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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nynější nařízení o roamingu (z roku 2007, pozměněné v roce 2009) stanovuje regulované
ceny roamingových volání a SMS a jeho platnost vyprší dne 30. června 2012. Nařízení bylo
efektivní, jelikož značně snížilo cenu roamingových volání a textových zpráv. Maloobchodní 
ceny se však blíží maximálním sazbám, které Evropská unie stanovila, a stále chybí
konkurence. 

Navrhovatelka by chtěla připomenout, že k cílům evropské digitální agendy Komise zařadila 
snížení rozdílů mezi sazbami za roamingové a vnitrostátní hovory do roku 2015 na nulu. 
Navrhovatelka je toho názoru, že, chceme-li se k tomuto cíli přiblížit, je nutné najít řešení, 
které zajistí konkurenci a efektivní fungování roamingového trhu i po tomto termínu. 
Navrhovatelka rovněž připomíná, že úsilí vynaložené na zavedení širokopásmových sítí by 
mohlo přinést nové nástroje, které mohou být alternativou k roamingovým službám.

Nový návrh nařízení (Roaming III) nadále reguluje ceny roamingu za hovory a textové zprávy 
a přináší nový prvek zásadního významu: datový eurotarif pro maloobchodní roamingové 
datové služby. Návrh rovněž zavádí strukturální opatření, jejichž cílem je podpořit 
hospodářskou soutěž, zároveň však zachovává cenové limity jako dočasnou „záchrannou síť“
pro spotřebitele, dokud ceny samy neklesnou vlivem hospodářské soutěže. 

Od 1. července 2014 budou mít zákazníci možnost uzavřít smlouvu na roamingové mobilní 
služby odděleně od smlouvy na vnitrostátní mobilní služby. To podpoří konkurenci na trhu 
s roamingovými službami a znamená to další vývojový krok vpřed. Regulace 
maloobchodních cen bude trvat do 1. června 2016, je však možné ji prodloužit do doby, kdy 
strukturální opatření, která zavádí, nabudou plné účinnosti.

Cenové stropy a strukturální opatření

Navrhovatelka chce zdůraznit, že existuje možnost snížit cenové stropy, které navrhuje 
Komise. Avšak vysoké ceny jsou způsobeny nedostatkem konkurence na trhu
s roamingovými službami, což se pak odráží ve strukturálních problémech na trhu. Z toho 
důvodu spočívá řešení současné situace ve strukturálních opatřeních, která budou 
doprovázena dočasnou cenovou regulací. Cenové stropy (velkoobchodní a maloobchodní) by 
rovněž měly ponechat dostatečný prostor k tomu, aby na trh mohli vstoupit noví 
poskytovatelé, a tím posílili hospodářskou soutěž.

Technologie však procházejí rychlým vývojem a všechna technická řešení pro oddělení 
služeb, o nichž dosud byla řeč, mají velké výhody, ale i nevýhody a nejistoty, a tudíž se 
navrhovatelka domnívá, že by nařízení nemělo prosazovat jediné technické řešení. Namísto 
toho by měly být zachovány některé vybrané klíčové prvky (včetně možnosti ponechat si 
stejné číslo mobilního telefonu), které dané technické řešení musí splňovat, přičemž konečné 
rozhodnutí o podobě technického řešení by mělo být ponecháno na odbornících v této oblasti.
Tím bude zaručeno efektivní fungování nového nařízení, neboť spotřebitele nebudou od 
používání nových služeb odrazovat příliš složitá technická řešení. Rovněž se díky tomu 
předejde přijetí právních předpisů, které jsou v době provádění již zastaralé.
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Ochrana spotřebitele a transparentnost

V několika zprávách bylo zmíněno, že zavedením předchozích nařízení o roamingu se 
výrazně zlepšila transparentnost cen. Navrhovatelka by však ráda připomněla, že v tom je 
třeba pokračovat. 

Navrhované strukturální změny musí být koncipovány s maximálním ohledem na vstřícnost 
vůči spotřebiteli a transparentnost; spotřebitelům budou zaručeny jasné a srozumitelné
informace, aby mohli snadněji porovnávat ceny a případně změnit poskytovatele
roamingových služeb. 

Spotřebitelé obdrží textovou zprávu s podrobnostmi o cenách roamingových služeb, jakmile 
překročí hranice jiné země v rámci Unie i mimo ni. Dále bude rozšířena platnost 
„bezpečnostního cenového stropu“ ve výši 50 EUR nebo osobního bezpečnostního cenového 
stropu v odlišné výši, jejichž cílem je předejít „šokům z vyúčtování“, na roaming ve třetích 
zemích. Mimoto by spotřebitel měl od provozovatele obdržet oznámení o tom, že se blíží
„bezpečnostnímu cenovému stropu“ za roamingové služby.

V obecné rovině navrhovatelka poukazuje na to, že Komise měla tohoto přepracování využít 
jako možnost k vytvoření jasnější struktury nařízení a sloučit všechna ustanovení o ochraně 
spotřebitele (včetně šoků z vyúčtování) a o požadavcích na transparentnost, které se vztahují 
na všechny roamingové služby, a doplnit je konkrétními opatřeními pro hlasová volání, SMS, 
MMS a roamingové datové služby. Tím by občané získali jasnější představu o svých právech
a současně by nařízení bylo srozumitelnější a zlepšila by se tím kvalita právních předpisů.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Cíl snížení rozdílu mezi 
vnitrostátními a roamingovými tarify, 
který je obsažen ve srovnávacím rámci 
Komise na léta 2011–20151, následně 
schváleném členskými státy v listopadu 
2009, a který je rovněž obsažen ve sdělení 
Komise nazvaném „Digitální agenda pro 
Evropu“2, by měl zůstat cílem i tohoto 
nařízení. Zamýšlený prodej roamingových 
služeb oddělený od prodeje vnitrostátních 
služeb by měl posílit hospodářskou soutěž, 
a snížit tak ceny pro zákazníky a vytvořit 
společný trh s roamingem v Unii, v rámci 
něhož nebudou existovat podstatné rozdíly 
mezi vnitrostátními a roamingovými 
tarify.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vysoké ceny za roaming představují 
významnou překážku pro občany při 
studiu a práci v jiné zemi, než je jejich 
domovský členský stát.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Údaje o vývoji cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové  služby na území 
Unie od vstupu nařízení (ES) č. 717/2007 a 
jeho pozměňujícího nařízení (ES) 
č. 544/2009  v platnost, včetně zejména 
údajů, které byly shromážděny 
vnitrostátními regulačními orgány 
a čtvrtletně hlášeny prostřednictvím 
sdružení BEREC, neposkytují důkaz, že 
hospodářská soutěž na maloobchodní nebo 
velkoobchodní úrovni se přiměřeně 
rozvinula a  bude pravděpodobně 
udržitelná i po červnu 2012 při neexistenci 
regulačních opatření. Tyto údaje naznačují, 
že se maloobchodní a velkoobchodní ceny 
nadále  drží na limitech stanovených 
nařízením (ES) č. 717/2007 , ve znění 
nařízení (ES) č. 544/2009,  nebo v jejich 
blízkosti, zatímco pod úrovní těchto limitů 
existuje pouze omezená hospodářská 
soutěž.

(16) Údaje o vývoji cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové  služby na území 
Unie od vstupu nařízení (ES) č. 717/2007 a 
jeho pozměňujícího nařízení (ES) 
č. 544/2009  v platnost, včetně zejména 
údajů, které byly shromážděny 
vnitrostátními regulačními orgány 
a čtvrtletně hlášeny prostřednictvím 
sdružení BEREC, neposkytují důkaz, že 
hospodářská soutěž na maloobchodní nebo 
velkoobchodní úrovni se přiměřeně 
rozvinula a  bude pravděpodobně 
udržitelná i po červnu 2012 při neexistenci 
regulačních opatření. Tyto údaje naznačují, 
že maloobchodní a velkoobchodní ceny 
jsou stále mnohem vyšší než domácí
a nadále se drží na limitech stanovených 
nařízením (ES) č. 717/2007, ve znění 
nařízení (ES) č. 544/2009, nebo v jejich 
blízkosti, zatímco pod úrovní těchto limitů 
existuje pouze omezená hospodářská 
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soutěž.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud by regulační ochranná opatření 
týkající se roamingových služeb na 
velkoobchodní a maloobchodní úrovni na 
území Unie  na základě nařízení (ES) č. 
717/2007, ve znění nařízení (ES) č. 
544/2009, pozbyla platnosti v červnu 2012, 
znamenalo by to vážné nebezpečí, že by 
související  nedostatek konkurenčních 
tlaků na trhu s roamingem a snaha 
mobilních operátorů maximalizovat své 
příjmy z roamingu způsobily návrat k 
maloobchodním a velkoobchodním cenám 
za roaming na území Unie, které přiměřeně 
neodrážejí náklady na poskytování této 
služby, čímž by byly ohroženy cíle tohoto
nařízení. Regulační zásah na trhu 
mobilních roamingových služeb  by proto 
měl zůstat v platnosti i po 30. červnu 2012, 
aby se zajistilo řádné fungování vnitřního 
trhu tím, že se umožní rozvoj hospodářské 
soutěže a zároveň  bude ve prospěch 
zákazníků nadále zaručeno, že jim nebude 
účtována přemrštěná cena ve srovnání s 
konkurenčními vnitrostátními cenami.

(17) Pokud by regulační ochranná opatření 
týkající se roamingových služeb na 
velkoobchodní a maloobchodní úrovni na 
území Unie  na základě nařízení (ES) č. 
717/2007, ve znění nařízení (ES) č. 
544/2009, pozbyla platnosti v červnu 2012, 
znamenalo by to vážné nebezpečí, že by 
související  nedostatek konkurenčních 
tlaků na trhu s roamingem a snaha 
mobilních operátorů maximalizovat své 
příjmy z roamingu způsobily návrat k 
maloobchodním a velkoobchodním cenám 
za roaming na území Unie, které přiměřeně 
neodrážejí náklady na poskytování této 
služby, čímž by byly ohroženy cíle tohoto
nařízení. Regulační zásah na trhu 
mobilních roamingových služeb by proto 
měl zůstat v platnosti i po 30. červnu 2012, 
aby se zajistilo podstatné snížení cen 
vedoucí ke sjednocení cen za vnitrostátní 
a roamingové služby v roce 2015, jak je 
stanoveno v Digitální agendě pro Evropu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Ochrana zásady neutrality a 
otevřenosti internetu a možnosti přístupu 
koncových uživatelů k informacím a jejich 
šíření stejně jako používání aplikací a 
služeb dle vlastní volby by měla být o to 
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důležitější, že jednotný digitální trh se 
vytváří zejména prostřednictvím 
roamingu.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Sdělení Komise s názvem „Digitální 
agenda pro Evropu“ stanovuje cíl pro 
„základní širokopásmové připojení“, který 
spočívá v tom, že by do roku 2013 měly 
tyto sítě být k dispozici 100 % občanů 
Unie. Mimoto Komise ve svém sdělení s 
názvem „Evropské širokopásmové sítě: 
investice do digitálního růstu“1 nastínila, 
jak nejlépe podpořit zavádění a 
rozšiřování širokopásmového připojení s 
vysokou a velmi vysokou rychlostí v Unii, 
s cílem podpořit rozvoj digitálního 
hospodářství a umožnit rozmach nových 
služeb.
_____________
1COM(2010)0472.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Vývoj bezdrátových 
širokopásmových sítí, které umožňují 
přístup na internet a k dalším inovativním 
aplikacím, patří ke klíčovým cílům Unie a 
v tomto rámci vznikl první víceletý 
program politiky rádiového spektra, který 
byl zaveden [rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady č. …/.../EU...] a jehož 
cílem je včas zajistit dostatečnou 
dostupnost vhodného rádiového spektra, a 
podpořit tak politické cíle Unie a co 
nejlépe uspokojit rostoucí poptávku po 
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bezdrátovém přenosu dat. Ve svém 
usnesení ze dne 6. července 2011 o 
evropských širokopásmových sítích: 
investice do digitálního růstu1 Evropský 
parlament vyzývá Komisi, aby 
koordinovala osvědčené postupy mezi 
členskými státy v oblasti veřejně 
přístupných bezplatných 
vysokorychlostních internetových sítí 
WiFi ve veřejné dopravě.
_____________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0322

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17d) Ve svém sdělení s názvem 
„Průběžná zpráva o stavu vývoje 
roamingových služeb v Evropské unii“1

Komise uvádí, že technologický rozvoj 
nebo alternativy roamingových služeb, 
jako např. dostupnost služeb VoIP nebo 
WiFi, mohou přispět k větší 
konkurenceschopnosti roamingového 
trhu EU; ačkoli se tyto alternativní služby, 
zejména služby VoIP, využívají na domácí 
úrovni stále více, v jejich užívání při 
roamingu nebyly zaznamenány žádné 
významné změny.
_____________
1COM(2010)0356.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Měla by proto být zavedena pravidla, 
která ukládají povinnost vyhovět 

(19) Měla by proto být zavedena pravidla, 
která ukládají povinnost vyhovět 
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přiměřeným žádostem o velkoobchodní 
přístup k veřejným mobilním 
komunikačním sítím za účelem 
poskytování roamingových služeb. Takové 
žádosti by měly být zamítnuty pouze na 
základě objektivních a řádně 
odůvodněných kritérií, jež by vnitrostátní 
regulační orgány měly určit jednotlivě pro 
každý případ podle postupu pro řešení 
sporů stanoveného v článku 17. K zajištění 
rovných podmínek by velkoobchodní 
přístup za účelem poskytování 
roamingových služeb měl být udělen v 
souladu s regulačními povinnostmi 
stanovenými v tomto nařízení platnými na 
velkoobchodní úrovni a měl by zohlednit 
různé složky nákladů nezbytné pro 
poskytování tohoto přístupu. Jednotný 
regulační přístup k velkoobchodnímu 
přístupu pro poskytnutí roamingových 
služeb by zabránil nesrovnalostem mezi 
členskými státy.

přiměřeným žádostem o velkoobchodní 
přístup k veřejným mobilním 
komunikačním sítím za účelem 
poskytování roamingových služeb. Takové 
žádosti by měly být zamítnuty pouze na 
základě objektivních a řádně
odůvodněných kritérií, jež by vnitrostátní 
regulační orgány měly určit jednotlivě pro 
každý případ podle postupu pro řešení 
sporů stanoveného v článku 17. K zajištění 
rovných podmínek by velkoobchodní 
přístup za účelem poskytování 
roamingových služeb měl být udělen 
v souladu s regulačními povinnostmi 
stanovenými v tomto nařízení platnými na 
velkoobchodní úrovni a s příslušnými 
ustanoveními směrnice 2002/19/ES, která 
obsahuje pravidla o nediskriminaci 
a interoperabilitě, a měl by zohlednit 
různé složky nákladů nezbytné pro 
poskytování tohoto přístupu. Jednotný 
regulační přístup k velkoobchodnímu 
přístupu pro poskytnutí roamingových 
služeb by zabránil nesrovnalostem mezi 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Spotřebitelé by měli mít právo zvolit 
si prodej roamingových služeb oddělený od 
vnitrostátních balíčků mobilních služeb. S 
ohledem na poskytování odděleného 
prodeje roamingových služeb by měly být 
stanoveny základní zásady, které by měly 
být zavedeny koordinovaným způsobem v 
celé Unii. Spotřebitelé by měli mít možnost 
zvolit si jiného poskytovatele 
roamingových služeb beze změny 
telefonního čísla a způsobem, který 
zajišťuje interoperabilitu služeb tak, aby 
roamingové služby byly poskytovány 
kdekoli v Unii a měly stejnou úroveň 

(22) Zákazníci by měli mít právo zvolit si 
prodej roamingových služeb v Unii
oddělený od vnitrostátních balíčků 
mobilních služeb. S ohledem na 
poskytování odděleného prodeje 
roamingových služeb by měly být 
stanoveny základní zásady, které by měly 
být zavedeny koordinovaným způsobem v 
celé Unii. Pro zákazníky by mělo být 
snadné porovnat podmínky, které nabízejí 
domovští poskytovatelé roamingových 
služeb. Za tímto účelem by Komise měla 
navrhnout jednotná kritéria pro 
poskytování těchto informací. K tomuto 
účelu by Komisi měla být svěřena 
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kvality. pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Zvlášť důležité je, aby 
Komise uspořádala příslušné konzultace 
se sdružením BEREC a zúčastněnými 
stranami, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a navrhování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předávány včas 
a vhodným způsobem současně 
Evropskému parlamentu a Radě. Dokud 
tato kritéria nebudou přijata, měly by 
vnitrostátní regulační orgány podporovat 
poskytování srovnatelných informací, 
například pomocí průvodců, které 
odkazují na regulované sazby platné pro 
příslušné roamingové služby. Zákazníci by 
měli mít možnost zvolit si jiného 
poskytovatele roamingových služeb beze 
změny telefonního čísla, způsobem, který 
zajišťuje interoperabilitu služeb, a během 
krátké časové lhůty tak, aby roamingové 
služby byly poskytovány kdekoli v Unii 
a měly stejnou úroveň kvality.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Zákazníci by měli mít možnost 
snadno, v nejkratší možné lhůtě, bez 
postihu a zdarma přejít k jinému 
poskytovateli roamingových služeb nebo 
různé alternativní poskytovatele měnit.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)



PE478.349v02-00 12/50 AD\890078CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Operátoři by měli být povzbuzováni, 
aby dosáhli cílů Digitální agendy pro 
Evropu ještě rychleji. Zejména je třeba 
podporovat cíl, aby se rozdíl mezi 
vnitrostátními a roamingovými tarify do 
roku 2015 přiblížil nule. Pobídkou pro 
operátory, kteří jsou ochotni nabízet 
roamingový tarif, jenž odpovídá 
vnitrostátnímu tarifu nebo je jen nepatrně 
vyšší, by tedy mělo být osvobození od 
povinnosti provádět strukturální opatření, 
pokud jde o oddělený prodej 
roamingových služeb. Vnitrostátní 
telekomunikační regulační orgány by 
měly udělovat tyto výjimky za přísných 
podmínek a měly by mít rovněž možnost 
výjimky v případě neplnění zrušit. Tento 
systém by rovněž umožňoval více 
inovativních nabídek, jako roaming jako 
doma („roam like at home“) nebo měsíční 
na poplatcích založené nabídky, které 
budou transparentnější pro zákazníky a 
nebudou ze strany zákazníků vyžadovat 
žádnou činnost.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Noví roamingoví zákazníci by během 
přechodného období ochranných stropů
měli být plně informováni o rozsahu 
roamingových tarifů v Unii  , a to včetně 
tarifů, které odpovídají přechodnému
eurotarifu. Stávající roamingoví zákazníci 
by měli mít během určitého období 
možnost si zvolit nový tarif, který je 
v souladu s přechodným eurotarifem, nebo 
jiný roamingový tarif. U stávajících 
roamingových zákazníků, kteří se v tomto 
období nerozhodli, je vhodné rozlišovat 

(33) Noví roamingoví zákazníci by během 
přechodného období ochranných stropů 
měli být plně informováni jasným a 
srozumitelným způsobem o rozsahu 
roamingových tarifů v Unii, a to včetně 
tarifů, které odpovídají přechodnému 
eurotarifu. Stávající roamingoví zákazníci 
by měli mít během určitého období 
možnost si zvolit nový tarif, který je 
v souladu s přechodným eurotarifem, nebo 
jiný roamingový tarif. U stávajících 
roamingových zákazníků, kteří se v tomto 
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mezi zákazníky, kteří si zvolili konkrétní 
roamingový tarif nebo balíček již před 
vstupem tohoto nařízení v platnost, a těmi, 
kteří tak neučinili. Zákazníkům spadajícím 
do druhé kategorie by měl být automaticky 
přidělen tarif, který je v souladu s tímto 
nařízením. Roamingoví zákazníci 
využívající specifické roamingové tarify 
nebo balíčky, jež vyhovují jejich osobním 
požadavkům a jež si zvolili na základě 
těchto požadavků, by měli dříve zvolené 
tarify nebo balíčky nadále využívat, pokud 
poté, co byli upozorněni na jejich současné 
tarifní podmínky, v příslušné lhůtě
neoznámí volbu tarifu. Tyto specifické 
roamingové tarify nebo balíčky by mohly 
zahrnovat například roamingové paušální 
tarify, neveřejné tarify, tarify 
s dodatečnými pevnými platbami za 
roaming, tarify s cenami za minutu, které 
jsou nižší než nejvyšší eurotarif, nebo 
tarify s cenami za sestavení spojení.

období nerozhodli, je vhodné rozlišovat 
mezi zákazníky, kteří si zvolili konkrétní 
roamingový tarif nebo balíček již před 
vstupem tohoto nařízení v platnost, a těmi, 
kteří tak neučinili. Zákazníkům spadajícím 
do druhé kategorie by měl být automaticky 
přidělen tarif, který je v souladu s tímto 
nařízením. Roamingoví zákazníci 
využívající specifické roamingové tarify 
nebo balíčky, jež vyhovují jejich osobním 
požadavkům a jež si zvolili na základě 
těchto požadavků, by měli dříve zvolené 
tarify nebo balíčky nadále využívat, pokud 
poté, co byli upozorněni na jejich současné 
tarifní podmínky a platné eurotarify, 
oznámí volbu tarifu svému operátorovi.
Tyto specifické roamingové tarify nebo 
balíčky by mohly zahrnovat například 
roamingové paušální tarify, neveřejné 
tarify, tarify s dodatečnými pevnými 
platbami za roaming, tarify s cenami za 
minutu, které jsou nižší než nejvyšší 
eurotarif, nebo tarify s cenami za sestavení 
spojení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Jelikož toto nařízení stanoví, že 
směrnicemi předpisového rámce pro 
elektronické komunikace z roku 2002 
nejsou dotčena konkrétní opatření přijatá 
za účelem regulace cen za roaming za 
mobilní hlasová telefonní volání na území 
Unie  , a jelikož se po poskytovatelích 
roamingových služeb na území Unie  může 
tímto nařízením požadovat, aby změnili 
své maloobchodní roamingové tarify 
v souladu s požadavky tohoto nařízení, 
nemělo by těmito změnami vznikat 
uživatelům mobilních telefonů právo 
odstoupit od smluv na základě 
vnitrostátních právních předpisů 

(34) Jelikož toto nařízení stanoví, že 
směrnicemi předpisového rámce pro 
elektronické komunikace z roku 2002 
nejsou dotčena konkrétní opatření přijatá 
za účelem regulace cen za roaming za 
mobilní hlasová telefonní volání na území 
Unie  , a jelikož se po poskytovatelích 
roamingových služeb na území Unie  může 
tímto nařízením požadovat, aby změnili 
své maloobchodní roamingové tarify 
v souladu s požadavky tohoto nařízení, 
nemělo by těmito změnami vznikat
uživatelům mobilních telefonů právo 
odstoupit od smluv na základě 
vnitrostátních právních předpisů 
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provádějících předpisový rámec pro 
elektronické komunikace z roku 2002.

provádějících předpisový rámec pro 
elektronické komunikace z roku 2002.
Možností změnit poskytovatele roamingu 
stejně tak nejsou dotčena práva 
a povinnosti vztahující se na vnitrostátní 
služby na základě smluvních povinností či 
povinností vyplývajících z právních 
předpisů. 

Odůvodnění

Na základě práva změnit poskytovatele roamingových služeb nevzniká zákazníkům právo na 
ukončení vnitrostátních smluv. Příslušná vnitrostátní ustanovení musí zůstat v platnosti.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Proto je potřeba zavést společný 
soubor pravidel pro stanovování 
fakturačních jednotek v rámci fakturace 
eurotarifu na maloobchodní úrovni s cílem 
dalšího posílení jednotného trhu a zajištění 
jednotné úrovně ochrany uživatelů 
roamingových služeb na území celé Unie.

(40) Proto je potřeba zavést společný 
soubor pravidel pro stanovování 
fakturačních jednotek v rámci fakturace 
eurotarifu na maloobchodní úrovni s cílem 
dalšího posílení jednotného trhu a zajištění 
vysoké úrovně ochrany uživatelů 
roamingových služeb, stejné na území celé 
Unie.

Odůvodnění

Spíše než jednotnou úroveň ochrany musí nový soubor pravidel zajistit spotřebitelům 
v Evropské unii vysokou úroveň této ochrany.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Operátoři by měli přijmout 
odpovídající opatření s cílem zajistit, aby 
příhraniční zákazníci nebyli v důsledku 
svého pobytu v příhraniční oblasti 



AD\890078CS.doc 15/50 PE478.349v02-00

CS

vystaveni problémům, jakými jsou 
roamingové poplatky, nacházejí-li se stále 
ve své domovské zemi.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Údaje shromážděné vnitrostátními 
regulačními orgány ukazují, že vysoké
průměrné velkoobchodní ceny za 
roamingové datové služby, které operátoři 
navštívené sítě účtují domovským 
operátorům roamingových zákazníků, 
přetrvávají, i když se zdá, že tyto 
velkoobchodní ceny  mají klesající 
tendenci.

(55) Údaje shromážděné vnitrostátními 
regulačními orgány ukazují, že vysoké  
průměrné velkoobchodní ceny za 
roamingové datové služby, které operátoři 
navštívené sítě účtují domovským 
operátorům roamingových zákazníků, 
přetrvávají. I když se zdá, že tyto 
velkoobchodní ceny mají klesající 
tendenci, přesto jsou nadále příliš vysoké 
v poměru ke skutečným výrobním 
nákladům.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby se zajistilo, že regulační 
povinnosti ohledně velkoobchodních a 
maloobchodních cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby nebudou 
vyžadovány déle, než je nutné, jakmile 
budou strukturální řešení zcela zavedena a 
na trhu s roamingem se dostatečně rozvine 
hospodářská soutěž, měly by být stanoveny 
podmínky, za kterých se maximální 
velkoobchodní a maloobchodní ceny 
nepoužijí ještě před stanovenými lhůtami. 
Tyto podmínky by se měly zakládat na 
značném rozdílu mezi cenovými stropy a 
skutečnými úrovněmi cen. Za značný 
rozdíl se považuje stav, kdy ceny v Unii 
průměrně dosáhnou 75 % cenového stropu. 

(65) Aby se zajistilo, že regulační 
povinnosti ohledně velkoobchodních a 
maloobchodních cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby nebudou 
vyžadovány déle, než je nutné, jakmile 
budou strukturální řešení zcela zavedena a 
na trhu s roamingem se dostatečně rozvine 
hospodářská soutěž, měly by být stanoveny 
podmínky, za kterých se maximální 
velkoobchodní a maloobchodní ceny 
nepoužijí ještě před stanovenými lhůtami. 
Tyto podmínky by se měly zakládat na 
značném rozdílu mezi cenovými stropy a 
skutečnými úrovněmi cen. Za značný 
rozdíl se považuje stav, kdy ceny v Unii 
průměrně dosáhnou 50 % cenového stropu. 
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U velkoobchodních cenových stropů by se 
kritérium 75 % mělo zakládat na 
nevyrovnaném provozu mezi operátory, 
kteří nepatří do stejné skupiny. K omezení 
nesrovnalostí mezi členskými státy se 
kritérium 75 % pro cenové stropy 
maloobchodních cen vypočítá na úrovni 
Unie jako průměr vnitrostátních průměrů 
za každou roamingovou službu zvlášť 
(hlasovou, SMS nebo datovou).

U velkoobchodních cenových stropů by se 
kritérium 50 % mělo zakládat na 
nevyrovnaném provozu mezi operátory, 
kteří nepatří do stejné skupiny. K omezení 
nesrovnalostí mezi členskými státy se 
kritérium 50 % pro cenové stropy 
maloobchodních cen vypočítá na úrovni 
Unie jako průměr vnitrostátních průměrů 
za každou roamingovou službu zvlášť 
(hlasovou, SMS nebo datovou).

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) S cílem více zprůhlednit 
maloobchodní ceny za uskutečňování 
a příjem regulovaných roamingových 
volání v rámci Unie  a pomoci 
roamingovým zákazníkům při rozhodování 
o použití mobilního telefonu v zahraničí by 
poskytovatelé mobilních telefonních služeb 
měli svým roamingovým zákazníkům 
umožnit snadno a bezplatně získat 
informace o cenách za roaming, které jsou 
v jejich případě použitelné při 
uskutečňování nebo příjmu hlasových 
volání v navštíveném členském státě. 
Poskytovatelé by měli kromě toho svým 
zákazníkům na požádání bezplatně 
poskytovat další informace o cenách za 
minutu nebo za datovou jednotku při přijetí 
nebo uskutečnění volání (včetně DPH) 
a rovněž o cenách za odesílání a přijímání 
SMS, MMS a jiných dostupných datových 
komunikačních služeb v navštíveném 
členském státě. Jelikož určité skupiny 
zákazníků mohou být o cenách za roaming 
již dobře informovány, operátoři by jim 
měli dát možnost jednoduše tuto službu 
zasílání automatických zpráv zrušit.

(67) S cílem více zprůhlednit 
maloobchodní ceny za využívání 
roamingových služeb a pomoci 
roamingovým zákazníkům při rozhodování 
o použití mobilního telefonu v zahraničí, a 
to jak při cestování v Unii, tak i za jejími 
hranicemi, by poskytovatelé mobilních 
telefonních služeb měli svým 
roamingovým zákazníkům umožnit snadno 
a bezplatně získat informace o cenách za 
roaming, které jsou v jejich případě 
použitelné při využívání roamingových 
služeb v navštívené zemi. Poskytovatelé by 
měli kromě toho svým zákazníkům, 
nacházejí-li se na území Unie, na požádání 
bezplatně poskytovat další informace o 
cenách za minutu nebo za datovou 
jednotku při přijetí nebo uskutečnění volání 
(včetně DPH) a rovněž o cenách za 
odesílání a přijímání SMS, MMS a jiných 
dostupných datových komunikačních 
služeb v navštíveném členském státě. 
Jelikož určité skupiny zákazníků mohou 
být o cenách za roaming již dobře 
informovány, operátoři by jim měli dát 
možnost jednoduše tuto službu zasílání 
automatických zpráv zrušit.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Z důvodu transparentnosti je rovněž 
nutné, aby poskytovatelé informovali 
o cenách za roaming, zejména o eurotarifu 
a o souhrnném paušálním tarifu, pokud jej 
nabízejí, při uzavírání účastnických smluv 
a rovněž pokaždé, když dojde ke změně 
cen za roaming. Informace o cenách za 
roaming by měli domovští poskytovatelé 
poskytovat přiměřenou formou, například 
na fakturách, na internetu, prostřednictvím 
televizní reklamy nebo hromadnými dopisy 
zákazníkům. Domovští poskytovatelé by 
měli zajistit, aby všichni jejich roamingoví 
zákazníci byli informováni o tom, že v 
dotčeném období  mají k dispozici 
regulované tarify, a měli by zákazníky 
srozumitelnou a jednoznačnou formou 
informovat o podmínkách eurotarifu 
a o jejich právu přejít na tento tarif nebo 
z něho přejít na jiný.

(68) Z důvodu transparentnosti je rovněž 
nutné, aby poskytovatelé informovali 
o cenách za roaming, zejména o eurotarifu 
a o souhrnném paušálním tarifu, pokud jej 
nabízejí, při uzavírání účastnických smluv 
a rovněž pokaždé, když dojde ke změně 
cen za roaming. Informace o cenách za 
roaming by měli domovští poskytovatelé 
poskytovat přiměřenou formou, například 
na fakturách, na internetu, prostřednictvím 
televizní reklamy nebo hromadnými dopisy 
zákazníkům. Veškeré informace a nabídky 
by měly být jednoznačné, srozumitelné, 
srovnatelné a transparentní s ohledem na 
ceny a vlastnosti služeb. Zveřejňování 
roamingových nabídek prostřednictvím 
reklamy a jejich uvádění na trh pro 
spotřebitele by mělo být plně v souladu 
s právními předpisy v oblasti ochrany 
spotřebitele, zejména se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 
o nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice 
o nekalých obchodních praktikách)1.
Domovští poskytovatelé by měli zajistit,
aby všichni jejich roamingoví zákazníci 
byli informováni o tom, že v dotčeném 
období  mají k dispozici regulované tarify, 
a měli by zákazníky srozumitelnou 
a jednoznačnou formou písemně
informovat o podmínkách eurotarifu 
a o jejich právu přejít na tento tarif nebo 
z něho přejít na jiný.

_____________
1 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.

Pozměňovací návrh 22
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Nadto  by měla být zavedena opatření 
ke zlepšení transparentnosti 
maloobchodních cen za roamingové datové
služby, která by zabránila především 
„šokům z vyúčtování“ jakožto jevu, který 
brání řádnému fungování vnitřního trhu, a 
poskytla roamingovým zákazníkům 
nástroje potřebné ke sledování a kontrole 
jejich výdajů za roamingové datové služby. 
Rovněž by se neměly klást žádné překážky 
aplikacím nebo technologiím, které mohou 
být náhradou či alternativou roamingových 
služeb, např. WiFi. Spotřebitelé by měli 
být s těmito možnostmi seznámeni, neboť 
jim to umožní informovanou volbu.

(69) Nadto by měla být zavedena opatření 
ke zlepšení transparentnosti 
maloobchodních cen za veškeré
roamingové služby, která by zabránila 
především „šokům z vyúčtování“ jakožto 
jevu, který brání řádnému fungování 
vnitřního trhu, a poskytla roamingovým 
zákazníkům nástroje potřebné ke sledování 
a kontrole jejich výdajů za roamingové 
datové služby. Rovněž by se neměly klást 
žádné překážky aplikacím nebo 
technologiím, které mohou být náhradou či 
alternativou roamingových služeb, např. 
WiFi nebo mechanismy místního 
odbavení („local breakout“). Spotřebitelé 
by měli být s těmito možnostmi seznámeni, 
neboť jim to umožní informovanou volbu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Zejména by mobilní operátoři měli 
svým roamingovým zákazníkům 
poskytovat personalizované tarifní 
informace o cenách platných pro 
roamingové datové služby, a to pokaždé, 
když použijí roamingovou datovou službu 
po vstupu do jiného členského státu. Tyto 
informace by měly být doručeny na jejich 
mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení 
způsobem, který nejlépe zajistí snadné 
přijetí a porozumění.

(70) Zejména by mobilní operátoři měli 
svým roamingovým zákazníkům bezplatně 
poskytovat personalizované tarifní 
informace o cenách platných pro 
roamingové datové služby, a to pokaždé, 
když použijí roamingovou datovou službu 
po vstupu do jiné země. Tento požadavek 
by měl pro země mimo Unii platit až od 
1. ledna 2013. Tyto informace by měly být 
doručeny na jejich mobilní telefon nebo 
jiné mobilní zařízení způsobem, který 
nejlépe zajistí snadné přijetí a porozumění
a který jim umožní pozdější opětovný 
přístup k těmto informacím.
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Odůvodnění

Vyskakovací okna nejsou účinným způsobem informování spotřebitelů o platných tarifech, 
neboť spotřebitelé, kteří jsou v okamžiku přijetí zprávy zaneprázdněni, ji pravděpodobně 
zavřou, aniž se s jejím obsahem seznámí, aby mohli svou činnost dokončit.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) V zájmu toho, aby zákazníci snadněji 
porozuměli finančním dopadům využívání 
regulovaných roamingových datových 
služeb a mohli sledovat své výdaje za tyto 
služby a mít nad nimi kontrolu, by 
domovští poskytovatelé měli uvádět 
příklady roamingových datových aplikací, 
například e-mailu, obrázků a prohlížení 
internetu, a informovat o jejich přibližné 
velikosti, co se týče využití dat.

(71) v zájmu toho, aby zákazníci snadněji 
porozuměli finančním dopadům využívání 
roamingových datových služeb a mohli 
sledovat své výdaje za tyto služby a mít 
nad nimi kontrolu, by domovští 
poskytovatelé měli od okamžiku uzavření 
smlouvy a dále kdykoli na požádání 
zákazníka uvádět bezplatně příklady 
roamingových datových aplikací, například 
e-mailu, obrázků a prohlížení internetu, a 
informovat o jejich přibližné velikosti, co 
se týče využití dat.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Aby nedocházelo k „šokům 
z vyúčtování“, mobilní operátoři by měli 
stanovit jeden či více maximálních 
finančních nebo objemových limitů pro 
splatné roamingové datové služby 
(uváděných v měně, ve které jsou 
roamingovému zákazníkovi služby 
účtovány), které by měli bezplatně nabízet 
všem svým roamingovým zákazníkům 
a jejichž součástí by bylo příslušné 
upozornění, když se tomuto limitu přiblíží. 
Po dosažení tohoto maximálního limitu by 
zákazníci již neměli tyto služby přijímat, 

(72) Aby nedocházelo k „šokům 
z vyúčtování“ za roamingové datové 
služby v rámci Unie a od 1. ledna 2013 
ani mimo ni, mobilní operátoři by měli 
stanovit jeden či více maximálních 
finančních nebo objemových limitů pro 
splatné roamingové datové služby 
(uváděných v měně, ve které jsou 
roamingovému zákazníkovi služby 
účtovány), které by měli bezplatně nabízet 
všem svým roamingovým zákazníkům a 
jejichž součástí by bylo příslušné 
upozornění, když se tomuto limitu přiblíží, 
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ani by jim neměly být účtovány, pokud si 
výslovně nevyžádají, aby jim byly tyto 
služby i nadále poskytovány za podmínek 
uvedených v upozornění. Roamingoví 
zákazníci by měli dostat příležitost vybrat 
si v přiměřené lhůtě jakýkoli z těchto 
maximálních finančních nebo objemových 
limitů nebo možnost nezvolit si žádný 
limit. Pokud se zákazníci nerozhodnou 
jinak, měl by jim být přidělen výchozí 
limit.

a to formou sdělení, které je možné 
později znovu zobrazit. Po dosažení tohoto 
maximálního limitu by zákazníci již neměli 
tyto služby přijímat, ani by jim neměly být 
účtovány, pokud si výslovně nevyžádají, 
aby jim byly tyto služby i nadále 
poskytovány za podmínek uvedených v 
upozornění. V takovém případě by měli 
bezplatně obdržet potvrzení, a to formou 
sdělení, které je možné později znovu 
zobrazit. Roamingoví zákazníci by měli 
dostat příležitost vybrat si v přiměřené 
lhůtě jakýkoli z těchto maximálních 
finančních nebo objemových limitů nebo 
možnost nezvolit si žádný limit. Pokud se 
zákazníci nerozhodnou jinak, měl by jim 
být přidělen výchozí limit.

Odůvodnění

Vyskakovací okna nejsou vhodným způsobem informování spotřebitelů o tom, že se blíží 
cenovému stropu, neboť pokud jsou v okamžiku přijetí zprávy zaneprázdněni, budou se snažit 
okno zavřít, aby mohli svou činnost dokončit. Kromě toho se jeví jako zásadní, aby 
spotřebitelé obdrželi potvrzení o tom, že souhlasili s pokračováním ve využívání nabízené 
služby i přes překročení cenového stropu. Cílem je zajistit, aby spotřebitelé jednoduše 
nestiskli tlačítko, aniž by si byli vědomi důsledků tohoto úkonu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72a) Protože v současných právních 
předpisech Unie neexistují ustanovení pro 
omezení „šoků z vyúčtování“ při 
roamingu mimo Unii, měli by být 
uživatelé roamingu mimo Unii napříště 
informováni o platných cenách roamingu 
a měla by se na ně vztahovat ustanovení 
o šoku z vyúčtování, která platí při 
roamingu v rámci Unie.
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Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Od vstupu změn zavedených 
nařízením (ES) č. 544/2009 v platnost 
však vyšlo najevo, že je méně 
pravděpodobné, že se „šoky z vyúčtování“ 
za používání roamingových datových 
služeb dotknou zákazníků s předplacenými 
tarify, vzhledem k tomu, že výše 
dostupného kreditu je předem zvolena.
Navíc s přechodným datovým eurotarifem 
s regulovanými sazbami poplatků za 
datový roaming se budou tito spotřebitelé 
též těšit dodatečné ochraně před vysokými 
cenami za dané služby. Z těchto důvodů
by se ustanovení o mezním limitu nemělo 
vztahovat na zákazníky se smlouvami na 
předplacené služby.

(74) „Šoky z vyúčtování“ za používání 
roamingových datových služeb se rovněž 
mohou dotknout zákazníků s 
předplacenými tarify. Z toho důvodu by se 
ustanovení o mezním limitu mělo 
vztahovat i na ně. Mimoto by zákazníci se 
smlouvami na předplacené služby měli být 
včas varováni, že svůj kredit již téměř 
vyčerpali.

Odůvodnění

Zákazníci s předplacenými službami potřebují stejnou úroveň ochrany jako ostatní zákazníci, 
zejména tehdy, umožňují-li smlouvy na předplacené služby využívání komunikačních služeb 
nad nastavený limit nebo obsahují-li tzv. „možnost automatického doplnění“. Kromě toho 
může využívání roamingových služeb vést k rychlému vyčerpání kreditu, a proto by 
poskytovatelé měli spotřebitele včas varovat, a tím zabránit náhlému a nečekanému vyčerpání 
kreditu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81) Komise by měla přezkoumat účinnost 
tohoto  nařízení s ohledem na jeho cíle a 
jeho příspěvek k provádění regulačního 
rámce a k řádnému fungování vnitřního 
trhu. V této souvislosti by měla Komise 
zvážit dopad na konkurenční postavení 
poskytovatelů mobilních komunikačních 

(81) Komise by měla přezkoumat účinnost 
tohoto  nařízení s ohledem na jeho cíle a 
jeho příspěvek k provádění regulačního 
rámce a k řádnému fungování vnitřního 
trhu. V této souvislosti by měla Komise 
zvážit dopad na konkurenční postavení 
poskytovatelů mobilních komunikačních 
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služeb různých velikostí a z různých částí 
Unie, vývoj, trendy a transparentnost 
maloobchodních i velkoobchodních cen, 
jejich vztah ke skutečným nákladům, míru 
potvrzení předpokladů posouzení dopadů, 
jež doprovázelo toto nařízení, náklady 
operátorů na dodržování povinností a 
dopad na investice. Komise by s ohledem 
na technologický vývoj měla rovněž zvážit 
dostupnost a kvalitu služeb, které 
představují alternativu roamingu (např. 
přístup prostřednictvím WIFI).

služeb různých velikostí a z různých částí 
Unie, vývoj, trendy a transparentnost 
maloobchodních i velkoobchodních cen, 
jejich vztah ke skutečným nákladům, míru 
potvrzení předpokladů posouzení dopadů, 
jež doprovázelo toto nařízení, náklady 
operátorů na dodržování povinností a 
dopad na investice. Komise by s ohledem 
na technologický vývoj měla rovněž zvážit 
dostupnost a kvalitu služeb, které 
představují alternativu roamingu (např. 
přístup prostřednictvím WIFI nebo 
mechanismů místního odbavení – „local 
breakout“).

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení rovněž stanoví pravidla, 
jejichž cílem je zvýšit transparentnost cen 
a zlepšit poskytování informací o cenách 
uživatelům roamingových služeb na území 
Unie.

2. Toto nařízení rovněž stanoví pravidla, 
jejichž cílem je zvýšit transparentnost cen a 
zlepšit poskytování informací o cenách 
uživatelům roamingových služeb na území 
Unie a od 1. ledna 2013 i mimo ni.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cenové limity stanovené tímto nařízením 
jsou uvedeny v eurech. Pokud jsou ceny 
podle článků  6, 7, 8, 9, 11 a 12  vyjádřeny 
v jiných měnách, stanoví se počáteční 
limity ve smyslu uvedených 
článků v těchto měnách za použití 
referenčních směnných kurzů zveřejněných 
dne 30. května 2012  Evropskou centrální 
bankou v Úředním věstníku Evropské unie.

Cenové limity stanovené tímto nařízením 
jsou uvedeny v eurech. Pokud jsou ceny 
podle článků 6, 7, 8, 9, 11 a 12 vyjádřeny 
v jiných měnách, stanoví se počáteční 
limity ve smyslu uvedených článků 
v těchto měnách za použití referenčních 
směnných kurzů zveřejněných dne 
30. května 2012 Evropskou centrální 
bankou v Úředním věstníku Evropské unie 
nebo za použití průměru referenčních 
směnných kurzů ze šesti po sobě jdoucích 
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měsíců předcházejících vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejněných 
Evropskou centrální bankou v Úředním 
věstníku Evropské unie, a to v závislosti 
na tom, který z počátečních limitů je po 
přepočtu na jinou měnu než euro nižší.

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je snížit riziko vzniku situace, kdy v členských státech, 
které nepoužívají euro, vlivem fluktuace směnného kurzu nedojde ke snížení platných sazeb,
a to přes snížení roamingových tarifů v důsledku přijetí změn nařízení. Návrh toto riziko 
neodstraňuje a zavádí pouze alternativní metodu provádění přepočtu eur na jiné měny.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „domovským poskytovatelem“ se 
rozumí podnik, který poskytuje 
zákazníkovi roamingové služby na území 
Unie  , a to prostřednictvím vlastní sítě 
nebo jako operátor virtuální mobilní sítě či 
jako druhotný prodejce;

b) „domovským poskytovatelem“ se 
rozumí operátor, který poskytuje 
roamingovému zákazníkovi roamingové 
služby na území Unie, a to prostřednictvím 
vlastní sítě nebo jako operátor virtuální 
mobilní sítě či jako druhotný prodejce 
nebo jakýkoli jiný poskytovatel 
romingových služeb;

Odůvodnění

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Pozměňovací návrh 32
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „regulovanou roamingovou datovou 
službou“ se rozumí roamingová služba 
umožňující využívání paketově 
komutovaných datových komunikací 
roamingovým zákazníkem pomocí jeho 
mobilního telefonu nebo jiného mobilního 
zařízení tehdy, když jsou připojeny 
k navštívené síti. Regulovaná roamingová 
datová služba nezahrnuje přenos nebo 
příjem regulovaných roamingových 
hlasových volání nebo SMS zpráv, ale 
zahrnuje přenos a příjem MMS zpráv;

k) „regulovanou roamingovou datovou 
službou“ se rozumí roamingová služba 
umožňující využívání paketově 
komutovaných datových komunikací 
roamingovým zákazníkem pomocí jeho 
mobilního telefonu nebo jiného mobilního 
zařízení tehdy, když jsou připojeny 
k navštívené síti. Regulovaná roamingová 
datová služba nezahrnuje přenos nebo 
příjem regulovaných roamingových 
hlasových volání nebo SMS zpráv, ale 
zahrnuje přenos a příjem MMS zpráv 
a datovou komunikaci mezi stroji M2M;

Odůvodnění

MMS by měla být z definice regulované roamingové datové služby vyloučena, stejně jako 
tomu je v případě SMS, s ohledem na skutečnost, že je nelze srovnávat s ostatními datovými 
službami. Komunikace mezi stroji by měla být z definice regulované roamingové datové 
služby vyloučena, protože se jedná o odlišnou službu: 1) není přímo určená spotřebiteli na 
masovém trhu, zatímco cílem regulace roamingu je ochrana spotřebitele na masovém trhu 
před nadměrnými cenami); 2) jedná se obecně o integrovanou službu, která vyžaduje ad hoc 
rozvoj ze strany operátora mobilních sítí, prodávanou podnikovým nebo špičkovým 
zákazníkům (společnostem).

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) „alternativním poskytovatelem 
roamingu“ se rozumí domovský
poskytovatel, odlišný od operátora 
poskytujícího vnitrostátní mobilní 
komunikační služby, který poskytuje 
roamingovému zákazníkovi roamingové 
služby, a to prostřednictvím vlastní sítě 
nebo jako operátor virtuální mobilní sítě či 
jako druhotný prodejce;

m) „alternativním poskytovatelem 
roamingu“ se rozumí poskytovatel, odlišný 
od operátora poskytujícího vnitrostátní 
mobilní komunikační služby, který 
poskytuje roamingovému zákazníkovi 
roamingové služby, a to prostřednictvím 
vlastní sítě nebo jako operátor virtuální 
mobilní sítě či jako druhotný prodejce;
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Odůvodnění

Jak sdružení BEREC rovněž uvedlo, formulace nařízení by měla být dostatečně pružná na to, 
aby umožňovala individuální řešení jednotlivých možností, aniž by bylo třeba některou 
možnost vyloučit. Jak je uvedeno v nařízení, stanovovat nejlepší řešení realizace je úlohou 
sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „velkoobchodním roamingovým 
přístupem“ se rozumí zpřístupnění zařízení 
a/nebo služeb jinému podniku za 
stanovených podmínek za účelem 
poskytování roamingových služeb 
maloobchodním zákazníkům;

n) „velkoobchodním roamingovým 
přístupem“ se rozumí zpřístupnění zařízení 
a/nebo služeb jinému podniku na 
nediskriminačním základě za stanovených 
podmínek za účelem poskytování 
roamingových služeb maloobchodním 
zákazníkům;

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „roamingovým profilem Evropské unie 
(EU)“ se rozumí předem nastavený profil 
pro poskytování oddělených 
roamingových služeb, který je poskytován 
vedle profilu pro poskytování 
vnitrostátních mobilních služeb na téže 
SIM kartě.

vypouští se

Odůvodnění

Nařízení by mělo být po technologické stránce neutrální, aby se předešlo situaci, kdy je 
legislativa ve fázi provádění již zastaralá. Týká se to „dvojí IMSI“, které EK navrhla jako 
technické řešení.

Pozměňovací návrh 36
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Operátoři mobilních sítí vyhoví všem 
oprávněným žádostem o velkoobchodní 
roamingový přístup, včetně žádostí 
pocházejících od operátorů virtuálních 
mobilních sítí a druhotných prodejců. Na 
poskytování velkoobchodního 
roamingového přístupu se použijí pravidla 
pro regulované velkoobchodní roamingové 
tarify stanovená v článcích 6, 8 a 11.

1. Operátoři mobilních sítí vyhoví všem 
oprávněným žádostem o velkoobchodní 
roamingový přístup, včetně žádostí 
pocházejících od operátorů virtuálních 
mobilních sítí a druhotných prodejců. 
Žádost o velkoobchodní roamingový 
přístup musí být přiměřená 
a přizpůsobená straně požadující přístup.
Na poskytování velkoobchodního 
roamingového přístupu se použijí pravidla 
pro regulované velkoobchodní roamingové 
tarify stanovená v článcích 6, 8 a 11.
Těmito pravidly nejsou dotčeny náhrady 
za ostatní náklady spojené s poskytováním 
velkoobchodního roamingového přístupu 
ze strany operátorů mobilních sítí.

Odůvodnění

Právo přístupu nemůže být stejné pro operátory virtuálních mobilních sítí a druhotné 
prodejce. Další náklady spojené s poskytováním tohoto přístupu by měly být operátory 
mobilních služeb hrazeny.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Velkoobchodní roamingový přístup 
zahrnuje přístup ke všem síťovým prvkům 
a přiřazeným zařízením, příslušným 
službám, softwarovým a informačním 
systémům, nezbytným pro poskytování 
roamingových služeb zákazníkům.

2. Pokud je zaručena proporcionalita, 
velkoobchodní roamingový přístup 
zahrnuje přístup ke všem síťovým prvkům 
a přiřazeným zařízením, příslušným 
službám, softwarovým a informačním 
systémům, nezbytným pro poskytování 
roamingových služeb zákazníkům.
Dodatečné služby přesahující základní 
velkoobchodní roamingový přístup, např. 
vyúčtování nebo služby zákaznického 
servisu, by měly být hrazeny.
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Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby neměl každý, kdo usiluje o přístup, možnost požadovat přístup 
k jakýmkoli prostředkům. Druhotní prodejci bez vlastních zařízení pro vyúčtování mohou 
žádat od domovských poskytovatelů sítí, aby zajistili systém vyúčtování dodatečně nad rámec 
čistě velkoobchodního přístupu za regulované ceny. Domovští poskytovatelé sítí by měli 
dostat za dodatečné služby zaplaceno.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S platností od 1. července 2014
informují domovští poskytovatelé všechny 
své roamingové zákazníky o možnosti
odhlásit se z jejich stávajících 
roamingových služeb a zvolit si 
roamingové služby od alternativního 
poskytovatele roamingu. Roamingovým 
zákazníkům je udělena lhůta dvou 
měsíců, ve které oznámí svou volbu svému 
domovskému poskytovateli. Roamingoví 
zákazníci, kteří svůj výběr během této 
lhůty neučinili, mají v souladu s odstavci 3 
a 4 právo zvolit si alternativního 
poskytovatele roamingu kdykoli.

2. S platností od 1. května 2014 mají 
roamingoví zákazníci právo kdykoli se
odhlásit ze svých stávajících roamingových 
služeb a zvolit si roamingové služby od 
alternativního poskytovatele roamingu 
v souladu s odstavci 3 a 4. Domovští 
poskytovatelé informují všechny své 
stávající roamingové zákazníky o tomto 
právu do 1. května 2014.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že zákazník má výslovné právo na změnu 
svého roamingového poskytovatele, což by měl být hlavní smysl tohoto odstavce. Z toho 
vyplývá i povinnost poskytovatele o této skutečnosti zákazníka informovat. Aby toto 
strukturální opatření mohlo začít působit co nejdříve, mělo by být přijato před letními 
prázdninami 2014. Stávající zákazníci by navíc měli být o těchto změnách informováni 
předem.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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roamingu nebo od odchod něj je bezplatný, 
nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 
účastnické smlouvy než roamingu a 
proběhne do pěti pracovních dní, 
s výjimkou případu, kdy domovský 
poskytovatel může roamingovému 
zákazníku, jenž je účastníkem 
vnitrostátního balíčku zahrnujícího 
roamingové ceny jiné než eurotarif, SMS 
eurotarif nebo datový eurotarif, pozdržet 
přechod od staré účastnické smlouvy na 
novou smlouvu týkající se roamingových 
služeb po určitou dobu, která nepřekročí tři 
měsíce.

roamingu nebo odchod od něj nebo 
přechod mezi alternativními poskytovateli 
roamingu je bezplatný, nesmí zahrnovat 
žádné podmínky ani omezení týkající se 
jiných prvků účastnické smlouvy než 
roamingu a proběhne v nejkratší možné 
době stanovené v pokynech sdružení 
BEREC, nejpozději však do tří dnů, 
s výjimkou případu, kdy domovský 
poskytovatel může roamingovému 
zákazníku, jenž je účastníkem 
vnitrostátního balíčku zahrnujícího 
roamingové ceny jiné než eurotarif, SMS 
eurotarif nebo datový eurotarif, pozdržet 
přechod od staré účastnické smlouvy na 
novou smlouvu týkající se roamingových 
služeb po určitou dobu, která nepřekročí 
jeden měsíc.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při uzavírání nebo obnovování smlouvy 
o mobilních komunikačních službách 
poskytne domovský poskytovatel všem 
zákazníkům jednotlivě úplnou informaci o 
možnosti vybrat si alternativního 
poskytovatele roamingu a usnadní jim 
uzavření smlouvy s alternativním
poskytovatelem roamingu. Zákazníci 
uzavírající smlouvu o roamingových 
službách s domovským poskytovatelem 
výslovně potvrdí, že byli o této možnosti 
informováni. Poskytovatelé mobilních 
komunikačních služeb nebrání 
maloobchodníkům, které využívají jako 
svá místa prodeje, aby nabízeli smlouvy na 
oddělené roamingové služby s 
alternativními poskytovateli roamingu.

5. Při uzavírání nebo obnovování smlouvy 
o mobilních komunikačních službách 
poskytne domovský poskytovatel všem 
zákazníkům jednotlivě jasným a 
srozumitelným způsobem a na trvalém 
nosiči úplnou informaci o možnosti vybrat 
si alternativního poskytovatele roamingu a 
nebrání jim v uzavření smlouvy s 
alternativním poskytovatelem roamingu. 
Zákazníci uzavírající smlouvu o 
roamingových službách s domovským 
poskytovatelem jsou o této možnosti 
informováni. Poskytovatelé mobilních 
komunikačních služeb nebrání 
maloobchodníkům, které využívají jako 
svá místa prodeje, aby nabízeli smlouvy na 
oddělené roamingové služby s 
alternativními poskytovateli roamingu, ani 
je v tom neomezují.
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Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Poskytovatelé zákazníky jasným a 
srozumitelným způsobem informují o 
tarifech za roamingové služby a o 
nabídkách roamingových služeb. Komise 
je zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 17a, 
v nichž pro poskytování těchto informací 
stanoví jednotná kritéria, aby tak zajistila 
porovnatelnost informací, a to poté, co 
proběhnou konzultace se sdružením 
BEREC a se zúčastněnými stranami. 
Dokud tato kritéria nebudou přijata, 
budou vnitrostátní regulační orgány 
podporovat poskytování srovnatelných 
informací, například pomocí průvodců, 
které odkazují na regulované tarify platné 
pro příslušné roamingové služby.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byl zajištěn rozvoj jednotného trhu, 
uskuteční se zavádění technických řešení 
pro zařízení k oddělenému prodeji 
roamingových služeb v celé Unii současně.

Aby byl zajištěn rozvoj jednotného trhu, 
uskuteční se zavádění technických řešení 
pro zařízení k oddělenému prodeji 
roamingových služeb v celé Unii současně 
a bude splňovat následující kritéria:

a) všechna technická řešení musí být 
efektivní z hlediska nákladů;
b) musí být koncipována tak, aby 
vycházela vstříc spotřebitelům;
c) musí umožňovat maximální 
interoperabilitu;
d) zákazníci musí mít možnost snadno a 
rychle přecházet k alternativnímu 
poskytovateli roamingu nebo mezi 
jednotlivými alternativními poskytovateli 
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roamingu a při tom si zachovat číslo 
svého mobilního telefonu;
e) nesmí být znemožňováno poskytování 
roamingových služeb občanům Unie ve 
třetích zemích nebo občanům třetích zemí 
v Unii.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb operátoři zajistí, aby 
zařízení byla k dispozici nejpozději do 1. 
července 2014 s cílem zajistit zákazníkům 
možnost využívat vnitrostátní mobilní 
služby a oddělené roamingové služby 
nabízené alternativním roamingovým 
operátorem a přitom si zachovat své 
mobilní telefonní číslo. Aby byl umožněn 
oddělený prodej roamingových služeb, 
mohou operátoři zejména povolit 
používání „roamingového profilu EU“ na 
stejné SIM kartě a používání stejného 
terminálu současně s vnitrostátními 
mobilními službami. Ceny za propojení 
spojené s poskytováním tohoto zařízení se 
orientují podle nákladů a zákazníkům by 
se za používání tohoto zařízení neměly 
účtovat žádné přímé poplatky.

Pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb operátoři zajistí, aby 
zařízení byla k dispozici nejpozději do 
1. května 2014 a splňovala kritéria 
stanovená v prvním odstavci. Ceny za 
propojení spojené s poskytováním tohoto 
zařízení se orientují podle nákladů 
a koncovým uživatelům se za používání 
zařízení pro oddělený prodej 
roamingových služeb neúčtují žádné přímé 
poplatky.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po konzultacích se zúčastněnými stranami 
a v úzké spolupráci s Komisí stanoví 
sdružení BEREC v přiměřené časové lhůtě 
nepřekračující tři měsíce od přijetí tohoto 
nařízení pokyny ohledně harmonizovaných 

Po konzultacích se zúčastněnými stranami 
a v úzké spolupráci s Komisí stanoví 
sdružení BEREC ve lhůtě šesti měsíců od 
přijetí tohoto nařízení pokyny ohledně 
harmonizovaných technických řešení 
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technických řešení týkajících se zařízení 
pro oddělené roamingové služby a 
harmonizované postupy ke změně 
poskytovatele roamingových služeb. Na 
odůvodněnou žádost sdružení BEREC 
může Komise tuto lhůtu prodloužit.

týkajících se zařízení pro oddělené 
roamingové služby a harmonizované 
postupy ke změně poskytovatele 
roamingových služeb. Tato technická 
řešení a postupy budou splňovat kritéria 
uvedená v prvním odstavci. Na 
odůvodněnou žádost sdružení BEREC 
může Komise tuto lhůtu jednou prodloužit 
o nejvýše šest měsíců.

Odůvodnění

Tento úkol je složitý, a proto by sdružení BEREC mělo mít k dispozici více času, aby mohlo 
vypracovat úvodní pokyny k plnění základních požadavků na zařízení pro oddělený prodej 
roamingových služeb. Komise může tuto dobu na přípravu prodloužit, měla by však zůstat 
omezená.

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by mohla v případě nutnosti udělit
zmocnění evropskému normalizačnímu 
orgánu, aby přizpůsobil příslušné normy, 
jež jsou pro harmonizované zavedení 
tohoto zařízení nezbytné.

Komise v případě nutnosti udělí zmocnění 
evropskému normalizačnímu orgánu, aby 
přizpůsobil příslušné normy, jež jsou pro 
harmonizované zavedení tohoto zařízení 
nezbytné.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli  zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, které má původ 
v této navštívené síti, včetně nákladů na 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí od 
1. července 2012  překročit 0,14 EUR za 
minutu.

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli  zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, které má původ 
v této navštívené síti, včetně nákladů na 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí od 
1. července 2012  překročit 0,10 EUR za 
minutu.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července  2013  na 0,10 EUR a dne
1. července  2014  na 0,06 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 0,06 
EUR po dobu platnosti tohoto nařízení.

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července  2013  na 0,08 EUR a dne 
1. července  2014  na 0,05 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 0,05 
EUR po dobu platnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průměrná velkoobchodní cena uvedená 
v odstavci 1 se vypočítá vydělením 
celkových obdržených velkoobchodních 
příjmů z roamingu celkovým počtem minut 
velkoobchodního roamingu skutečně 
využitých k poskytnutí velkoobchodních 
roamingových volání v rámci Unie 
dotyčným operátorem za dané období, 
sčítaných po sekundách takovým 
způsobem, aby operátor navštívené sítě 
mohl uplatnit počáteční minimální 
účtovanou dobu, která nepřesahuje 
30 sekund.

Průměrná velkoobchodní cena uvedená v 
odstavci 1 se vypočítá vydělením 
celkových obdržených velkoobchodních 
příjmů z roamingu celkovým počtem minut 
velkoobchodního roamingu skutečně 
využitých k poskytnutí velkoobchodních 
roamingových volání v rámci Unie 
dotyčným operátorem za dané období, 
sčítaných po sekundách.
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Odůvodnění

30 sekund minimální počáteční účtované doby by nemělo být povoleno, protože takový 
poplatek není odůvodněný.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez 
DPH), kterou smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, se může 
u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012  nesmí překročit 0,32 
EUR za minutu za uskutečněná volání a
0,11 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013  sníží na 0,28  EUR a dne 
1. července  2014  se dále sníží na 
0,24 EUR a  cenový strop za přijatá volání 
se  dne 1. července  2013  sníží na 0,10 
EUR. Aniž jsou dotčeny články 13 a 19, 
tyto regulované maximální maloobchodní 
ceny v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016.

Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez 
DPH), kterou smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, se může 
u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012  nesmí překročit 0,21 
EUR za minutu za uskutečněná volání a
0,09 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,16 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,11 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,07 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
eurotarifu zůstanou po dobu platnosti 
tohoto nařízení na úrovni 0,05 EUR.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od třetího pododstavce si 
domovský poskytovatel v případě 
uskutečněných volání, pro která platí 
eurotarif, může účtovat počáteční 
minimální účtovanou dobu, která 
nepřesahuje 30 sekund.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý roamingový zákazník může 
požádat o převedení na eurotarif nebo 
z eurotarifu. Toto převedení musí 
proběhnout do jednoho pracovního dne od 
doručení žádosti, musí být bezplatné 
a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 
účastnické smlouvy, s výjimkou případů, 
kdy si roamingový zákazník, který si 
objednal zvláštní roamingový balíček 
zahrnující více než jednu roamingovou 
službu (tedy volání, SMS nebo data), přeje 
převedení na eurotarif a kdy domovský 
poskytovatel může požadovat, aby se tento 
zákazník vzdal výhod ostatních prvků 
tohoto balíčku. Domovský poskytovatel 
může lhůtu pro převedení prodloužit až do 
okamžiku, kdy skončí minimální stanovené 
období, po něž musí být využíván 
předchozí roamingový tarif a které nesmí 
přesáhnout tři měsíce.

5. Každý roamingový zákazník může 
požádat o převedení na eurotarif nebo 
z eurotarifu. Toto převedení musí 
proběhnout do jednoho pracovního dne od
doručení žádosti, musí být bezplatné 
a nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 
účastnické smlouvy, s výjimkou případů, 
kdy si roamingový zákazník, který si 
objednal zvláštní roamingový balíček 
zahrnující více než jednu roamingovou 
službu (tedy volání, SMS nebo data), přeje 
převedení na eurotarif a kdy domovský 
poskytovatel může požadovat, aby se tento 
zákazník vzdal výhod ostatních prvků 
tohoto balíčku. Domovský poskytovatel 
může lhůtu pro převedení prodloužit až do 
okamžiku, kdy skončí minimální stanovené 
období, po něž musí být využíván 
předchozí roamingový tarif a které nesmí 
přesáhnout dva měsíce, včetně případné 
smluvní ohlašovací doby.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Domovští poskytovatelé nezruší ani 
neznemožní aktivní nebo pasivní 
roamingové volání v rámci eurotarifu 
stávajících nebo nových zákazníků, pokud 
o to zákazník výslovně nepožádá nebo 
nepřekročí mezní limit, ani jim v něm 
jinak nezabrání.

Pozměňovací návrh 53
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S účinkem od 1. července 2012  nesmí 
průměrná velkoobchodní cena, kterou smí 
operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli zákazníka za 
zprostředkování regulované roamingové 
SMS zprávy, která má původ v této 
navštívené síti, překročit 0,03  EUR za 
SMS zprávu. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena za poskytnutí 
regulované roamingové SMS zprávy se 
dne 1. července 2014 sníží na 0,02 EUR. 
Aniž je dotčen článek 13, regulovaná 
velkoobchodní cena za poskytnutí 
regulované roamingové SMS zprávy 
zůstane ve výši 0,02 EUR po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

1. S účinkem od 1. července 2012  nesmí 
průměrná velkoobchodní cena, kterou smí 
operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli zákazníka za 
zprostředkování regulované roamingové 
SMS zprávy, která má původ v této 
navštívené síti, překročit 0,03 EUR za 
SMS zprávu a dne 1. července 2013 se 
sníží na 0,02 EUR a dne 1. července 2014 
na 0,01 EUR. Aniž je dotčen článek 13, 
regulovaná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulované roamingové SMS 
zprávy zůstane ve výši 0,01 EUR po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od 1. července 2012 se může 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, 
u roamingových SMS zpráv lišit, avšak 
nesmí překročit 0,10  EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,10 EUR
do 30. června 2016.

2. S účinkem od 1. července 2012 se může 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, u 
roamingových SMS zpráv lišit, avšak od 
1. července 2012 se sníží na 0,09 EUR, od 
1. července 2013 na 0,06 EUR a od 
1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,05 EUR
do 30. června 2018.

Pozměňovací návrh 55
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Každý roamingový zákazník může 
kdykoli požádat o převedení na euro-SMS 
tarif nebo z euro-SMS tarifu na jiný tarif. 
Toto převedení musí proběhnout do 
jednoho pracovního dne od doručení 
žádosti, musí být bezplatné a nesmí 
zahrnovat žádné podmínky ani omezení 
týkající se jiných než roamingových prvků 
účastnické smlouvy. Domovský 
poskytovatel může lhůtu pro převedení 
prodloužit až do okamžiku, kdy skončí 
minimální stanovené období, po něž musí 
být využíván předchozí roamingový tarif 
a které nesmí přesáhnout tři měsíce. SMS 
eurotarif lze vždy kombinovat 
s eurotarifem.

6. Každý roamingový zákazník může 
kdykoli požádat o převedení na euro-SMS 
tarif nebo z euro-SMS tarifu na jiný tarif. 
Toto převedení musí proběhnout do 
jednoho pracovního dne od doručení 
žádosti, musí být bezplatné a nesmí 
zahrnovat žádné podmínky ani omezení 
týkající se jiných než roamingových prvků 
účastnické smlouvy. Domovský 
poskytovatel může lhůtu pro převedení 
prodloužit až do okamžiku, kdy skončí 
minimální stanovené období, po něž musí 
být využíván předchozí roamingový tarif 
a které nesmí přesáhnout dva měsíce, 
včetně případné smluvní ohlašovací doby. 
SMS eurotarif lze vždy kombinovat 
s eurotarifem.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Domovští poskytovatelé nezruší ani 
neznemožní odesílání nebo přijímání 
roamingových SMS v rámci eurotarifu 
stávajících nebo nových zákazníků, pokud 
o to zákazník výslovně nepožádá nebo 
nepřekročí mezní limit, ani jim v něm 
jinak nezabrání.

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
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kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 0,30 EUR, ode dne 
1. července 2013 ochranný limit 0,20 EUR
a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
0,10 EUR za megabyte přenesených dat.
Aniž je dotčen článek 13, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,10 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 0,20 EUR, ode dne 
1. července 2013 ochranný limit 0,15 EUR
a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
0,10 EUR za megabyte přenesených dat. 
Aniž je dotčen článek 13, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,10 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S platností ode dne 1. července 2012 nesmí 
maloobchodní cena v rámci datového 
eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,90 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,70 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 
0,50 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,50 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2016.

S platností ode dne 1. července 2012 nesmí 
maloobchodní cena v rámci datového 
eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,50 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,30 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 
0,20 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,20 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2018.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý roamingový zákazník může při 
dodržení smluvních podmínek kdykoli 
požádat o převedení na datový eurotarif 
nebo z datového eurotarifu na jiný tarif. 
Toto převedení musí proběhnout do 
jednoho pracovního dne od doručení 
žádosti, musí být bezplatné a nesmí 
zahrnovat žádné podmínky ani omezení 
týkající se jiných než roamingových prvků 
účastnické smlouvy. Domovský 
poskytovatel může lhůtu pro převedení 
prodloužit až do okamžiku, kdy skončí 
minimální stanovené období, po něž musí 
být využíván předchozí roamingový tarif 
a které nesmí přesáhnout tři měsíce. 
Datový eurotarif lze vždy kombinovat 
s SMS eurotarifem a eurotarifem.

5. Každý roamingový zákazník může při 
dodržení smluvních podmínek kdykoli 
požádat o převedení na datový eurotarif 
nebo z datového eurotarifu na jiný tarif. 
Toto převedení musí proběhnout do 
jednoho pracovního dne od doručení 
žádosti, musí být bezplatné a nesmí 
zahrnovat žádné podmínky ani omezení 
týkající se jiných než roamingových prvků 
účastnické smlouvy. Domovský 
poskytovatel může lhůtu pro převedení 
prodloužit až do okamžiku, kdy skončí 
minimální stanovené období, po něž musí 
být využíván předchozí roamingový tarif 
a které nesmí přesáhnout dva měsíce, 
včetně případné smluvní ohlašovací doby. 
Datový eurotarif lze vždy kombinovat 
s SMS eurotarifem a eurotarifem.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Domovští poskytovatelé nejpozději 
30. června 2012 jednotlivě informují 
všechny své roamingové zákazníky 
o datovém eurotarifu, o skutečnosti, že 
tento tarif bude platit nejpozději od 
1. července 2012 pro všechny roamingové 
zákazníky, kteří si dobrovolně nezvolili 
zvláštní tarif nebo balíček vztahující se na 
regulované datové služby, a o jejich právu 
na převedení na datový eurotarif a zpět 
podle odstavce 5.

6. Domovští poskytovatelé nejpozději 
30. června 2012 jasným a srozumitelným 
způsobem jednotlivě informují všechny své 
roamingové zákazníky o datovém 
eurotarifu, o skutečnosti, že tento tarif bude 
platit nejpozději od 1. července 2012 pro 
všechny roamingové zákazníky, kteří si 
dobrovolně nezvolili zvláštní tarif nebo 
balíček vztahující se na regulované datové 
služby, a o jejich právu na převedení na 
datový eurotarif a zpět podle odstavce 5 a
využijí k tomu trvalý nosič.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se po 30. červnu 2018 průměrná 
velkoobchodní cena jedné z roamingových 
služeb (hlasové, SMS nebo datové) při 
nevyrovnaném provozu mezi operátory, 
kteří nepatří do stejné skupiny, sníží na 
75 % maximální velkoobchodní ceny 
stanovené v čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 1 a čl. 
11 odst. 1 nebo pod tuto úroveň, maximální 
velkoobchodní ceny za dotčenou 
roamingovou službu se již nepoužijí. 
Komise na základě tržních údajů 
shromážděných sdružením BEREC 
pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka 
splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně 
v sérii C Úředního věstníku Evropské unie 
údaje prokazující, že maximální 
velkoobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.

2. Pokud se po 30. červnu 2018 průměrná 
velkoobchodní cena jedné z roamingových 
služeb (hlasové, SMS nebo datové) při 
nevyrovnaném provozu mezi operátory, 
kteří nepatří do stejné skupiny, sníží na 
50 % maximální velkoobchodní ceny 
stanovené v čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 1 a čl. 
11 odst. 1 nebo pod tuto úroveň, maximální 
velkoobchodní ceny za dotčenou 
roamingovou službu se již nepoužijí. 
Komise na základě tržních údajů 
shromážděných sdružením BEREC 
pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka 
splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně 
v sérii C Úředního věstníku Evropské unie 
údaje prokazující, že maximální 
velkoobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se po zavedení odděleného 
prodeje roamingových služeb uvedeného v 
článku 5 a před 1. červencem 2016
průměrná maloobchodní cena na úrovni 
Unie sníží na 75 % maximální 
maloobchodní ceny stanovené v čl. 7 odst. 
2, čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 nebo pod tuto 
úroveň, maximální maloobchodní ceny za 
tyto roamingové služby se již nepoužijí. 
Komise na základě tržních údajů 
shromážděných sdružením BEREC 
pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka 
splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně 
v sérii C Úředního věstníku Evropské unie 
údaje prokazující, že maximální 
maloobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.

3. Pokud se po zavedení odděleného 
prodeje roamingových služeb uvedeného v 
článku 5 průměrná maloobchodní cena na 
úrovni Unie sníží na 50 % maximální 
maloobchodní ceny stanovené v čl. 7 odst. 
2, čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 nebo pod tuto 
úroveň, maximální maloobchodní ceny za 
tyto roamingové služby se již nepoužijí. 
Komise na základě tržních údajů 
shromážděných sdružením BEREC 
pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka 
splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně 
v sérii C Úředního věstníku Evropské unie 
údaje prokazující, že maximální 
maloobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý domovský poskytovatel poskytne 
roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu 
na území jiného členského státu, než je 
členský stát, v němž se nachází jeho 
domovská síť, bezplatně, bez zbytečného 
prodlení a automaticky prostřednictvím 
zprávy zaslané na mobilní telefon základní 
personalizované informace o cenách za 
roaming (včetně DPH), které platí pro 
uskutečňování a příjem volání a odesílání 
SMS zpráv dotyčným zákazníkem 
v navštíveném členském státě, aby 
roamingového zákazníka upozornil na 
skutečnost, že mu budou při uskutečňování 
nebo příjmu volání a při odesílání SMS 
zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže 
zákazník domovskému poskytovateli 
oznámí, že takové upozornění nevyžaduje.

Každý domovský poskytovatel poskytne 
roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu 
na území jiného členského státu, než je 
členský stát, v němž se nachází jeho 
domovská síť, a od 1. ledna 2013 po jeho 
vstupu do třetí země bezplatně, bez 
zbytečného prodlení a automaticky 
prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní 
telefon základní personalizované informace 
o cenách za roaming (včetně DPH a v 
měně, ve které je vystavováno domovské 
vyúčtování), které platí pro uskutečňování 
a příjem volání a odesílání SMS zpráv 
dotyčným zákazníkem v navštívené zemi, 
aby roamingového zákazníka upozornil na 
skutečnost, že mu budou při uskutečňování 
nebo příjmu volání a při odesílání SMS 
zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže 
zákazník domovskému poskytovateli 
oznámí, že takové upozornění nevyžaduje.

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní personalizované informace 
o cenách obsahují nejvyšší ceny, které 
mohou být zákazníkovi účtovány v rámci 
jeho tarifního programu za:

Základní personalizované informace 
o cenách jsou zasílány zákazníkovi, který 
využívá roaming v Unii i mimo ni, 
a obsahují skutečné ceny (včetně DPH a 
v měně, ve které je vystavováno domovské 
vyúčtování), které mohou být zákazníkovi 
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účtovány v rámci jeho tarifního programu 
za:

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odesílání regulovaných roamingových 
SMS zpráv na území navštíveného 
členského státu.

b) odesílání regulovaných roamingových 
SMS zpráv na území navštívené země.

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) využívání regulovaných služeb 
datového spojení v navštíveném členském 
státě nebo ve třetí zemi vyjádřené v ceně 
za megabyte.

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 
mají zákazníci kdekoli v Unii  právo 
požadovat a bezplatně obdržet podrobnější 
personalizované informace o cenách za 
roaming platných v navštívené síti pro 
hlasová volání, SMS, MMS a jiné datové 
komunikační služby, jakož i informace 

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 
mají zákazníci kdekoli, avšak teprve od 
1. ledna 2013, nachází-li se zákazník 
mimo území Unie, právo požadovat a 
bezplatně obdržet podrobnější 
personalizované informace o cenách za 
roaming platných v navštívené síti pro 
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o opatřeních v oblasti transparentnosti 
platných na základě tohoto nařízení, a to 
formou hlasového volání do mobilní sítě 
nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je 
podávána prostřednictvím bezplatné 
telefonní linky určené k tomuto účelu 
domovským poskytovatelem. Povinnosti 
stanovené v odstavci 1 se nepoužijí na 
zařízení pro komunikaci mezi stroji M2M, 
která využívají mobilní komunikaci. 

hlasová volání, SMS, MMS a jiné datové 
komunikační služby, jakož i informace o 
opatřeních v oblasti transparentnosti 
platných na základě tohoto nařízení, a to 
formou hlasového volání do mobilní sítě 
nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je 
podávána prostřednictvím bezplatné 
telefonní linky určené k tomuto účelu 
domovským poskytovatelem. Povinnosti 
stanovené v odstavci 1 se nepoužijí na 
zařízení pro komunikaci mezi stroji M2M 
nebo jinými zařízeními, která nepodporují 
funkci SMS.

Odůvodnění

Nelze uplatnit u zařízení, která nepodporují funkci SMS.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Domovští poskytovatelé v souladu 
s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví 
zákazníci byli před uzavřením i po 
uzavření smlouvy náležitě informováni 
o cenách platných pro používání 
regulovaných roamingových datových 
služeb, a to způsobem, který zákazníkům 
usnadní porozumět finančním důsledkům 
používání těchto služeb a umožní jim 
sledovat a kontrolovat své výdaje za ně. 
Ochranný mechanismus uvedený v 
odstavci 3 se nepoužije pro zákazníky 
využívající předplacených služeb.

Domovští poskytovatelé v souladu 
s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví 
zákazníci byli před uzavřením i po 
uzavření smlouvy náležitě informováni 
o cenách platných pro používání 
regulovaných roamingových datových 
služeb jak v rámci Unie, tak mimo ni, a to 
způsobem, který zákazníkům usnadní 
porozumět finančním důsledkům používání 
těchto služeb a umožní jim sledovat 
a kontrolovat své výdaje za ně. Ochranný 
mechanismus uvedený v odstavci 3 se 
nepoužije pro zákazníky využívající 
předplacených služeb, kromě případů, kdy 
mají zákazníci uzavřeny smlouvy 
o předplacených službách s automatickým 
navýšením kreditu. Ochranné 
mechanismy uvedené v odstavci 3 se 
nepoužijí pro komunikaci mezi stroji 
M2M. Zákazníci se smlouvami na 
předplacené služby by měli být rovněž 
včas varováni, že svůj kredit již téměř 



AD\890078CS.doc 43/50 PE478.349v02-00

CS

vyčerpali.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh chrání zákazníky se smlouvami o předplacených službách 
s automatickým navýšením kreditu před šokem z vyúčtování. Původně navrhované znění tyto 
zákazníky vyčleňuje z rozsahu působnosti.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před uzavřením smlouvy a pravidelně po 
uzavření smlouvy informují domovští 
poskytovatelé případně své zákazníky 
o riziku automatického a nekontrolovaného 
připojení a stahování dat prostřednictvím 
datového roamingu. Domovští 
poskytovatelé dále jasným a dobře 
srozumitelným způsobem svým 
zákazníkům vysvětlí, jak mohou 
automatické připojení prostřednictvím 
datového roamingu vypnout, a tím zabránit 
nekontrolované spotřebě roamingových 
datových služeb.

Před uzavřením smlouvy a pravidelně po 
uzavření smlouvy informují domovští 
poskytovatelé případně své zákazníky 
o riziku automatického a nekontrolovaného 
připojení a stahování dat prostřednictvím 
datového roamingu. Domovští 
poskytovatelé dále jasným a dobře 
srozumitelným způsobem svým 
zákazníkům bezplatně sdělí, jak 
automatické připojení prostřednictvím
datového roamingu vypnout, a tím zabránit 
nekontrolované spotřebě roamingových 
datových služeb.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Domovský poskytovatel pomocí 
automatické zprávy informuje 
roamingového zákazníka o tom, že používá 
roamingovou službu, a poskytne mu 
základní personalizované tarifní informace 
o cenách za zprostředkování regulovaných 
roamingových datových služeb platných 
pro tohoto roamingového zákazníka 
v dotyčném členském státu, ledaže 
zákazník uvědomí svého domovského 

Domovský poskytovatel pomocí 
automatické zprávy informuje 
roamingového zákazníka o tom, že používá 
roamingovou službu, a poskytne mu 
základní personalizované tarifní informace 
o cenách (včetně DPH a v měně, ve které 
je vystavováno domovské vyúčtování) za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových datových služeb platných 
pro tohoto roamingového zákazníka 
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poskytovatele, že tyto informace 
nepožaduje.

v dotyčné zemi, ledaže zákazník uvědomí 
svého domovského poskytovatele, že tyto 
informace nepožaduje. 

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto základní personalizované tarifní 
informace budou doručeny na mobilní 
telefon nebo jiné zařízení roamingového 
zákazníka, např. prostřednictvím SMS 
zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na 
počítači (pop-up window), pokaždé když 
roamingový zákazník vstoupí do jiného 
členského státu, než je stát jeho domovské 
sítě, a poprvé v tomto členském státě
použije regulovanou roamingovou datovou 
službu. Tyto informace musí být 
poskytnuty bezplatně v okamžiku, kdy 
roamingový zákazník zahájí roamingovou 
datovou službu, a to vhodnými prostředky 
přizpůsobenými ke snadnému příjmu 
a porozumění.

Tyto základní personalizované tarifní 
informace budou doručeny na mobilní 
telefon nebo jiné zařízení roamingového 
zákazníka, např. prostřednictvím SMS 
zprávy, e-mailu či vyskakovacího okna na 
počítači (pop-up window), pokaždé když 
roamingový zákazník vstoupí do jiné země, 
než je země jeho domovské sítě, a poprvé 
v této zemi použije regulovanou 
roamingovou datovou službu. Tyto 
informace musí být poskytnuty bezplatně 
v okamžiku, kdy roamingový zákazník 
zahájí roamingovou datovou službu, a to 
vhodnými prostředky přizpůsobenými ke 
snadnému příjmu a porozumění.

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý domovský poskytovatel poskytne 
všem svým roamingovým zákazníkům 
možnost zvolit si dobrovolně a bez 
poplatku funkci, která poskytuje informace 
o celkové spotřebě vyjádřené v objemu 
nebo v měně, ve které jsou roamingovému 
zákazníkovi účtovány regulované

Každý domovský poskytovatel poskytne 
všem svým roamingovým zákazníkům 
možnost zvolit si dobrovolně a bez 
poplatku funkci, která poskytuje informace 
o celkové spotřebě vyjádřené v objemu 
nebo v měně, ve které jsou roamingovému 
zákazníkovi účtovány maloobchodní 
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roamingové datové služby, a která 
zaručuje, že celkové výdaje za regulované
roamingové datové služby nepřekročí bez 
výslovného souhlasu zákazníka ve 
stanoveném období určený finanční limit.

roamingové datové služby poskytnuté 
v Unii i mimo ni, a která zaručuje, že 
celkové výdaje za tyto maloobchodní
roamingové datové služby nepřekročí bez 
výslovného souhlasu zákazníka ve 
stanoveném období určený finanční limit.
Toto pravidlo neplatí v případech, kdy 
poskytovatel mobilních komunikačních 
služeb v navštívené zemi mimo Unii 
neumožňuje domovskému poskytovateli 
sledovat využívání služeb zákazníkem 
v reálném čase. V tomto případě je
zákazník informován bez zbytečného 
prodlení a bezplatně prostřednictvím 
zprávy zaslané na mobilní telefon po 
vstupu na území takové země.

Odůvodnění

Opatření na zvýšení transparentnosti a ochrany spotřebitele by měla platit i mimo Unii. 
Zůstávají však země, kde z technických důvodů nejsou domovští poskytovatelé schopni 
sledovat využívání služeb zákazníkem v reálném čase a příslušné informace obdrží až na 
konci měsíce.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý domovský poskytovatel dále zajistí, 
aby v případě, že roamingové datové 
služby dosáhnou 80 % dohodnutého 
finančního nebo objemového limitu, bylo 
na mobilní telefon nebo jiné zařízení 
roamingového zákazníka odesláno 
příslušné upozornění, a to např. 
prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či 
vyskakovacího okna na počítači (pop-up 
window). Zákazníci mají právo požádat 
svého operátora, aby odesílání těchto 
upozornění ukončil, a mají právo kdykoliv 
a bezplatně požádat domovského 
poskytovatele, aby tuto službu opět začal 
poskytovat.

Každý domovský poskytovatel dále zajistí, 
aby v případě, že roamingové hlasové, 
SMS a roamingové datové služby 
dosáhnou 80 % dohodnutého finančního 
nebo objemového limitu, bylo na mobilní 
telefon nebo jiné zařízení roamingového 
zákazníka odesláno příslušné upozornění, 
a to např. prostřednictvím SMS zprávy, e-
mailu či vyskakovacího okna na počítači 
(pop-up window). Zákazníci mají právo 
požádat svého operátora, aby odesílání 
těchto upozornění ukončil, a mají právo 
kdykoliv a bezplatně požádat domovského 
poskytovatele, aby tuto službu opět začal 
poskytovat.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud by byl jinak tento finanční nebo 
objemový limit překročen, musí být na 
mobilní telefon nebo jiné zařízení 
roamingového zákazníka zasláno 
upozornění. Toto upozornění uvádí postup, 
kterým se má roamingový zákazník řídit, 
přeje-li si, aby mu byly tyto služby dále 
poskytovány, a náklady spojené se 
spotřebováním každé další jednotky. Pokud 
roamingový zákazník nereaguje způsobem 
uvedeným v obdrženém upozornění, 
domovský poskytovatel okamžitě přeruší 
poskytování a účtování regulovaných 
roamingových datových služeb 
roamingovému zákazníkovi, pokud 
a dokud roamingový zákazník nepožádá 
o obnovení poskytování těchto služeb.

Pokud by byl jinak tento finanční nebo 
objemový limit překročen, musí být na 
mobilní telefon nebo jiné zařízení 
roamingového zákazníka zasláno 
upozornění. Toto upozornění uvádí postup, 
kterým se má roamingový zákazník řídit, 
přeje-li si, aby mu byly tyto služby dále 
poskytovány, a náklady spojené se 
spotřebováním každé další jednotky. Pokud 
roamingový zákazník nereaguje způsobem 
uvedeným v obdrženém upozornění, 
domovský poskytovatel okamžitě přeruší 
poskytování a účtování regulovaných 
hlasových, SMS a roamingových datových 
služeb roamingovému zákazníkovi, pokud 
a dokud roamingový zákazník nepožádá 
o obnovení poskytování těchto služeb.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 15. – odst. 3 – pododstavec 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto pravidlo platí pro zákazníky 
využívající roaming v rámci Unie stejně 
jako mimo Unii.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavec 3 platí pro zákazníky 
využívající roaming v rámci Unie stejně 
jako mimo Unii.
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Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Srovnání cen

Veškeré informace o cenách za 
maloobchodní hlasové, SMS a datové 
roamingové služby zákazníkovi se uvádějí 
včetně DPH.
Komise prověří transparentnost 
a srovnatelnost jednotlivých tarifů, které 
operátoři nabízejí svým zákazníkům, 
a předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o potřebných opatřeních 
s cílem zajistit, že zákazníci budou moci 
tyto tarify snadno srovnávat, a tím 
usnadní jejich rozhodnutí o přechodu od 
jednoho operátora k druhému.

Odůvodnění

V současnosti není srovnání jednotlivých mobilních telefonních tarifů nabízených jednotlivými 
operátory možné. Tuto skutečnost by měla Komise prověřit. Transparentnost rovněž vyžaduje, 
aby byly veškeré informace o cenách uváděny včetně DPH.

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci se svěřuje Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 5a je 
Komisi svěřena od ...* do data uvedeného 
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v druhém odstavci článku 22. 
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 5a kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v tomto rozhodnutí upřesněn. 
Neovlivní platnost již platných aktů 
v přenesené pravomoci. 
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
v souladu s čl. 4 odst. 5a vstoupí v platnost 
pouze v případě, že proti němu Evropský 
parlament nebo Rada ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne oznámení tohoto aktu 
Evropskému parlamentu a Radě nevysloví 
námitky, nebo v případě, že Evropský 
parlament i Rada před uplynutím uvedené 
lhůty oznámí Komisi, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
_____________
* Pro Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost. 

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí uvedená ustanovení Komisi 
nejpozději dne 30. března 2012
a neprodleně Komisi oznámí veškeré 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Tyto sankce 
zahrnují rovněž povinnost poskytovatele 
vyplatit zákazníkům náhradu, jestliže 
brání zákazníkovi v přechodu 
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následné změny, které se uvedených 
ustanovení týkají.

k alternativnímu poskytovateli roamingu 
nebo tento přechod zdržuje. Členské státy 
oznámí uvedená ustanovení Komisi 
nejpozději dne 30. března 2012
a neprodleně Komisi oznámí veškeré 
následné změny, které se uvedených 
ustanovení týkají.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a po veřejné konzultaci podá do 
30. června 2015 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. Komise zejména 
posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení. 
Komise přitom přezkoumá mimo jiné:

1. Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a po veřejné konzultaci podá do 
30. června 2016 zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. Komise zejména 
posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení. 
Komise přitom přezkoumá mimo jiné:

Odůvodnění

Pozdější datum přezkumu je nezbytné s cílem posoudit dopad strukturálních opatření na trh.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozbývá platnosti dnem 30. června 1 2022. Pozbývá platnosti dnem 30. června 2022.
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