku 
10 ods. 2 alebo 4.

(2) Priemernou minútovou sadzbou 
terminačných poplatkov v mobilnej sieti 
zverejnenou podľa článku 10 ods. 3 je 
priemer vnútroštátnych vážených 
priemerných sadzieb terminačných 
poplatkov. Vypočíta sa za použitia 
informácií uvedených v odseku 3, ktoré 
Komisii oznámili národné regulačné 
orgány v súlade so žiadosťou podľa článku 
10 ods. 2 alebo 4.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Kľúčovým prvkom vnútorného trhu mobilnej komunikácie v Európe je možnosť občanov 
EÚ používať svoje mobilné prístroje pri cestách z domácej krajiny do zahraničia. Súčasný 
roamingový trh prejavuje znaky jasného zlyhania, čo bráni občanom EÚ používať mobilné 
prístroje pri cestách z jedného členského štátu do druhého.

Prejavujeme jednoznačnú podporu všeobecnému tlaku návrhu nariadenia Komisie o roamingu 
vo verejných sieťach v rámci Spoločenstva. Napriek tomu však vidíme priestor pre zlepšenie, 
pokiaľ ide jednak o sprehľadnenie cien pre spotrebiteľa, ktorého cieľom je to, aby spotrebiteľ 
mohol vykonať informovaný výber, a tiež o vytvorenie rovnocenných podmienok pre 
mobilných operátorov s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž na vnútornom roamingovom 
trhu.

Európsky parlament berie ohľad na obavy Komisie pred reguláciou cien služieb 
medzinárodného mobilného dátového prenosu na základe aktuálnych informácií o tomto 
trhovom segmente, najmä bez riadneho posúdenia vplyvov. Európsky parlament napriek tomu 
poukazuje na to, že je veľmi potrebné tento trhový segment podrobne preskúmať a 
monitorovať, pretože podľa všetkého jestvujú závažné dôkazy o jeho zlyhaní.

I. Zlyhanie trhu

1. Veľmi vysoké ceny
Ceny služieb mobilnej komunikácie, ktoré sa zákazníkom ponúkajú za roaming, sa pohybujú 
od vysokých až po často neúmerne vysoké. Aj keď neodôvodniteľne vysoké sú najmä 
poplatky na maloobchodnej úrovni, sú dôkazy o tom, že poplatky na veľkoobchodnej 
úrovni, ktoré operátori domácich sietí vyžadujú predovšetkým od menších operátorov, vysoko 
prevyšujú náklady, ktoré títo domáci operátori vynakladajú, čím bránia spravodlivej 
konkurencii.

2. Nedostatočná transparentnosť
Občania EÚ potrebujú komunikačné služby vysokej kvality. Ide o naozajstnú potrebu, ak si 
uvedomíme, že osem z desiatich občanov EÚ vlastní mobilný telefón a že miera rozšírenia 
mobilných telefónov v niektorých členských štátoch presahuje 100 % (Taliansko 123,2 %, 
Portugalsko 117,1 %, Spojené kráľovstvo 116,3 %)1. Z tohto dôvodu sú nevyhnutné 
transparentné mechanizmy stanovovania cien. Na úrovni obchodník – obchodník musí byť 
transparentnosť zárukou fungovania vnútorného trhu. Na úrovni obchodník – zákazník je 
hlavným cieľom spotrebiteľovi poskytnúť úplné a porovnateľné informácie o aktuálnych 
cenách, aby mohol uskutočniť rozhodnutie o výbere na základe dostatočného množstva 
informácií. 

  
1Ku koncu 4. štvrťroku 2005
Zdroj: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.
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II. Nevýhody nefunkčného vnútorného telekomunikačného trhu  

1. Nesplnenie cieľov Lisabonskej stratégie
Hlavným cieľom Lisabonskej agendy je do roku 2010 vytvoriť z EÚ 
najkonkurencieschopnejšiu znalostnú ekonomiku na svete. Európska rada vyzvala v marci 
2005 Komisiu, Radu a členské štáty, aby Lisabonskú stratégiu obnovili zameraním sa na rast 
a zamestnanosť v Európe. Spravodlivo fungujúci pracovný trh by mohol byť živnou pôdou 
pre rast a čerstvou hybnou silou pre konkurencieschopnú ekonomiku EÚ. Ak chceme, aby 
bol trh EÚ konkurencieschopnný na globálnej úrovni, potrebujeme dynamický 
vnútorný trh bez vnútorných bariér. Neopodstatnene vysoké ceny, ktoré bránia 
zákazníkom využívať mobilné telefóny, vytvárajú na vnútornom trhu služieb bariéry.

2. Nevytvorenie vnútorného trhu založeného na znalostiach
Trh s mobilnými komunikáciami, ktorý je súčasťou širšieho trhu so službami informačnej 
spoločnosti, zahŕňa nielen hlasovú telefónnu službu, ale aj poskytovanie ďalších, novších 
služieb mobilnej komunikácie. Najmä VOIP, siete 3G, GPS, Wi-Fi, mobilný internet a 
televízia, ako aj nové mobilné telefóny vo väčšom rozsahu podporujúce mobilný dátový 
prenos sú výsledkom sľubného vývoja, ktorý by nemal byť brzdený nedostatkom dopytu 
vyvolaného odstrašujúcimi cenami.

3. Samoregulácia nefunguje 
Pri samoregulácii by operátori alebo združenia rokovali medzi sebou a dohodli sa na 
usmerniach na úrovni EÚ. Operátori by museli zaručiť významné zníženie cien na 
veľkoobchodnej ako aj maloobchodnej úrovni. Takéto návrhy však zrejme nikto doteraz 
nepredložil.

4. Nefungovanie v číslach
Výsledky prieskumov naznačujú, že:

• mobilný telefón vlastní takmer osem z desiatich Európanov
• používatelia mobilných telefónov vo veľmi významnej miere využívajú medzinárodné 

roamingové služby – väčšina (deväť z desiatich) dáva pri cestách do zahraničia 
prednosť roamingu pred zakúpením novej SIM karty

• jednoznačná väčšina používateľov pri cestách do zahraničia mobilnú komunikáciu 
obmedzuje

• neúmerne vysoká cena za komunikáciu je jednoznačne (81 % odpovedí) hlavnou 
príčinou toho, že Európania obmedzujú používanie svojich mobilných telefónov pri 
cestách do zahraničia

• ceny sú značne neprehľadné – štyria z desiatich obyvateľov EÚ nemajú jasnú 
predstavu o cene za svoje hovory

• výrazná väčšina Európanov (70 % odpovedí) si želá, aby Európska únia podnikla 
opatrenia smerom k zavedeniu regulácie cien hovorov a textových správ, aby poplatky 
za roaming neboli neprimerane vyššie ako miestne ceny

B Navrhované zlepšenia
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Základným cieľom tohto nariadenia je vytvorenie dobre fungujúceho vnútorného 
telekomunikačného trhu v EÚ. Je nevyhnutné prekonať geografické bariéry brániace 
dynamickej konkurencii. Transparentnosť pre zákazníkov, ako aj pre odvetvie, sa musí zvýšiť
a môže čiastočne prispieť k dosiahnutiu celkového cieľa.

5. Regulácia na veľkoobchodnej úrovni 

Kľúčovým faktorom vedúcim k dosiahnutiu uvedených cieľov je cenová regulácia na 
veľkoobchodnej úrovni. Cenovou reguláciou by sa mali vytvoriť rovnocenné podmienky pre 
veľkých a malých, starých a nových (prístup na trh), severných a južných (cestovný ruch) a 
východných a západných (príjmy) operátorov, ktoré by mali byť zárukou hospodárskej 
súťaže. Podmienkou spravodlivej hospodárskej súťaže je to, aby všetci operátori pristúpili na 
veľkoobchodnej úrovni v oblasti roamingových služieb na povinnosť prenosu (must-carry 
obligation).

Veľkoobchodná regulácia musí byť postavená na transparentnom základe, ktorý nie je 
náchylný na manipuláciu, je aplikovateľný vo všetkých členských štátoch rovnako a 
nepredstavuje nadmernú administratívnu záťaž pre regulačné orgány.

Regulácia na veľkoobchodnej úrovni by mala byť založená na sadzbách terminačných 
poplatkov (MTR), vypočítaných ako priemer zo všetkých 27 členských štátov. Celkové 
veľkoobchodné cenové obmedzenie sa vypočíta vynásobením priemernej sadzby 
terminačných poplatkov jednotným koeficientom. Žiaden operátor mobilnej siete nesmie 
od iného operátora požadovať vyššie poplatky.

Cenová regulácia by mala na veľkoobchodnej úrovni vstúpiť do platnosti bezodkladne. 

6. Doložka o platnosti

V prípade ak by odvetvie zriadilo burzu, ktorá by pokrývala celý roamingový trh v EÚ 
(prichádzajúce aj odchádzajúce hovory), operátori, ktorí by na tejto burze obchodovali s 
celým objemom svojich roamingových minút by nemali byť naďalej predmetom regulácie na 
veľkoobchodnej úrovni.

7. Maloobchodná regulácia 

Cieľom cenovej regulácie na maloobchodnej úrovni je v prvom rade dosiahnuť, aby sa 
zníženie cien poskytnuté operátormi na veľkoobchodnej úrovni prenieslo na zákazníkov, a 
aby mali oparátori zároveň dostatok priestoru na inovácie nových služieb a balíkov poplatkov.

Absolútne cenové obmedzenie na maloobchodnej úrovni bude jestvovať len vo vzťahu k 
regulovanej maloobchodnej tarife (eurotarifa), ktorú bude musieť každý operátor povinne 
ponúkať. Tarifa by mala pozostávať zo súhrnnej ceny za hovor alebo za časovú jednotku a v 
prípade potreby by ju mohol upraviť Európsky parlament alebo Európska rada. Operátori sú 



PR\649863SK.doc PE 384.334v01-0027/28 PR\649863SK.doc

SK

povinní poskytovať úplné informácie o podmienkach eurotarify a umožniť zákazníkom, aby si 
ju mohli jednoduchým spôsobom zvoliť. 

Aby sa zvýšila konkurencia na trhu mobilného prenosu dát a na celoeurópskej úrovni 
vytvorila možnosť porovnania cien za roaming, operátori budú tiež povinní poskytovať 
medzinárodnú súhrnnú mesačnú paušálnu sadzbu. V tejto sadzbe musí byť zahrnutý 
základný poplatok, poplatky za vnútroštátne a medzinárodné roamingové hovory, poplatky za 
mobilný prenos dát (SMS, MMS, mobilná televízia atď.) a poplatky za služby, ktoré sú 
zákazníkovi ponúknuté neskôr. Na paušálnu sadzbu sa nevzťahuje žiadna cenová regulácia.

V prípade ak operátori obe požiadavky (eurotarifa a súhrnná paušálna sadzba) splnia, 
predmetom regulácie nebudú žiadne ďalšie existujúce alebo nové tarifné modely pre 
medzinárodný roaming a operátori budú môcť svoje balíky služieb voľne meniť. 
Cenová regulácia  na maloobchodnej úrovni by mala byť zavedená bezodkladne a mala by 
zostať v platnosti až do prekonania geografických bariér a vytvorenia dobre fungujúceho 
vnútorného trhu.

8. Transparentnosť

Aktívny „push systém“ má prednosť pred poskytovaním infomácií o cene na požiadanie 
(„pull systém“). S cieľom predísť zasielaniu nevyžiadaných informácií sa musí informácia 
obmedziť na uvedenie ceny a spotrebitelia musia mať možnosť v prípade želania prejsť na 
„pull systém“.

Spotrebiteľom sa musí v reálnom čase poskytovať informácia o nákladoch, ktoré pri 
využívaní roamingu vynakladajú.

Musí sa zaručiť primeranosť nákladov na informovanie spotrebiteľov.

Aby bolo možné účinok zníženia cien na veľkoobchodnej úrovni preniesť ďalej, musí sa 
zvýšiť transparentnosť v oblasti cien, ktoré si operátori účtujú medzi sebou. Pretože neexistuje 
žiaden európsky regulačný orgán, zabezpečenie transparentnosti sa požaduje od národných 
regulátorov. 

9. Ďalšie kroky

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby podrobne monitorovala vývoj cien v oblasti 
medzinárodného mobilného prenosu dát a vyhodnotila potrebu ďalšej regulácie. 
Spravodajca poukazuje na vysoké riziko pre inováciu nových technológií a služieb v tejto 
oblasti z dôvodu neprimerane vysokých cien.

C. Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť

V tejto súvislosti musí navrhnované nariadenie dosiahnuť vyvážený prístup, v ktorom by 
boli zohľadnené záujmy zákazníkov ako aj mobilného telekomunikačného priemyslu. 
Ceny roamingu by mali výrazne poklesnúť a zároveň by sa mali zachovať rovnocenné 
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podmienky na hospodársku súťaž mobilných operátorov.
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