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Pozměňovací návrh 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) Nelze hovořit o jednotném trhu 
telekomunikačních služeb, jestliže existují 
výrazné rozdíly mezi domovskými cenami
a cenami roamingu; konečným cílem 
tohoto nařízení by proto mělo být 
odstranění roamingových poplatků a tím 
vytvoření celoevropského trhu pro mobilní 
komunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Anna Hedh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) Nelze hovořit o jednotném trhu 
telekomunikačních služeb, jestliže existují 
výrazné rozdíly mezi domovskými cenami
a cenami roamingu; konečným cílem 
tohoto nařízení by proto mělo být 
odstranění roamingových poplatků a tím 
vytvoření celoevropského trhu pro mobilní 
komunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Anna Hedh
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1b) Cíl snížení rozdílu mezi 
vnitrostátními a roamingovými tarify tak, 
aby se do roku 2015 přiblížil nule, navrhla 
Komise ve srovnávacím rámci na léta 
2011–2015 (Benchmarking framework 
2011–2015) a v listopadu 20091 jej 
schválily členské státy EU. Tento cíl je 
rovněž obsažen ve sdělení Komise 
nazvaném Digitální program pro Evropu2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 KOM(2010) 245.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1b) Vyšší domovské tarify na hlasové, 
SMS a datové služby (včetně tarifů pro 
jiné země, než je domovská země)
v porovnání s roamingovými tarify nejsou 
prospěšné pro spotřebitele a narušují trh; 
od roku 2012 by proto domovské tarify 
neměly převyšovat maloobchodní cenové 
stropy stanovené pro roamingové tarify. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1c) V zájmu dosažení jednotného trhu 
telekomunikačního trhu by všechny 
telefonní společnosti, které patří ke stejné 
skupině, měly být vyzvány ke spojení 
všech svých vnitrostátních licencí pod 
jediného zastřešujícího evropského 
operátora; v budoucnosti by stávající 
telekomunikační licence stejně jako nové 
licence pro mobilní sítě měly zahrnovat 
celé evropské území a nikoli pouze jediný 
členský stát. 

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vysoká úroveň cen roamingových 
volání, SMS a datových služeb, které platí 
uživatelé veřejných mobilních telefonních 
sítí, jako jsou studenti, osoby na služebních 
cestách a turisté, při používání svých 
mobilních telefonů na cestách v zahraničí
v rámci Unie, je pro spotřebitele, 
vnitrostátní regulační orgány a orgány Unie 
znepokojující. Přemrštěně vysoké 
maloobchodní ceny vznikají v důsledku 
vysokých velkoobchodních cen účtovaných 
operátorem hostitelské zahraniční sítě a 
v mnoha případech rovněž v důsledku 
vysokých maloobchodních přirážek 
účtovaných operátorem domovské sítě 
zákazníka. Snižování velkoobchodních cen 

(Netýká se českého znění.)
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se často nepromítá do cen účtovaných 
maloobchodnímu zákazníkovi. Ačkoli 
někteří operátoři nedávno zavedli tarifní 
programy, které zákazníkům nabízejí 
příznivější podmínky a o něco málo nižší 
ceny, stále existují důkazy, že mezi 
náklady a cenami není zdaleka takový 
vztah, jaký by převládal na trzích
s rozvinutou hospodářskou soutěží.

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2a) Nedostatek hospodářské soutěže na 
roamingovém trhu brání rozvoji 
jednotného telekomunikačního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2b) Vysoká úroveň cen za roaming 
představuje významnou překážku pro 
občany při studiu a práci v jiné zemi, než 
je jejich domovský členský stát.
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Cornelis de Jong

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 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, což vede k vytváření nadměrných 
zisků poskytovatelů na úkor evropských 
spotřebitelů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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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 se maloobchodní
a velkoobchodní ceny jsou stále mnohem 
vyšší než domovské ceny a 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Cornelis de Jong

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

(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
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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.

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 v roce 2015 ke 
sjednocení cen za vnitrostátní
a roamingové služby, jak je stanoveno 
v Digitálním programu pro Evropu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18



PE478.641v01-00 10/182 AM\888019CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Aby byl umožněn rozvoj efektivity
a hospodářské soutěže na trhu 
roamingových služeb, neměla by existovat 
omezení, která podnikům brání účinně 
vyjednávat o velkoobchodním přístupu za 
účelem poskytování roamingových služeb.
V současnosti však existují překážky 
přístupu k těmto velkoobchodním 
roamingovým službám, způsobené rozdíly 
ve vyjednávacích pozicích a v rozsahu 
infrastruktury vlastněné jednotlivými 
podniky. Odstranění těchto překážek by 
usnadnilo rozvoj alternativních
a inovativních roamingových služeb
a nabídek zákazníkům, zejména ze strany 
operátorů virtuálních sítí. Rovněž by se 
tím usnadnil rozvoj celoevropských služeb.

(18) Aby byl umožněn rozvoj efektivity
a hospodářské soutěže na trhu 
roamingových služeb, neměla by existovat 
omezení, která podnikům brání účinně 
vyjednávat o velkoobchodním přístupu za 
účelem poskytování roamingových služeb.
V současnosti však existují překážky 
přístupu k těmto velkoobchodním 
roamingovým službám, způsobené rozdíly 
ve vyjednávacích pozicích a v rozsahu 
infrastruktury vlastněné jednotlivými 
podniky. Odstranění těchto překážek by 
usnadnilo rozvoj alternativních
a inovativních roamingových služeb
a nabídek zákazníkům. Rovněž by se tím 
usnadnil rozvoj celoevropských služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

v souladu s regulačními povinnostmi 
stanovenými v tomto nařízení platnými na 
velkoobchodní úrovni a v příslušných 
ustanoveních 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Mobilní komunikační služby jsou 
prodávány v balíčcích zahrnujících 
vnitrostátní i roamingové služby, čímž se 
pro zákazníky výběr roamingových služeb 
omezuje. Tyto balíčky snižují 
transparentnost roamingových služeb, 
protože je obtížné jednotlivé položky
v balíčcích porovnat. V důsledku toho není 
hospodářská soutěž mezi operátory na 
základě roamingového prvku v balíčku 
mobilních služeb dosud zjevná. Usnadnění 
dostupnosti roamingu jako samostatné 
služby by řešilo strukturální problémy, 
jelikož by zvýšilo povědomí spotřebitelů
o cenách roamingu a umožnilo jim jasný 
výběr roamingových služeb, a tím zvýšilo 
konkurenční tlak na straně poptávky. 
Přispěje to tedy k hladkému fungování 
vnitřního trhu evropských roamingových 
služeb.

(21) Mobilní komunikační služby jsou 
prodávány v balíčcích zahrnujících 
vnitrostátní i roamingové služby, čímž se 
pro zákazníky výběr roamingových služeb 
omezuje. Tyto balíčky snižují 
transparentnost roamingových služeb, 
protože je obtížné jednotlivé položky
v balíčcích porovnat. V důsledku toho není 
hospodářská soutěž mezi operátory na 
základě roamingového prvku v balíčku 
mobilních služeb dosud zjevná. 

Or. nl
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Odůvodnění

Oddělení prodeje vnitrostátních služeb a roamingových služeb není součástí návrhu, protože 
velmi vysoké náklady s ním spojené, odhadované na 300 milionů EUR, by se přenesly na 
spotřebitele. Takovýto oddělený systém by nepřispěl k transparentnosti. Měl by být zvolen 
systém, ve kterém budou operátoři povinni vždy transparentně předložit účtované poplatky.

Pozměňovací návrh 45
Cornelis de Jong

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 
kvality.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 46
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

(22) Spotřebitelé by měli mít právo zvolit 
si prodej roamingových služeb oddělený od 
vnitrostátních balíčků mobilních služeb.
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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 
kvality.

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, způsobem, který zajišťuje 
interoperabilitu služeb a během krátké 
časové lhůty tak, aby roamingové služby 
byly poskytovány kdekoli v Unii a měly 
stejnou úroveň kvality.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Damien Abad

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 
kvality.

(22) Spotřebitelé 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. 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 
kvality.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, jehož cílem je vymezit zeměpisný rozsah pro povinnost týkající se 
oddělení roamingových služeb, tzn., že tato povinnost se týká pouze služeb poskytovaných
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v rámci Evropské unie.

Pozměňovací návrh 48
Robert Rochefort

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 
kvality.

(22) Spotřebitelé by měli mít právo zvolit 
si prodej roamingových služeb oddělený od 
vnitrostátních balíčků mobilních služeb.
S ohledem na poskytování odděleného 
poskytování roamingových služeb by měly 
být stanoveny základní zásady, které by 
měly být zavedeny koordinovaným 
způsobem v celé Unii, a to bezplatně. 
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 
kvality. Spotřebitelé, jež si ponechají téhož 
poskytovatele roamingových služeb, by 
měli mít možnost volby, aby byla cena za 
jejich využívání roamingu přímo 
odečítána od jejich vnitrostátního kreditu 
pro volání, aby tak fakturace nad rámec 
paušálních částek začínala až v okamžiku 
vyčerpání jejich vnitrostátního kreditu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo poskytování oddělených vypouští se
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roamingových služeb technicky zajištěno
a rovněž byl zajištěn koordinovaný
a řádný technický vývoj odděleného 
prodeje roamingových služeb v Unii, měla 
by být založena intenzivnější spolupráce
a koordinace mezi operátory mobilních 
sítí. Měly by proto být vypracovány pokyny 
podrobněji popisující příslušné základní 
zásady a metody, aby bylo možné se 
změněným okolnostem a technologickému 
pokroku rychle přizpůsobit. Sdružení 
BEREC by v koordinaci s Komisí a ve 
spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami mělo vydat pokyny pro rozvoj 
technických prvků zařízení, které by 
oddělený prodej roamingových služeb 
umožnilo. Komise by mohla udělit 
zmocnění evropskému normalizačnímu 
orgánu, aby změnil příslušné normy 
nezbytné pro harmonizované zavedení 
tohoto zařízení. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Aby bylo poskytování oddělených 
roamingových služeb technicky zajištěno
a rovněž byl zajištěn koordinovaný a řádný 
technický vývoj odděleného prodeje 
roamingových služeb v Unii, měla by být 
založena intenzivnější spolupráce
a koordinace mezi operátory mobilních sítí. 
Měly by proto být vypracovány pokyny 
podrobněji popisující příslušné základní 
zásady a metody, aby bylo možné se 
změněným okolnostem a technologickému 
pokroku rychle přizpůsobit. Sdružení 
BEREC by v koordinaci s Komisí a ve 
spolupráci s příslušnými zúčastněnými 

(23) Aby bylo poskytování oddělených 
roamingových služeb technicky zajištěno
a rovněž byl zajištěn koordinovaný a řádný 
technický vývoj odděleného prodeje 
roamingových služeb a přístup k místním 
službám datového roamingu v Unii, měla 
by být založena intenzivnější spolupráce
a koordinace mezi operátory mobilních sítí. 
Měly by proto být vypracovány pokyny 
podrobněji popisující příslušné základní 
zásady a metody, aby bylo možné se 
změněným okolnostem a technologickému 
pokroku rychle přizpůsobit. Sdružení 
BEREC by v koordinaci s Komisí a ve 
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stranami mělo vydat pokyny pro rozvoj 
technických prvků zařízení, které by 
oddělený prodej roamingových služeb 
umožnilo. Komise by mohla udělit 
zmocnění evropskému normalizačnímu 
orgánu, aby změnil příslušné normy 
nezbytné pro harmonizované zavedení 
tohoto zařízení.

spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami mělo vydat pokyny pro rozvoj 
technických prvků zařízení, které by 
oddělený prodej roamingových služeb
a přístup k místním službám datového 
roamingu umožnilo. Komise by mohla 
udělit zmocnění evropskému 
normalizačnímu orgánu, aby změnil 
příslušné normy nezbytné pro 
harmonizované zavedení tohoto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24a) Operátoři by měli být povzbuzováni, 
aby dosahovali cílů Digitálního programu 
pro Evropu ještě rychleji. Zejména by měl 
být podporován cíl, aby se rozdíl mezi 
vnitrostátními a roamingovými tarify do 
roku 2015 přiblížil nule. Vnitrostátní 
telekomunikační regulační orgány by 
měly udělovat tyto výjimky za přísných 
podmínek a měly by mít rovněž možnost 
zrušit výjimky v případě jejich neplnění. 
Tento systém by rovněž umožňoval více 
inovativních nabídek, jako např. „roam 
like at home“ nebo měsíční na poplatcích 
založené nabídky, které budou 
transparentnější pro zákazníky a nebudou 
ze strany zákazníků vyžadovat žádnou 
činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Cornelis de Jong
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k pokračující dočasné 
regulaci cen by regulační povinnosti, 
jejichž cílem je chránit zájmy 
roamingových zákazníků, měly být 
uloženy na maloobchodní i velkoobchodní 
úrovni, neboť zkušenosti ukazují, že 
snížení velkoobchodních cen 
roamingových služeb na území Unie se 
nemusí promítnout do nižších 
maloobchodních cen za roaming, jelikož
k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by 
opatření ke snížení úrovně 
maloobchodních cen, která by 
neupravovala úroveň velkoobchodních 
nákladů spojených s poskytováním těchto 
služeb, mohla vést k riziku narušení 
řádného fungování trhu s roamingem na 
území Unie a neumožnila by vyšší stupeň 
hospodářské soutěže.

(25) Vzhledem k pokračujícímu 
postupnému snižování cen, které by mělo 
vést v roce 2015 k dosažení cíle 
Digitálního programu pro Evropu 
sjednotit ceny za vnitrostátní
a roamingové služby, by regulační 
povinnosti, jejichž cílem je chránit zájmy 
roamingových zákazníků, měly být 
uloženy na maloobchodní i velkoobchodní 
úrovni, neboť zkušenosti ukazují, že 
snížení velkoobchodních cen 
roamingových služeb na území Unie se 
nemusí promítnout do nižších 
maloobchodních cen za roaming, jelikož
k tomu chybí pobídky. Na druhé straně by 
opatření ke snížení úrovně 
maloobchodních cen, která by 
neupravovala úroveň velkoobchodních 
nákladů spojených s poskytováním těchto 
služeb, mohla vést k riziku narušení 
řádného fungování trhu s roamingem na 
území Unie a neumožnila by vyšší stupeň 
hospodářské soutěže.

Or. nl

Pozměňovací návrh 53
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Dokud strukturální řešení nezajistí 
na trhu s roamingem dostatečnou 
hospodářskou soutěž, je nejúčinnější
a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně 
cen za uskutečňování a příjem 
roamingových volání v rámci Unie 
stanovení maximálních průměrných cen za 

(26) Nejúčinnější a nejpřiměřenější 
metodou regulace úrovně cen za 
uskutečňování a příjem roamingových 
volání v rámci Unie je stanovení 
maximálních průměrných cen za minutu 
volání na velkoobchodní úrovni pro celou 
Unii a omezení cen na maloobchodní 
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minutu volání na velkoobchodní úrovni pro 
celou Unii a omezení cen na maloobchodní 
úrovni prostřednictvím eurotarifu 
zavedeného nařízením (ES) č. 717/2007. 
Průměrné velkoobchodní ceny by měly 
platit pro jakoukoli dvojici operátorů
v rámci Unie v průběhu stanoveného 
období. 

úrovni prostřednictvím eurotarifu 
zavedeného nařízením (ES) č. 717/2007. 
Průměrné velkoobchodní ceny by měly 
platit pro jakoukoli dvojici operátorů
v rámci Unie v průběhu stanoveného 
období.

Or. nl

Pozměňovací návrh 54
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Přechodný eurotarif by měl být 
stanoven na ochranné úrovni , aby bylo 
zajištěno, že stávající spotřebitelské 
výhody budou během přechodného období 
zavádění těchto strukturálních řešení 
zachovány, a aby operátoři měli zaručenu 
dostatečnou marži a byli motivováni 
nabízet konkurenční roamingové služby
v nižších cenových hladinách. Během 
dotčeného období by operátoři měli 
eurotarif nabízet aktivně, bezplatně
a jasnou a transparentní formou všem svým 
roamingovým zákazníkům.

(27) Přechodný eurotarif by měl postupně 
vést k sjednocení cen za vnitrostátní
a roamingové služby v roce 2015 , přičemž 
by operátoři měli zaručenu dostatečnou 
marži, takže by byly spotřebitelské výhody
během přechodného období zavádění 
těchto strukturálních řešení zachovány. 
Během dotčeného období by operátoři měli 
eurotarif nabízet aktivně, bezplatně
a jasnou a transparentní formou všem svým 
roamingovým zákazníkům. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 55
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Přechodný eurotarif, který má být (28) Přechodný eurotarif, který má být 
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nabízen roamingovým zákazníkům, by měl 
odrážet přiměřenou marži účtovanou
k velkoobchodním nákladům na 
poskytování roamingových služeb, ale 
přitom by měl operátorům ponechat 
volnost soutěžit mezi sebou diferenciací 
svých nabídek a přizpůsobením svých 
cenových struktur tržním podmínkám
a preferencím spotřebitelů. Ochranné 
stropy by měly být stanoveny na úrovních, 
které nenarušují konkurenční výhody
strukturálních řešení, a mohly by být 
odstraněny, jakmile pomocí strukturálních 
řešení bude možné přinést zákazníkům 
konkrétní přínosy. Tento regulační přístup 
by se neměl vztahovat na doplňkové 
služby.

nabízen roamingovým zákazníkům, by měl 
odrážet přiměřenou marži účtovanou
k velkoobchodním nákladům na 
poskytování roamingových služeb, ale 
přitom by měl operátorům ponechat 
volnost soutěžit mezi sebou diferenciací 
svých nabídek a přizpůsobením svých 
cenových struktur tržním podmínkám
a preferencím spotřebitelů. Ochranné 
stropy by měly být zaměřeny na 
konkurenceschopný výsledek 
strukturálních řešení, jejichž konečným 
důsledkem je účinná pomoc zákazníkům; 
rozdíl mezi maloobchodními
a velkoobchodními stropy by proto měl 
ponechat dostatečný prostor pro nové 
konkurenční subjekty, které hodlají 
vstoupit na trh. Stropy by mohly být 
odstraněny, jakmile pomocí strukturálních 
řešení bude možné přinést zákazníkům 
konkrétní přínosy. Tento regulační přístup 
by se neměl vztahovat na doplňkové 
služby.

Or. en

Odůvodnění

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací uvedlo ve svém 
nedávném stanovisku (červenec 2011), že ochranné stropy v tomto nařízení by měly 
umožňovat dostatečný prostor mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami pro nové 
konkurenční subjekty vstupující na trh. To by pomohlo podpořit hospodářskou soutěž, která 
zajistí lepší ceny pro zákazníky. 

Pozměňovací návrh 56
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Během přechodného období 
ochranných stropů by všichni zákazníci 
měli mít možnost zvolit si bez dodatečných 
plateb a podmínek jednoduchý roamingový 

(32) Během přechodného období 
ochranných stropů trvajícího do roku 
2015, kdy mohou být ceny za roamingové 
služby dočasně vyšší než za vnitrostátní 
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tarif, který nepřesáhne regulované sazby. 
Přiměřené rozpětí mezi velkoobchodními
a maloobchodními cenami by mělo zajistit, 
že operátoři budou moci pokrýt všechny 
své specifické roamingové náklady na 
maloobchodní úrovni, včetně 
odpovídajícího podílu na marketingových 
nákladech a nákladech na dotované 
telefonní sady, a zbude jim odpovídající 
zůstatek, který jim poskytne přiměřený 
zisk. Přechodný eurotarif je vhodným 
prostředkem pro to, aby poskytl ochranu 
spotřebitelům a současně pružnost 
operátorům. V souladu se snižováním cen 
na velkoobchodní úrovni by se každoročně 
měla snižovat i maximální výše eurotarifu.

služby, by všichni zákazníci měli mít 
možnost zvolit si bez dodatečných plateb
a podmínek jednoduchý roamingový tarif, 
který nepřesáhne regulované sazby. 
Přiměřené rozpětí mezi velkoobchodními
a maloobchodními cenami by mělo zajistit, 
že operátoři budou moci pokrýt všechny 
své specifické roamingové náklady na 
maloobchodní úrovni, včetně 
odpovídajícího podílu na marketingových 
nákladech a nákladech na dotované 
telefonní sady, a zbude jim odpovídající 
zůstatek, který jim poskytne přiměřený 
zisk. Přechodný eurotarif je vhodným 
prostředkem pro to, aby poskytl ochranu 
spotřebitelům a současně pružnost 
operátorům. V souladu se snižováním cen 
na velkoobchodní úrovni by se každoročně 
měla dostatečně snižovat i maximální výše 
eurotarifu tak, aby v roce 2015 dosáhla 
úrovně ceny za vnitrostátní služby.

Or. nl

Pozměňovací návrh 57
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
mezi zákazníky, kteří si zvolili konkrétní 
roamingový tarif nebo balíček již před 

(33) Noví roamingoví zákazníci by během 
přechodného období ochranných stropů 
měli být plně informováni zřetelným
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 
období nerozhodli, je vhodné rozlišovat 
mezi zákazníky, kteří si zvolili konkrétní 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Robert Rochefort

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 
mezi zákazníky, kteří si zvolili konkrétní 
roamingový tarif nebo balíček již před 

(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 
mezi zákazníky, kteří si zvolili konkrétní 
roamingový tarif nebo balíček již před 
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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.

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 eurotarify, oznámí 
volbu tarifu svému poskytovateli. 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Damien Abad

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 
roamingových služeb stejně tak nejsou 
dotčena práva a povinnosti vztahující se 
na vnitrostátní služby na základě 
smluvních povinností či povinností 
vyplývajících z právních předpisů.

Or. fr

Odůvodnění

Právo změnit poskytovatele roamingových služeb nemůže přiznávat právo na ukončení 
vnitrostátních smluv; relevantní vnitrostátní ustanovení musí zůstat v platnosti.

Pozměňovací návrh 60
Robert Rochefort

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, jež jsou stejné na 
území celé Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Kromě zajištění rovnocenné ochrany spotřebitelům v Evropské unii musí mít tato pravidla za 
cíl také vysokou úroveň této ochrany.

Pozměňovací návrh 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Poskytovatelé regulovaných 
roamingových volání na maloobchodní 
úrovni by proto měli mít povinnost svým 
zákazníkům účtovat volání v rámci 
eurotarifu po sekundách, kromě možnosti 
uplatnění minimální počáteční účtované 
doby v délce nejvýše 30 sekund
u uskutečněných volání. Tím operátoři 
získají možnost pokrýt přiměřené náklady 
za sestavení spojení a pružně konkurovat 
nabídkou kratších minimálních 
účtovaných dob. U příchozích volání
v rámci eurotarifu však není odůvodněná 
žádná minimální počáteční účtovaná doba, 
protože vzniklé velkoobchodní náklady 
jsou účtovány po sekundách a případné 
specifické náklady za sestavení spojení 
jsou již pokryty sazbami za ukončení 
volání v mobilní síti.

(41) Poskytovatelé regulovaných 
roamingových volání na maloobchodní 
úrovni by proto měli mít povinnost svým 
zákazníkům účtovat volání v rámci 
eurotarifu po sekundách. U příchozích 
volání v rámci eurotarifu není odůvodněná 
žádná minimální počáteční účtovaná doba, 
protože vzniklé velkoobchodní náklady 
jsou účtovány po sekundách a případné 
specifické náklady za sestavení spojení 
jsou již pokryty sazbami za ukončení 
volání v mobilní síti.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 62
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Poskytovatelé regulovaných 
roamingových volání na maloobchodní 
úrovni by proto měli mít povinnost svým 
zákazníkům účtovat volání v rámci 
eurotarifu po sekundách, kromě možnosti 
uplatnění minimální počáteční účtované 

(41) Poskytovatelé regulovaných 
roamingových volání na maloobchodní 
úrovni by proto měli mít povinnost svým 
zákazníkům účtovat volání v rámci 
eurotarifu po sekundách. Tím operátoři 
získají možnost pokrýt přiměřené náklady 
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doby v délce nejvýše 30 sekund
u uskutečněných volání. Tím operátoři 
získají možnost pokrýt přiměřené náklady 
za sestavení spojení a pružně konkurovat 
nabídkou kratších minimálních účtovaných 
dob. U příchozích volání v rámci eurotarifu 
však není odůvodněná žádná minimální 
počáteční účtovaná doba, protože vzniklé 
velkoobchodní náklady jsou účtovány po 
sekundách a případné specifické náklady 
za sestavení spojení jsou již pokryty 
sazbami za ukončení volání v mobilní síti.

za sestavení spojení a pružně konkurovat 
nabídkou kratších minimálních účtovaných 
dob. U příchozích volání v rámci eurotarifu 
však není odůvodněná žádná minimální 
počáteční účtovaná doba, protože vzniklé 
velkoobchodní náklady jsou účtovány po 
sekundách a případné specifické náklady 
za sestavení spojení jsou již pokryty 
sazbami za ukončení volání v mobilní síti.

Or. nl

Pozměňovací návrh 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Poskytovatelé regulovaných 
roamingových volání na maloobchodní 
úrovni by proto měli mít povinnost svým 
zákazníkům účtovat volání v rámci 
eurotarifu po sekundách, kromě možnosti 
uplatnění minimální počáteční účtované 
doby v délce nejvýše 30 sekund
u uskutečněných volání. Tím operátoři 
získají možnost pokrýt přiměřené náklady 
za sestavení spojení a pružně konkurovat 
nabídkou kratších minimálních účtovaných 
dob. U příchozích volání v rámci eurotarifu 
však není odůvodněná žádná minimální 
počáteční účtovaná doba, protože vzniklé 
velkoobchodní náklady jsou účtovány po 
sekundách a případné specifické náklady 
za sestavení spojení jsou již pokryty 
sazbami za ukončení volání v mobilní síti.

(41) Poskytovatelé regulovaných 
roamingových volání na maloobchodní 
úrovni by proto měli mít povinnost svým 
zákazníkům účtovat volání v rámci 
eurotarifu po sekundách. Tím operátoři 
získají možnost pokrýt přiměřené náklady 
za sestavení spojení a pružně konkurovat 
nabídkou kratších minimálních účtovaných 
dob. U příchozích volání v rámci eurotarifu 
však není odůvodněná žádná minimální 
počáteční účtovaná doba, protože vzniklé 
velkoobchodní náklady jsou účtovány po 
sekundách a případné specifické náklady 
za sestavení spojení jsou již pokryty 
sazbami za ukončení volání v mobilní síti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Poskytovatelé regulovaných
roamingových volání na maloobchodní 
úrovni by proto měli mít povinnost svým 
zákazníkům účtovat volání v rámci 
eurotarifu po sekundách, kromě možnosti 
uplatnění minimální počáteční účtované 
doby v délce nejvýše 30 sekund
u uskutečněných volání. Tím operátoři 
získají možnost pokrýt přiměřené náklady 
za sestavení spojení a pružně konkurovat 
nabídkou kratších minimálních 
účtovaných dob. U příchozích volání
v rámci eurotarifu však není odůvodněná 
žádná minimální počáteční účtovaná 
doba, protože vzniklé velkoobchodní 
náklady jsou účtovány po sekundách
a případné specifické náklady za sestavení 
spojení jsou již pokryty sazbami za 
ukončení volání v mobilní síti.

(41) Poskytovatelé regulovaných 
roamingových volání na maloobchodní 
úrovni by proto měli mít povinnost svým 
zákazníkům účtovat odchozí i příchozí 
volání v rámci eurotarifu po sekundách,
a to od první sekundy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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 vystaveni 
problémům v důsledku svého pobytu
v příhraniční oblasti, jakými jsou 
roamingové poplatky v době, kdy jsou 
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stále ve své domovské zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Dokud strukturální řešení nezajistí 
na trhu s roamingem dostatečnou 
hospodářskou soutěž, nejúčinnější
a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně 
cen za regulované roamingové SMS služby 
na velkoobchodní úrovni je stanovení 
maximální průměrné ceny, platné v celé
Unii, za SMS zprávu odeslanou
z navštívené sítě. Průměrná velkoobchodní 
cena by měla platit pro jakoukoli dvojici 
mobilních operátorů v rámci Unie
v průběhu stanoveného období.

(46) Dokud nebudou postupným 
sjednocováním ceny za vnitrostátní
a roamingové služby v roce 2015 na stejné 
úrovni, nejúčinnější a nejpřiměřenější 
metodou regulace úrovně cen za 
regulované roamingové SMS služby na 
velkoobchodní úrovni je stanovení 
maximální průměrné ceny, platné v celé
Unii, za SMS zprávu odeslanou
z navštívené sítě. Průměrná velkoobchodní 
cena by měla platit pro jakoukoli dvojici 
mobilních operátorů v rámci Unie
v průběhu stanoveného období.

Or. nl

Pozměňovací návrh 67
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Dokud strukturální řešení 
nenabudou účinku, přechodný SMS 
eurotarif by měl být ponechán na ochranné
úrovni, která zajistí, že budou zachovány 
stávající spotřebitelské výhody,
operátorům zaručuje dostatečnou marži
a současně přiměřeněji odráží vzniklé 
maloobchodní náklady.

(50) Dokud nebudou v roce 2015 ceny za 
vnitrostátní služby shodné s cenami za 
roamingové služby, přechodný SMS 
eurotarif by měl být ponechán na ochranné
úrovni, která zajistí, že budou zachovány 
stávající spotřebitelské výhody,
operátorům zaručuje dostatečnou marži
a současně přiměřeněji odráží vzniklé 
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maloobchodní náklady.

Or. nl

Pozměňovací návrh 68
Cornelis de Jong

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 příliš
vysoké průměrné velkoobchodní ceny za 
roamingové datové služby, které operátoři 
navštívené sítě účtují domovským 
operátorům roamingových zákazníků,
přetrvávají, což se ale neodráží
v nákladové struktuře roamingových 
služeb a vede k nadměrným ziskům.

Or. nl

Pozměňovací návrh 69
Christian Engström, Emilie Turunen

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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Poskytovatelé roamingových služeb 
by neměli roamingovým zákazníkům 
účtovat žádnou regulovanou roamingovou 
datovou službu, pokud a dokud 
roamingový zákazník poskytování této 
služby nepřijme.

(57) Poskytovatelé roamingových služeb 
by neměli roamingovým zákazníkům 
účtovat žádnou regulovanou roamingovou 
datovou službu, pokud a dokud 
roamingový zákazník poskytování této 
služby nepřijme. Pokud spotřebitel přijme 
poskytování takových služeb, mělo by mu 
být kromě toho vysvětleno, že v případě, že 
používá „chytrý telefon“, může takový 
telefon provádět posílání roamingových 
dat, aniž si toho všimne. Postup pro 
zabránění posílání údajů by mu měl být 
sdělen bezplatně.

Or. fr

Odůvodnění

Mnozí spotřebitelé si nejsou vědomi, že jejich chytrý telefon se sám připojuje k síti, aby 
provedl aktualizace nebo aby uvedl provozu některé mobilní aplikace. To vede často k účtům 
za telefon ve výši několika set eur. Spotřebitelé by mohli být lépe chráněni před riziky a lépe 
informováni o způsobu, jak jim mohou předcházet.

Pozměňovací návrh 71
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Dokud strukturální řešení nezajistí 
dostatečnou hospodářskou soutěž, obdobně 
jako u platných regulačních opatření pro 

(59) Dokud strukturální řešení nezajistí 
dostatečnou hospodářskou soutěž, obdobně 
jako u platných regulačních opatření pro 
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hlasové a SMS služby je nejúčinnější
a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně 
cen za roamingové datové služby na 
maloobchodní úrovni na území Unie po 
přechodnou dobu zavedení povinnosti 
mobilních operátorů nabízet svým 
roamingovým zákazníkům přechodný 
datový eurotarif, který nepřekračuje 
stanovený maximální cenový limit. Datový 
eurotarif by měl být nastaven na ochrannou 
úroveň, která zajistí ochranu spotřebitelů, 
dokud strukturální řešení nenabude 
účinku, a operátorům zaručuje dostatečnou 
marži a současně přiměřeněji odráží 
vzniklé maloobchodní náklady.

hlasové a SMS služby je nejúčinnější
a nejpřiměřenější metodou regulace úrovně 
cen za roamingové datové služby na 
maloobchodní úrovni na území Unie po 
přechodnou dobu zavedení povinnosti 
mobilních operátorů nabízet svým 
roamingovým zákazníkům přechodný 
datový eurotarif, který nepřekračuje 
stanovený maximální cenový limit. Datový 
eurotarif by měl být nastaven na ochrannou 
úroveň, která zajistí ochranu spotřebitelů, 
dokud nebudou v roce 2015 sjednoceny 
ceny za roamingové a vnitrostátní služby,
a operátorům zaručuje dostatečnou marži 
odvíjející se od skutečných nákladů
a současně přiměřeněji odráží vzniklé 
maloobchodní náklady.

Or. nl

Pozměňovací návrh 72
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Přechodný datový eurotarif, který 
může být nabízen roamingovým 
zákazníkům, by proto měl odrážet 
přiměřenou marži účtovanou k nákladům 
na poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb, ale přitom 
by měl operátorům ponechat volnost 
soutěžit mezi sebou diferenciací svých 
nabídek a přizpůsobením cenových 
struktur tržním podmínkám a preferencím 
spotřebitelů. Ochranné stropy by měly být 
stanoveny na úrovních, které nenarušují 
konkurenční výhody strukturálních 
řešení, a mohly by být odstraněny, jakmile 
bude pomocí strukturálních řešení možné 
přinést zákazníkům konkrétní přínosy. 
Stejně jako v případě roamingových 
hlasových a SMS služeb by se vzhledem

(60) Přechodný datový eurotarif, který 
může být nabízen roamingovým 
zákazníkům, by proto měl odrážet 
přiměřenou marži účtovanou k nákladům 
na poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb. Stejně jako
v případě roamingových hlasových a SMS 
služeb by se vzhledem k předpokládanému 
snížení vzniklých nákladů na poskytování 
maloobchodních roamingových datových 
služeb měly nejvyšší regulované ceny za 
přechodný datový eurotarif postupně 
snižovat až k dosažení jednotné ceny
v roce 2015. 
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k předpokládanému snížení vzniklých 
nákladů na poskytování maloobchodních 
roamingových datových služeb měly 
nejvyšší regulované ceny za přechodný 
datový eurotarif postupně snižovat. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(64) V zájmu zajištění toho, aby z tohoto 
nařízení měli prospěch všichni uživatelé 
mobilní hlasové telefonie, by se přechodné 
maloobchodní cenové požadavky měly 
použít bez ohledu na to, zda má 
roamingový zákazník se svým domovským 
poskytovatelem uzavřenu smlouvu
o využívání předplacených služeb či zda je 
jeho tarifním zákazníkem, a nezávisle na 
tom, zda domovský poskytovatel provozuje 
svou vlastní síť, je operátorem virtuální 
mobilní sítě či druhotným prodejcem 
služeb mobilní hlasové telefonie.

(64) V zájmu zajištění toho, aby z tohoto 
nařízení měli prospěch všichni uživatelé 
mobilní hlasové telefonie, by se přechodné 
maloobchodní cenové požadavky měly 
použít bez ohledu na to, zda má 
roamingový zákazník se svým domovským 
poskytovatelem uzavřenu smlouvu
o využívání předplacených služeb či zda je 
jeho tarifním zákazníkem, a nezávisle na 
tom, zda domovský poskytovatel provozuje 
svou vlastní síť či je druhotným prodejcem 
služeb mobilní hlasové telefonie.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Cornelis de Jong

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 

vypouští se
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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. 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). 

Or. nl

Odůvodnění

Je třeba konstatovat, že úroveň cen uvedená v tomto článku je příliš vysoká a nadále povede
k nadměrným ziskům operátorů, což naopak nepovede k žádoucí hospodářské soutěži, která 
by se měla odehrávat v oblasti inovativních služeb a zvyšování podílu na rychle rostoucím 
trhu s datovými službami. Za služby v tomto odvětví jsou požadovány tak vysoké ceny, že o ně 
nebude zájem.

Pozměňovací návrh 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 

(65) Aby se zajistilo, že regulační 
povinnosti ohledně velkoobchodních
a maloobchodních cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby nebudou 
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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. 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).

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. 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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. 

(67) S cílem více zprůhlednit 
maloobchodní ceny za uskutečňování
a příjem roamingových volání v rámci 
Unie i mimo ni 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 navštívené zemi. Poskytovatelé by 
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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.

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 navštívené zemi. 
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.

Or. en

Odůvodnění

Opatření v oblasti transparentnosti by se měla rovněž vztahovat na roamingové služby mimo 
Unii.

Pozměňovací návrh 77
Robert Rochefort

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 

(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 
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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.

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. Tato 
žádost o zrušení by se však měla vztahovat 
pouze na navštívený členský stát, neměla 
by se automaticky uplatnit v celé Unii, 
aniž by o to spotřebitel výslovně požádal.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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 ke 
spotřebiteli by mělo být plně v souladu
s právními předpisy v oblasti ochrany 
spotřebitele, zejména se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
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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 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

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Robert Rochefort

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

(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 
písemně informovat o podmínkách 
eurotarifu a o jejich právu přejít na tento 
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z něho přejít na jiný. tarif nebo z něho přejít na jiný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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. Spotřebitelé by měli být s těmito 
možnostmi seznámeni, neboť jim to 
umožní informovanou volbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

(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 
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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.

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 mechanismů 
dočasného přestupu k místnímu 
poskytovateli (breakout). Spotřebitelé by 
měli být s těmito možnostmi seznámeni, 
neboť jim to umožní informovanou volbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
poskytovat personalizované tarifní 
informace o cenách platných pro 
roamingové datové služby, a to pokaždé, 
když použijí roamingovou datovou službu 
po vstupu do jiné země. Tyto informace by 
měly být doručeny na jejich mobilní 
telefon nebo jiné mobilní zařízení 
způsobem, který nejlépe zajistí snadné 
přijetí a porozumění.

Or. en

Odůvodnění

Opatření v oblasti transparentnosti by se měla rovněž vztahovat na roamingové služby mimo 
Unii.

Pozměňovací návrh 83
Robert Rochefort
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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 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, a takovým způsobem, 
aby měli možnost pozdějšího opětovného 
přístupu k nim.

Or. fr

Odůvodnění

Vyskakovací okna (pop-up windows) nejsou vhodným způsobem informování spotřebitelů
o současných tarifech, neboť pokud jsou v okamžiku přijetí zprávy zaneprázdněni, budou se 
snažit tyto informace odstranit, aniž se s nimi seznámí, aby mohli svou činnost dokončit.

Pozměňovací návrh 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 uvádět příklady 
roamingových datových aplikací, například 
e-mailu, obrázků a prohlížení internetu,
a informovat o jejich přibližné velikosti, co 
se týče využití dat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Robert Rochefort

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 
regulovaných roamingových datových 
služeb a mohli sledovat své výdaje za tyto 
služby a mít nad nimi kontrolu, by 
domovští poskytovatelé měli bezplatně
a od okamžiku uzavření smlouvy – a dále 
kdykoli na požádání zákazníka – uvádět 
příklady roamingových datových aplikací, 
například e-mailu, obrázků a prohlížení 
internetu, a informovat o jejich přibližné 
velikosti, co se týče využití dat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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. 

(72) Aby nedocházelo k „šokům
z vyúčtování“ jak za roamingové datové 
služby v rámci Unie, tak 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 
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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. 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.

upozornění, když se tomuto limitu přiblíží. 
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. 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.

Or. en

Odůvodnění

Opatření v oblasti transparentnosti by se měla rovněž vztahovat na roamingové služby mimo 
Unii.

Pozměňovací návrh 87
Robert Rochefort

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, 
ani by jim neměly být účtovány, pokud si 
výslovně nevyžádají, aby jim byly tyto 
služby i nadále poskytovány za podmínek 

(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 
– formou sdělení, které je možné později 
znovu zobrazit – 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, ani by jim neměly být 
účtovány, pokud si výslovně nevyžádají, 
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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.

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.

Or. fr

Odůvodnění

Vyskakovací okna (pop-up windows) nejsou vhodným způsobem informování spotřebitelů
o tom, že dosáhnou bezpečnostního cennového stropu, neboť pokud jsou v okamžiku přijetí 
zprávy zaneprázdněni, budou se snažit tyto informace odstranit, aniž se s nimi seznámí, 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 
bezpečnostního cennového stropu. Cílem je zajistit, aby spotřebitelé nestiskli tlačítko, aniž by 
si byli vědomi důsledků tohoto úkonu.

Pozměňovací návrh 88
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72a) Protože v současném zákonodárství 
EU 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 ohledně „šoků
z vyúčtování“, které platí při roamingu
v rámci Unie.

Or. da



AM\888019CS.doc 43/182 PE478.641v01-00

CS

Pozměňovací návrh 89
Cornelis de Jong

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.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

(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 
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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.

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, pokud si zákazník 
nezvolil systém, který automaticky 
navyšuje jeho kredit.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Robert Rochefort

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.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) Maloobchodní ochranné stropy by 
měly být stanoveny na dostatečně 
vysokých úrovních, které nenarušují 
možné konkurenční výhody 
strukturálních řešení, a mohly by být zcela 
odstraněny, jakmile strukturální řešení 
nabudou účinku a umožní rozvoj 
skutečného jednotného trhu. 
Maloobchodní ochranné stropy by se tedy 
měly postupně snižovat a následně zcela 
pozbýt platnosti.

(80) Maloobchodní ochranné stropy by 
měly být zcela odstraněny, jakmile 
regulační řešení vyústí v roce 2015 ve 
sjednocení cen za vnitrostátní
a roamingové služby. Maloobchodní 
ochranné stropy by se tedy měly postupně 
snižovat a následně zcela pozbýt platnosti. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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).

(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 
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 dočasného přestupu
k místnímu poskytovateli – breakout).
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Pozměňovací návrh 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(81a) Přezkum tohoto nařízení by se měl 
zaměřovat na vytvoření ještě 
integrovanějšího trhu
s telekomunikačními službami v Evropě
a na zlepšení schopnosti operátorů 
poskytovat telekomunikační služby
a schopnosti zákazníků je využívat, čímž 
se odstraní zbývající překážky. S cílem 
doplnit pravidla pro velkoobchodní 
přístup k roamingu by Komise a sdružení 
BEREC měly přijmout potřebná opatření
a dále tak harmonizovat vnitrostátní 
regulaci v oblasti telekomunikací, zlepšit 
podmínky pro vstup operátorů na trh ve 
všech členských státech a harmonizovat 
ukončování poplatků v rámci Unie.
S cílem podpořit vytvoření skutečně 
jednotného trhu s telekomunikačními 
službami bez hranic by Komise a sdružení 
BEREC měly předložit návrh nových 
pravidel pro přístup do nových sítí 
4G/LTE s cílem umožnit mobilním 
zařízením připojovat se k přístupové síti 
kteréhokoliv operátora, který může 
poskytnout smluvní úroveň signálu
v případě, že to není v možnostech 
smluvního poskytovatele služby, tak, aby 
nebyl zákazníkovi účtován žádný příplatek
v případě, že využívá sítě jiného operátora.
S cílem doplnit toto nařízení by Komise 
měla předložit podobný legislativní návrh 
pro ceny přeshraničních volání a SMS 
posílaných mezi členskými státy, které 
nejsou do tohoto nařízení zahrnuty. 
Komise by rovněž měla aktivně usilovat
o rozšíření platnosti pravidel stanovených
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v tomto nařízení na další země mimo Unii, 
zejména na země, které mají společné 
hranice s Unií, a na kandidátské země 
prostřednictvím uzavírání dvoustranných
a vícestranných smluv. 

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení zavádí společný přístup pro 
zajištění toho, aby uživatelé veřejných 
mobilních komunikačních sítí na cestách
v rámci Unie neplatili ve srovnání
s konkurenčními vnitrostátními cenami 
přemrštěné ceny za roamingové služby při 
uskutečňování volání nebo příjmu volání, 
odesílání a příjmu SMS zpráv a používání 
paketově komutovaných datových 
komunikačních služeb na území Unie, čímž 
se přispěje k řádnému fungování 
vnitřního trhu za současného dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele, 
podpoří se hospodářská soutěž
a transparentnost na trhu a podnítí se 
inovační činnost a rozšíří se možnost 
volby pro spotřebitele.

Toto nařízení zavádí společný přístup
k vytvoření skutečně jednotného trhu
s mobilními komunikacemi. Prvním 
krokem v tomto ohledu je vytvoření 
přechodného období s cílem zajistit, aby 
uživatelé veřejných mobilních 
komunikačních sítí na cestách v rámci 
Unie neplatili ve srovnání s konkurenčními 
vnitrostátními cenami přemrštěné ceny za 
roamingové služby při uskutečňování 
volání nebo příjmu volání, odesílání
a příjmu SMS zpráv a používání paketově 
komutovaných datových komunikačních 
služeb na území Unie. Druhým krokem je 
zavedení potřebných opatření, která by 
umožnila odstranění koncepce roamingu
v rámci celé Unii, a tím by zajistila stejné 
ceny v celé Unii. 

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení zavádí společný přístup pro 
zajištění toho, aby uživatelé veřejných 
mobilních komunikačních sítí na cestách
v rámci Unie neplatili ve srovnání
s konkurenčními vnitrostátními cenami 
přemrštěné ceny za roamingové služby při 
uskutečňování volání nebo příjmu volání, 
odesílání a příjmu SMS zpráv a používání 
paketově komutovaných datových 
komunikačních služeb na území Unie, čímž 
se přispěje k řádnému fungování 
vnitřního trhu za současného dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele, 
podpoří se hospodářská soutěž
a transparentnost na trhu a podnítí se 
inovační činnost a rozšíří se možnost 
volby pro spotřebitele.

Toto nařízení zavádí společný přístup
k vytvoření skutečně jednotného trhu
s mobilními komunikacemi. Prvním 
krokem v tomto ohledu je vytvoření 
přechodného období s cílem zajistit, aby 
uživatelé veřejných mobilních 
komunikačních sítí na cestách v rámci 
Unie neplatili ve srovnání s konkurenčními 
vnitrostátními cenami přemrštěné ceny za 
roamingové služby při uskutečňování 
volání nebo příjmu volání, odesílání
a příjmu SMS zpráv a používání paketově 
komutovaných datových komunikačních 
služeb na území Unie. Druhým krokem je 
zavedení potřebných technických
a strukturálních opatření, která by 
umožnila odstranění koncepce roamingu
v rámci celé Unii, a tím by zajistila stejné 
ceny v celé Unii. 

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Cornelis de Jong

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví pravidla, která zaručují prodej 
roamingových služeb oddělený od prodeje 
vnitrostátních mobilních komunikačních 
služeb, a podmínky pro velkoobchodní 
přístup k veřejným mobilním telefonním 
sítím za účelem poskytování 
roamingových služeb. Stanoví také 
přechodná pravidla pro ceny, které si 
mohou mobilní operátoři účtovat za 
poskytování roamingových služeb na 
území Unie za hlasová volání a SMS 
zprávy zahájené a ukončené v Unii a za 
paketově komutované datové komunikační 

Klade si za cíl postupným snižováním cen 
tarifů dosáhnout v roce 2015 sjednocení 
vnitrostátních a roamingových cen za 
hlasové, SMS a datové služby, jak je 
stanoveno v Digitálním programu pro 
Evropu. Stanoví také přechodná pravidla 
pro ceny, které si mohou mobilní operátoři 
účtovat za poskytování roamingových 
služeb na území Unie za hlasová volání
a SMS zprávy zahájené a ukončené v Unii
a za paketově komutované datové 
komunikační služby používané 
roamingovými zákazníky při roamingu
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služby používané roamingovými zákazníky 
při roamingu v mobilní komunikační síti 
jiného členského státu. To platí jak pro 
ceny účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni, tak pro ceny 
účtované domovskými operátory na 
maloobchodní úrovni. 

v mobilní komunikační síti jiného 
členského státu. To platí jak pro ceny 
účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni, tak pro ceny 
účtované domovskými operátory na 
maloobchodní úrovni.

Or. nl

Pozměňovací návrh 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Stanoví pravidla, která zaručují prodej 
roamingových služeb oddělený od prodeje 
vnitrostátních mobilních komunikačních 
služeb, a podmínky pro velkoobchodní 
přístup k veřejným mobilním telefonním 
sítím za účelem poskytování 
roamingových služeb. Stanoví také 
přechodná pravidla pro ceny, které si 
mohou mobilní operátoři účtovat za 
poskytování roamingových služeb na 
území Unie za hlasová volání a SMS 
zprávy zahájené a ukončené v Unii a za 
paketově komutované datové komunikační 
služby používané roamingovými zákazníky 
při roamingu v mobilní komunikační síti 
jiného členského státu. To platí jak pro 
ceny účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni, tak pro ceny 
účtované domovskými operátory na 
maloobchodní úrovni.

Stanoví přechodná pravidla pro ceny, které 
si mohou mobilní operátoři účtovat za 
poskytování roamingových služeb na 
území Unie za hlasová volání a SMS 
zprávy zahájené a ukončené v Unii a za 
paketově komutované datové komunikační 
služby používané roamingovými zákazníky 
při roamingu v mobilní komunikační síti 
jiného členského státu. To platí jak pro 
ceny účtované mezi operátory sítí na 
velkoobchodní úrovni, tak pro ceny 
účtované domovskými operátory na 
maloobchodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Anna Hedh
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Oddělený prodej roamingových služeb
a domácích mobilních komunikačních 
služeb je dočasným a přechodným 
opatřením k posílení hospodářské soutěže
s cílem snížit ceny roamingu pro 
spotřebitele v zájmu dosažení společného 
evropského mobilního trhu bez 
rozlišování mezi vnitrostátními
a roamingovými tarify.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 i mimo ni.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Anna Hedh

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 

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

uživatelům roamingových služeb na území 
Unie i mimo ni.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Małgorzata Handzlik

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 z 6 po sobě jdoucích 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.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem 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 změny nařízení. Návrh toto riziko 
neodstraňuje a zavádí pouze alternativní metodu provádění přepočtu eur na jiné měny.

Pozměňovací návrh 103
Cornelis de Jong
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „eurotarifem“ se rozumí jakýkoli tarif, 
který nepřesahuje maximální ceny uvedené
v článku 7, který může domovský 
poskytovatel v souladu s uvedeným 
článkem účtovat za poskytování 
regulovaných roamingových volání;

a) „eurotarifem“ se rozumí jakýkoli tarif, 
který nepřesahuje maximální ceny uvedené
v článku 7, který může domovský 
poskytovatel v souladu s uvedeným 
článkem účtovat za poskytování 
regulovaných roamingových volání a který 
je v roce 2015 shodný s tarifem 
účtovaným na domácím trhu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 podnik, který poskytuje 
zákazníkovi roamingové služby na území 
Unie, a to prostřednictvím vlastní sítě nebo 
jako druhotný prodejce;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Damien Abad

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 

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

služby na území Unie, a to prostřednictvím 
vlastní sítě nebo jako operátor virtuální 
mobilní sítě či jako druhotný prodejce; tato 
definice zahrnuje jakéhokoli jiného 
poskytovatele roamingových služeb;

Or. fr

Justification

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 106
Christel Schaldemose

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, ani 
nezahrnuje přenos a příjem MMS zpráv;

Or. en



PE478.641v01-00 54/182 AM\888019CS.doc

CS

Odůvodnění

Maloobchodní MMS jsou účtovány v ceně za jednotku (jako SMS) a nikoli podle velikosti. 
MMS by proto neměla spadat do oblasti datového roamingu.

Pozměňovací návrh 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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, SMS zpráv nebo MMS 
zpráv;

Or. en

Odůvodnění

MMS zprávy jsou obvykle účtovány na základě jednotlivých zpráv, to znamená, že nikoli na 
základě přenosů dat. Proto je třeba k nim přistupovat podobně jako k SMS zprávám, z čehož 
plyne, že by měly být vyňaty z definice datového roamingu.

Pozměňovací návrh 108
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

k) „regulovanou roamingovou datovou 
službou“ se rozumí roamingová služba 
umožňující využívání paketově 
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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;

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 komunikaci mezi stroji;

Or. en

Odůvodnění

MMS by měla být vyčleněna z definice regulované roamingové datové služby stejně jako
v případě SMS s ohledem na skutečnost, že je nelze srovnávat s ostatními datovými službami. 
Komunikace mezi stroji by měla být vyčleněná z definice regulovaného roamingové datové 
služby, protože se jedná o odlišnou službu: a) 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 109
Damien Abad

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 a SMS zpráv, služby 
komunikace mezi stroji ani MMS zprávy;

Or. fr
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Justification

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Pozměňovací návrh 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

m) „alternativním poskytovatelem 
roamingu“ se rozumí domovský
poskytovatel, odlišný od operátora 

m) „alternativním poskytovatelem 
roamingu“ se rozumí poskytovatel, odlišný 
od operátora poskytujícího vnitrostátní 
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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;

mobilní komunikační služby, který 
poskytuje roamingovému zákazníkovi 
roamingové služby, a to prostřednictvím 
vlastní sítě nebo jako operátor virtuální 
mobilní sítě či jako druhotný prodejce;

Or. en

Odůvodnění

Jak uvedlo rovněž sdružení BEREC, formulace nařízení by mělo být dostatečně pružné na to, 
aby umožňovalo individuální řešení jednotlivých možností, aniž by bylo třeba nějakou 
možnost vylučovat. Jak je uvedeno v nařízení, stanovovat nejlepší řešení realizace je úlohou 
sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

o) „roamingovým profilem Evropské unie 
(EU)“ se rozumí předem nastavený profil 

vypouští se
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pro poskytování oddělených 
roamingových služeb, který je poskytován 
vedle profilu pro poskytování 
vnitrostátních mobilních služeb na téže 
SIM kartě.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo zůstat z technologického hlediska neutrální s cílem zabránit, aby byly právní 
předpisy ve fázi uplatňování už zastaralé.

Pozměňovací návrh 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo zůstat neutrální, pokud jde o technická řešení strukturálních opatření
a ponechat realizaci pokynů na Komisi a sdružení BEREC ve spolupráci s průmyslem. 
Předem stanovený profil roamingu EU by implicitně naznačoval technické řešení.

Pozměňovací návrh 115
Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. o
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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.

Or. it

Odůvodnění

Odstranění tohoto odstavce si klade za cíl odstranění odkazu na vedlejší profil. Operátor musí 
mít možnost poskytovat vlastní roamingové služby i v rámci jednoho profilu.

Pozměňovací návrh 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 druhotných prodejců. Na 
poskytování velkoobchodního 
roamingového přístupu se použijí pravidla 
pro regulované velkoobchodní roamingové 
tarify stanovená v článcích 6, 8 a 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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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 musí být 
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.

Or. en

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 118
Amalia Sartori, Lara Comi

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, 
zahrnuje velkoobchodní roamingový 
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 
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servisu, by měly být hrazeny. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby každý, kdo usiluje o přístup, neměl 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 čistě 
velkoobchodní přístup za regulované ceny. Domovští poskytovatelé sítí by měli dostat za 
dodatečné služby zaplaceno.

Pozměňovací návrh 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Žádosti o velkoobchodní roamingový 
přístup se vyhoví ve lhůtě dvou měsíců od 
doručení žádosti operátorovi sítě.

3. Žádosti o velkoobchodní roamingový 
přístup se vyhoví ve lhůtě šesti měsíců od 
doručení žádosti operátorovi sítě.

Or. en

Odůvodnění

Komisí navrhovaná dvouměsíční lhůta pro vyhovění žádosti o velkoobchodní roamingový 
přístup je příliš omezující, protože by mohly vzniknout technické problémy, které by bránily 
včasné realizaci bez zavinění operátora.

Pozměňovací návrh 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4 vypouští se
Oddělený prodej roamingových služeb
1. Domovští poskytovatelé umožní svým 
účastníkům přístup k roamingovým 
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hlasovým, SMS a datovým službám 
libovolného alternativního poskytovatele 
roamingu, s nimiž jsou propojeni.
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.
3. Zákazníkova volba alternativního 
poskytovatele roamingu nevyžaduje 
uzavření související účastnické smlouvy 
ani nezahrnuje další pevné nebo 
pravidelné platby domovskému 
poskytovateli a je možná s jakýmkoli 
maloobchodním tarifním plánem. 
4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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.
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 
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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.
6. Domovský poskytovatel nebo operátor 
navštívené sítě nesmí měnit technické 
vlastnosti roamingových služeb 
poskytovaných alternativním 
poskytovatelem roamingu způsobem, který 
by je odlišoval od technických vlastností
a parametrů kvality, roamingových služeb 
poskytovaných operátorem poskytujícím 
vnitrostátní mobilní komunikační služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Cornelis de Jong

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. 

vypouští se
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Or. nl

Pozměňovací návrh 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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. března 2014 informují 
během čtyř měsíců od tohoto data 
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.

Or. en

Odůvodnění

Díky této změně se výsledky projeví na trhu již před prázdninami.

Pozměňovací návrh 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

2. S platností od 1. června 2014 mají 
roamingoví zákazníci právo odhlásit se ze 
svých stávajících roamingových služeb
a zvolit si roamingové služby od 



AM\888019CS.doc 65/182 PE478.641v01-00

CS

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.

alternativního poskytovatele roamingu
v souladu s odstavci 3 a 4 kdykoli. 
Domovští poskytovatelé informují všechny 
své stávající roamingové zákazníky
o tomto právu do 1. června 2014. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že zákazník má výslovné právo na změnu 
svého roamingového poskytovatele, což je hlavní smysl tohoto odstavce. Z toho vyplývá
i povinnost poskytovatele o této skutečnosti zákazníka informovat. V zájmu rychlého dopadu 
tohoto strukturálního opatření by mělo být přijato před letními prázdninami 2014. Stávající 
zákazníci by navíc měli být o těchto změnách informováni předem. 

Pozměňovací návrh 124
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zákazníkova volba alternativního 
poskytovatele roamingu nevyžaduje 
uzavření související účastnické smlouvy 
ani nezahrnuje další pevné nebo 
pravidelné platby domovskému 
poskytovateli a je možná s jakýmkoli 
maloobchodním tarifním plánem. 

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 125
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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. 

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 126
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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.

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu nebo odchod od něj je bezplatný, 
nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 
účastnické smlouvy než roamingu
a proběhne do jednoho pracovního dne,
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.
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Or. en

Odůvodnění

Není důvod, aby na přechod k alternativnímu poskytovateli roamingu byla lhůta pěti dní.

Pozměňovací návrh 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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.

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu nebo odchod od něj je bezplatný, 
nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 
účastnické smlouvy než roamingu
a proběhne do tří 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu nebo od odchod něj je bezplatný, 
nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu nebo odchod od něj je bezplatný, 
nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 
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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.

účastnické smlouvy než roamingu
a proběhne do dvou 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.

Or. en

Odůvodnění

Kratší doba pro přechod mezi poskytovateli roamingu posiluje hospodářskou soutěž a je 
přívětivější vůči spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 129
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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.

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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, 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 dva měsíce.
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Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s časovými lhůtami pro přechod k alternativnímu poskytovateli roamingu 
navrhujeme, aby nařízení odkazovalo na „co nejkratší dobu“. Minimální časovou lhůtu pak 
může být stanovena v pokynech sdružení BEREC, jak to bude nejlépe odpovídat konkrétním 
kritériím technické realizace. Použití tohoto jazyka je v souladu s formulacemi o převodu čísel 
mobilních telefonů ve směrnici o všeobecných službách.

Pozměňovací návrh 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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.

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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, 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 dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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.

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu nebo odchod od něj je bezplatný, 
nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 
účastnické smlouvy než roamingu
a proběhne do jednoho pracovního dne,
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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 

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
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 
jeden měsíc ode dne, kdy byla podána 
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měsíce. žádost.

Or. fr

Odůvodnění

Tříměsíční lhůta se jeví jako příliš dlouhá a neodpovídá potřebám spotřebitelů, kteří usilují
o volbu co nejvýhodnějšího operátora, pokud jde o využívání roamingu, v okamžiku, kdy 
odjíždějí do zahraničí. Jen málo z nich bude schopno plánovat tuto změnu více než tři měsíce 
předem.

Pozměňovací návrh 133
Christian Engström, Emilie Turunen

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 srozumitelnou
a jednoznačnou formou 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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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 úplnou informaci
o možnosti vybrat si alternativního 
poskytovatele roamingu a nebude jim 
bránit v 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.

Or. en

Odůvodnění

I když zákazník by měl být informován o alternativních poskytovatelích roamingu, nelze vázat 
operátora povinností, aby usnadňoval uzavírání smluv s konkurenčními subjekty. Neměl by 
však tomuto uzavírání bránit.

Pozměňovací návrh 135
Robert Rochefort

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 

5. Při uzavírání nebo obnovování smlouvy
o mobilních komunikačních službách 
poskytne domovský poskytovatel všem 
zákazníkům jednotlivě a na trvalém nosiči 
úplnou informaci o možnosti vybrat si 
alternativního poskytovatele roamingu
a neztíží jim uzavření smlouvy
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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.

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,
a ani je v tom neomezují.

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5a. Před 1. červencem 2013 mohou 
operátoři požádat své vnitrostátní 
regulační orgány o výjimku z povinnosti 
odděleného prodeje roamingových služeb. 
Výjimka se udělí, pokud se operátor 
zaváže nabídnout od 1. června 2014 všem 
svým zákazníkům roamingové tarify, které 
jsou stejné jako příslušné vnitrostátní 
tarify nebo které jsou nejvýše o 10 % vyšší 
než příslušné vnitrostátní tarify. Operátoři 
mohou případně nabídnout i tarif 
založený na dodatečném měsíčním 
poplatku zahrnujícím veškeré roamingové 
služby, pokud prokážou, že průměrné 
náklady na roaming příslušné skupiny 
zákazníků (firemní, tarifní nebo 
předplacené) by nepřesáhly více než 10 %.
V případě, že vnitrostátní regulační orgán 
udělí výjimku, nevztahují se odstavce 1 až 
5 na tohoto operátora a jeho zákazníky. 
Operátoři, kterým byla udělena výjimka, 
informují o změnách svých nabídek 
vnitrostátní regulační orgán. Vnitrostátní 
regulační orgán zruší výjimku v případě, 
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že nadále nesplňuje podmínky stanovené
v tomto odstavci. Operátor je o možnosti 
zrušení výjimky informován a má 
tříměsíční lhůtu na úpravu své nabídky. 
Operátor, jemuž byla výjimka odebrána, 
začne uplatňovat ustanovení odstavců 1 až 
5 do jednoho roku po odebrání výjimky. 
Vnitrostátní regulační orgány informují 
Evropskou komisi o všech udělených nebo 
odebraných výjimkách.

Or. en

Odůvodnění

Operátoři by měli mít možnost zavést zásadně nižší ceny než cenové stropy stanovené tímto 
nařízením. V tomto případě by bylo cíle Digitálního programu pro Evropu dosaženo, a proto 
by se vytváření nákladů a administrativní zátěže ve formě odděleného prodeje roamingových 
služeb na příslušného operátora nevztahovalo.

Pozměňovací návrh 137
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Povinnosti stanovené v odstavcích 1 až 
6 tohoto článku a v článku 5 se nevztahují 
na ty domovské poskytovatele, kteří 
nabídnou ke všem svým účastnickým 
smlouvám roamingové tarify, které se 
výrazně přibližují tarifům účtovaným 
roamingovým zákazníkům za hlasové, 
SMS a datové služby do 1. července 2014.
Po konzultacích se zúčastněnými 
stranami a v úzké spolupráci s Komisí 
vypracuje sdružení BEREC v přiměřené 
časové lhůtě nepřekračující tři měsíce od 
přijetí tohoto nařízení pokyny, ve kterých 
stanoví, jaké roamingové tarify se výrazně 
přibližují domovským tarifům.

Or. en
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Odůvodnění

Tím se umožní výrazné snížení roamingových tarifů, aniž by byly zbytečně vynakládány 
investice do strukturálních řešení. Tyto odchylky od obecného pravidla platí do té doby, 
dokud umožňují dodržení cíle nižších cen pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 138
Damien Abad

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Nabídne-li zákazníkovi jeho domovský 
poskytovatel roamingu sazby, jež jsou 
velmi podobné sazbám za domácí hlasové 
služby, SMS zprávy a datové služby, které 
tento zákazník využívá, neuplatní se 
povinnost tohoto operátora umožnit 
svému zákazníkovi přístup k hlasovým 
službám, SMS zprávám a datovým 
roamingovým službám jakéhokoli 
alternativního poskytovatele 
roamingových služeb, kterému byl udělen 
přístup za účelem poskytování oddělených 
roamingových služeb podle odstavců 1 až 
6 tohoto článku a podle článku 5. 
Sdružení BEREC stanoví po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a v úzké 
spolupráci s Komisí v přiměřené lhůtě 
nepřesahující tři měsíce od přijetí tohoto 
nařízení pokyny týkající se definice 
roamingových sazeb, jež jsou velmi 
podobné sazbám domovským.

Or. fr

Justification

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
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included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.

Pozměňovací návrh 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Pokud zákazník obdrží od svého 
domovského poskytovatele roamingu tarif, 
který se přibližuje tarifům za domovské 
hlasově, SMS a datové služby, ze kterých 
má zákazník prospěch, povinnost 
operátora umožnit zákazníkům přístup
k hlasovým, SMS a datovým 
roamingovým službám kteréhokoliv 
alternativního roamingového operátora se 
neuplatní. Po konzultacích se 
zúčastněnými stranami a v úzké 
spolupráci s Komisí vypracuje sdružení 
BEREC v přiměřené časové lhůtě 
nepřekračující tři měsíce od přijetí tohoto 
nařízení pokyny, ve kterých stanoví 
definice, jaké roamingové tarify jsou 
blízké domovským tarifům.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4a



AM\888019CS.doc 77/182 PE478.641v01-00

CS

S účinkem od 1. července 2014 jsou 
maloobchodní ceny za hlasové, SMS
a datové přenosy stejné bez ohledu na to, 
zda se jedná o roamingového zákazníka, 
či nikoli.
Stropy maloobchodních cen uvedené
v článcích 7, 9 a 12 jsou účinné do 
30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Anna Hedh

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4a
S účinkem od 1. července 2014 jsou 
maloobchodní ceny za hlasové, SMS
a datové přenosy stejné bez ohledu na to, 
zda se jedná o roamingového zákazníka, 
či nikoli. 
Stropy maloobchodních cen uvedené
v článcích 7, 9 a 12 jsou účinné do 
30. června 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4a
Povinnosti stanovené v čl. 4 odst. 1 až 6
a v článku 5 se nevztahují na ty domovské 
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poskytovatele, kteří nabídnou ke všem 
svým účastnickým smlouvám roamingové 
tarify, které se výrazně přibližují tarifům 
účtovaným roamingovým zákazníkům za 
hlasové, SMS a datové služby do 
1. července 2014.
Po konzultacích se zúčastněnými 
stranami a v úzké spolupráci s Komisí 
vypracuje sdružení BEREC v přiměřené 
časové lhůtě nepřekračující tři měsíce od 
přijetí tohoto nařízení pokyny, ve kterých 
stanoví, jaké roamingové tarify se výrazně 
přibližují domovským tarifům.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Zařízení pro oddělený prodej 
roamingových služeb
Aby byl zajištěn rozvoj jednotného trhu, 
uskuteční se zavádění technických řešení 
pro zařízení k oddělenému prodeji 
roamingových služeb v celé Unii 
současně.
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 
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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.
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 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.
Komise by mohla v případě nutnosti udělit 
zmocnění evropskému normalizačnímu 
orgánu, aby přizpůsobil příslušné normy, 
jež jsou pro harmonizované zavedení 
tohoto zařízení nezbytné.

Or. nl

Pozměňovací návrh 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 vypouští se

Zařízení pro oddělený prodej 
roamingových služeb
Aby byl zajištěn rozvoj jednotného trhu, 
uskuteční se zavádění technických řešení 
pro zařízení k oddělenému prodeji 
roamingových služeb v celé Unii 
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současně.
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.
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 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.
Komise by mohla v případě nutnosti udělit 
zmocnění evropskému normalizačnímu 
orgánu, aby přizpůsobil příslušné normy, 
jež jsou pro harmonizované zavedení 
tohoto zařízení nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Anna Hedh
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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 dočasně
jednotného trhu pro roaming, uskuteční se 
zavádění technických řešení pro zařízení
k oddělenému prodeji roamingových 
služeb v celé Unii současně, přičemž 
splňuje tato kritéria:
a) veškerá technická řešení musí být 
nákladově účinná;
b) vypracovaná pro spotřebitele přívětivým 
způsobem;
c) musí umožňovat maximální 
interoperabilitu;
d) musí umožňovat dočasný přestup
k místnímu poskytovateli pro používání 
dat pro spotřebitele přívětivým způsobem;
e) musí zajišťovat dodržování koncepce 
neutrality sítě pro veškeré využití dat, 
zejména pro přístup k VOIP a dalším 
podobným službám;
f) zákazníci musí mít možnost snadno
a rychle přecházet k alternativnímu 
poskytovateli roamingu nebo mezi 
jednotlivými alternativními poskytovateli 
roamingu, a to při zachování čísla svého 
mobilního telefonu; 
g) nesmí být znemožněn roaming pro 
občany EU ve třetích zemích anebo 
občany třetích zemí v EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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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 dočasně
jednotného trhu pro roaming, uskuteční se 
zavádění technických řešení pro zařízení
k oddělenému prodeji roamingových 
služeb v celé Unii současně, přičemž 
splňuje tato kritéria:
a) veškerá technická řešení musí být 

nákladově účinná;
b) vypracovaná pro spotřebitele 

přívětivým způsobem;
c) musí umožňovat maximální 

interoperabilitu;
d) musí zajišťovat dodržování koncepce 

neutrality sítě pro veškeré využití dat, 
zejména pro přístup k VOIP a dalším 
podobným službám;
e) zákazníci musí mít možnost snadno

a rychle přecházet k alternativnímu 
poskytovateli roamingu nebo mezi 
jednotlivými alternativními poskytovateli 
roamingu, a to při zachování čísla svého 
mobilního telefonu;
f) nesmí být znemožněn roaming pro 

občany EU ve třetích zemích anebo 
občany třetích zemí v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 

Pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb operátoři zajistí, aby 
zařízení splňující kritéria odstavce 1 byla
k dispozici nejpozději do 1. března 2014
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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.

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. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

Pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb operátoři zajistí, aby 
zařízení byla k dispozici nejpozději do 
1. června 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. 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.
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poplatky.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo zůstat neutrální, pokud jde o technická řešení strukturálních opatření.
V zájmu rychlého dopadu tohoto strukturálního opatření by mělo být přijato před letními 
prázdninami 2014.

Pozměňovací návrh 149
Lara Comi

Návrh směrnice
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. 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 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.

Or. 

Odůvodnění

Zrušením této věty zůstává pro operátory otevřena možnost, aby přijali i jiné technologie, 
které jim umožní získat stejné výsledky.
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Pozměňovací návrh 150
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 0,11 EUR za 
minutu.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
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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 0,13 EUR za 
minutu.

Or. en

Odůvodnění

Ochranné stropy v tomto nařízení by měly poskytovat dostatečný prostor mezi 
maloobchodními a velkoobchodními cenami pro konkurenční subjekty, které vstupují na nový 
roamingový trh, s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zajistit lepší hodnotu pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 155
Małgorzata Handzlik

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.

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z analýzy nákladů velkoobchodního přístupu provedené 
sdružením BEREC.



PE478.641v01-00 88/182 AM\888019CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 156
Konstantinos Poupakis

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.

Or. el

Pozměňovací návrh 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

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 0,13 EUR za 
minutu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. V souladu s čl. 3 odst. 1 mohou 
domovští poskytovatelé, jako jsou 
operátoři virtuálních mobilních sítí
a druhotní prodejci, nakupovat 
velkoobchodní roamingové služby od 
operátorů domovských sítí, kteří získají
a druhotně prodávají velkoobchodní 
roamingové služby od operátora 
navštívené sítě v souladu s čl. 6 odst. 1. 
Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor v tomto případě účtovat, činí 
dodatečný poplatek v maximální výši 
0,20 EUR za minutu na pokrytí 
přiměřených nákladů domovského 
poskytovatele.

Or. en

Odůvodnění

Hostitelská síť by měla mít právo účtovat spravedlivé a přiměřené poplatky na pokrytí 
dodatečných nákladů spojených s druhotným prodejem, jak uvádí sdružení BEREC (odst. 30, 
BEREC Analýza návrhu Evropské komise k nařízení o roamingu KOM(2011) 402 ze dne 6. 
července 2011).

Pozměňovací návrh 159
Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

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 0,06 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,04 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,04 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Christian Engström, Emilie Turunen

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 0,05 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,03 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,03 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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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 0,07 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,04 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,04 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 

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 
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0,06 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

0,05 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,06 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,07 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,07 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Ochranné stropy v tomto nařízení by měly poskytovat dostatečný prostor mezi 
maloobchodními a velkoobchodními cenami pro konkurenční subjekty, které vstupují na nový 
roamingový trh, s cílem podpory hospodářské soutěže a zajištění lepší hodnoty pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 164
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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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 0,09 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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 165
Konstantinos Poupakis

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 

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 0,07 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,04 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,04 EUR po dobu platnosti tohoto 
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nařízení. nařízení.

Or. el

Pozměňovací návrh 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 0,10 EUR, dne 
1. července 2014 na 0,07 EUR a dne 
1. července 2015 na 0,06 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,06 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 

Průměrná velkoobchodní cena uvedená
v odstavci 1 se vypočítá vydělením 
celkových obdržených velkoobchodních 
příjmů z roamingu celkovým počtem minut 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. 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. 

2. 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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 0,20 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,04 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,15 EUR a dne 
1. ledna 2014 se dále sníží na 0,10 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,03 EUR. Tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny
v rámci eurotarifu jsou platné do 30. 
června 2016. Rozlišování mezi 
domovskými a roamingovými voláními 
nebude od 1. července 2014 možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Christel Schaldemose

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 

Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez 
DPH), kterou smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
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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. 

za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, se může
u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí překročit 
0,13 EUR za minutu za uskutečněná volání
a 0,06 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,12 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,10 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,05 EUR a dne 
1. července 2014 sníží na 0,03 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny
v rámci eurotarifu jsou platné do 30. 
června 2016.

Or. en

Odůvodnění

Ze zkušenosti vyplývá, že cenové stropy na roamingové poplatky obecně určují cenovou 
hladinu maloobchodních cen. S ohledem na snahy o vyrovnání rozdílů mezi domovskými 
roamingovými poplatky jsou navrhované cenové stropy příliš vysoké s ohledem na zajištění 
nízkých roamingových poplatků. 

Pozměňovací návrh 171
Christian Engström, Emilie Turunen

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

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 
0,15 EUR za minutu za uskutečněná volání
a 0,05 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,13 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,10 EUR
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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. 

a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,03 EUR. Od 
1. července 2014 nebudou domovští 
poskytovatelé vybírat od svých 
roamingových zákazníků žádné poplatky 
za přijatá volání. Aniž jsou dotčeny články 
13 a 19, tyto regulované maximální 
maloobchodní ceny v rámci eurotarifu jsou 
platné do 30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

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 
0,30 EUR za minutu za uskutečněná volání
a 0,10 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,25 EUR, dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,21 EUR
a dne 1. července 2015 se dále sníží na 
0,18 EUR a cenový strop za přijatá volání 
se dne 1. července 2013 sníží na 0,08 EUR, 
dne 1. července 2014 sníží na 0,07 EUR
a dne 1. července 2015 sníží na 0,06 EUR. 
Aniž jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016.

Or. en
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Odůvodnění

Ceny by měly být nižší, než navrhuje Komise, aby lépe odrážely skutečné náklady. Aby se 
zajistilo další snížení cen dříve, než se strukturální opatření projeví na trhu, je třeba počítat
s dalšími cenovými stropy pro rok 2015. 

Pozměňovací návrh 173
Cornelis de Jong

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
0,15 EUR za minutu za uskutečněná volání 
a 0,07 EUR za minutu za přijatá volání.
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,13 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,10 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,05 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 
0,03 EUR, poté se dne 1. července 2015 
ceny za roamingové služby sjednotí
s cenami za vnitrostátní služby, které 
nesmí překročit maximální ceny 
stanovené zde. Aniž jsou dotčeny články 
13 a 19, tyto regulované maximální 
maloobchodní ceny v rámci eurotarifu jsou 
platné do 30. června 2016.

Or. nl

Pozměňovací návrh 174
Amalia Sartori, Lara Comi
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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 
0,30 EUR za minutu za uskutečněná volání
a 0,10 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne
1. července 2013 sníží na 0,25 EUR, dne
1. července 2014 se dále sníží na 0,21 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne
1. července 2013 sníží na 0,08 EUR a dne
1. července 2014 sníží na 0,07 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016.

Or. en

Odůvodnění

Ochranné stropy v tomto nařízení by měly poskytovat dostatečný prostor mezi 
maloobchodními a velkoobchodními cenami pro konkurenční subjekty, které vstupují na nový 
roamingový trh, s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zajistit lepší hodnotu pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 175
Małgorzata Handzlik

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 

Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez 
DPH), kterou smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
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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.

roamingového volání, se může
u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí překročit 
0,20 EUR za minutu za uskutečněná volání
a 0,06 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,18 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,12 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,05 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016.

Or. pl

Odůvodnění

Maloobchodní cenové stropy, které umožňují operátorům mít značné marže (300–400 %), 
jsou neodůvodněné a neslouží spotřebitelům. Cenový strop pro volání by neměl převyšovat 
dvojnásobek velkoobchodních cen, což by operátorům i nadále umožňovalo mít na trhu 
roamingových služeb značné marže a mělo by povzbudit nové operátory ke vstupu na trh.

Pozměňovací návrh 176
Eija-Riitta Korhola

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 

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 0,20 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,10 EUR a dne 
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jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016. 

1. července 2014 sníží na 0,08 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Konstantinos Poupakis

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
0,20 EUR za minutu za uskutečněná volání 
a 0,07 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne
1. července 2013 sníží na 0,15 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,10 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne
1. července 2013 sníží na 0,06 EUR a dne
1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
eurotarifu jsou platné do 30. června 2017.

Or. el

Pozměňovací návrh 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1
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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 
0,32 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 0,18 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne
1. července 2013 sníží na 0,10 EUR. Aniž 
je dotčen článek 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
eurotarifu jsou platné do 30. června 2017.

Or. en

Odůvodnění

Podle sdružení BEREC by drobné rozdíly (maloobchodní ceny maximálně trojnásobek cen 
velkoobchodních) měly umožnit vstup nových maloobchodních subjektů na trh a jejich rozvoj. 
Velkoobchodní rozdíly by měly být zachovány na úrovni navrhované Evropskou komisí; 
maloobchodní rozdíly za přijatá volání měly být zachovány na úrovni navrhované Evropskou 
komisí pro rok 2012 a 2013 a dále sníženy v roce 2014; maloobchodní rozdíly pro 
uskutečněná a přijatá volání v roce 2014 by měly být shodné s návrhem sdružení BEREC do 
roku 2014. Tyto rozdíly by měly být zachovány do června 2017, tak aby měla Evropská komise 
dostatek času na provedení důkladného přezkumu a na případné předložení příslušných 
návrhů (článek 19).

Pozměňovací návrh 179
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez 
DPH), kterou smí domovský poskytovatel 

Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez 
DPH), kterou smí domovský poskytovatel 
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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.

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 0,25 EUR a dne
1. července 2014 se dále sníží na 0,18 EUR
a cenový strop za přijatá volání se dne
1. července 2013 sníží na 0,10 EUR a dne
1. července 2014 se dále sníží na 
0,08 EUR. Aniž jsou dotčeny články 13
a 19, tyto regulované maximální 
maloobchodní ceny v rámci eurotarifu jsou 
platné do 30. června 2016.

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Cornelis de Jong

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

Domovský poskytovatel si v případě 
uskutečněných volání, pro která platí 
eurotarif, nesmí účtovat minimální 
účtovanou dobu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 182
Robert Rochefort

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5a. Domovští poskytovatelé nezruší, 
neznemožní nebo jiným způsobem 
nezabrání aktivnímu nebo pasivnímu 
roamingovému volání v rámci eurotarifu 
stávajících nebo nových zákazníků, pokud
o to zákazník výslovně nepožádá nebo 
nepřekročí mezní limit.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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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 
se sníží 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Konstantinos Poupakis

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 

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, dne 1. července 2013 se sníží 
na 0,02 EUR a dne 1. července 2014 na 
0,01 EUR. Aniž je dotčen článek 19, 
regulovaná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulované roamingové SMS 
zprávy zůstane ve výši 0,01 EUR po dobu 
platnosti tohoto nařízení.
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platnosti tohoto nařízení.

Or. el

Pozměňovací návrh 187
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. V souladu s čl. 3 odst. 1 mohou 
domovští poskytovatelé, jako jsou 
operátoři virtuálních mobilních sítí
a druhotní prodejci, nakupovat 
velkoobchodní roamingové služby od 
operátorů domovských sítí, kteří získají
a druhotně prodávají velkoobchodní 
roamingové služby od operátora 
navštívené sítě v souladu s čl. 8 odst. 1. 
Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor v tomto případě účtovat, činí 
dodatečný poplatek v maximální výši 
0,050 EUR za SMS zprávu na pokrytí 
přiměřených nákladů domovského 
poskytovatele.

Or. en

Odůvodnění

Hostitelská síť by měla mít právo účtovat spravedlivé a přiměřené poplatky na pokrytí 
dodatečných nákladů spojených s druhotným prodejem, jak uvádí sdružení BEREC (odst. 30, 
BEREC Analýza návrhu Evropské komise k nařízení o roamingu KOM(2011) 402 ze dne 6. 
července 2011).

Pozměňovací návrh 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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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 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem sníží od
1. července 2012 na 0,09 EUR, od
1. července 2013 na 0,07 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 
po dobu platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Cornelis de Jong

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 
může dne 1. července klesnout na 
0,07 EUR a dále na 0,03 EUR od
1. července 2014, poté bude cena za 
roamingovou SMS službu sjednocena
s cenou za vnitrostátní SMS službu.

Or. nl
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Odůvodnění

Podle sdružení BEREC jsou náklady na SMS zanedbatelné a odhadující se na 0,081 EUR za 
SMS.

Pozměňovací návrh 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
nesmí překročit 0,07 EUR. Cenový strop se 
od 1. července 2013 sníží na 0,06 EUR
a od 1. července 2014 na 0,05 EUR. Tyto
regulované maximální maloobchodní ceny
v rámci SMS eurotarifu tarifu zůstanou ve 
výši 0,05 EUR do 30. června 2017. 
Rozlišování mezi domovskými
a roamingovými voláními nebude od
1. července 2014 možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Christel Schaldemose

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 

2. S účinkem od 1. července 2012 se může 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
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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. 

poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem,
u roamingových SMS zpráv lišit, avšak 
nesmí překročit 0,07 EUR. Cenový strop 
za odeslanou SMS se v červenci 2014 sníží 
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 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
nesmí překročit 0,07 EUR a od 1. července 
2014 nesmí překročit 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 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Amalia Sartori, Lara Comi
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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 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem sníží od
1. července 2012 na 0,09 EUR, od
1. července 2013 na 0,07 EUR a od
1. července 2014 na 0,06 EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,06 EUR 
do 30. června 2016.

Or. en

Odůvodnění

Ochranné stropy v tomto nařízení by měly poskytovat dostatečný prostor mezi 
maloobchodními a velkoobchodními cenami pro konkurenční subjekty, které vstupují na nový 
roamingový trh, s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zajistit lepší hodnotu pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 194
Małgorzata Handzlik

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 

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 0,07 EUR za zprávu SMS. 



AM\888019CS.doc 113/182 PE478.641v01-00

CS

dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,10 EUR
do 30. června 2016.

Regulovaná maximální maloobchodní 
cena za zprávu SMS se od 
1. července 2013 sníží 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 poté zůstanou ve výši 
0,05 EUR do 30. června 2016.

Or. pl

Odůvodnění

Maloobchodní cenové stropy pro zprávu SMS, které umožňují operátorům mít značné marže 
(300–400 %), jsou neodůvodněné a neslouží spotřebitelům. Maloobchodní cenové stropy pro 
zprávy SMS by neměly převyšovat dvojnásobek velkoobchodních cen, což by operátorům
i nadále umožňovalo mít na trhu roamingových služeb značné marže a mělo by povzbudit 
nové operátory ke vstupu na trh.

Pozměňovací návrh 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 
nesmí překročit 0,09 EUR. Cena 
regulované roamingové SMS se sníží od 
1. července 2013 na 0,07 EUR a od
1. července 2014 na 0,06 EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,06 EUR 
do 30. června 2016.

Or. en
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Odůvodnění

Ceny by měly být nižší, než navrhuje Komise, aby se lépe zohlednily reálné náklady. Mělo by 
se počítat s dalším cenovým snížením.

Pozměňovací návrh 196
Eija-Riitta Korhola

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 
sníží od 1. července 2012 na 0,10 EUR,
1. července 2013 na 0,08 EUR a od
1. července 2014 na 0,06 EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,06 EUR 
do 30. června 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Konstantinos Poupakis

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 

2. S účinkem od 1. července 2012 se 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
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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. 

zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, sníží dne 
1. července 2012 na 0,07 EUR, dne 
1. července 2013 na 0,06 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,05 EUR 
do 30. června 2017.

Or. el

Pozměňovací návrh 198
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem sníží od
1. července 2012 na 0,09 EUR, od
1. července 2013 na 0,07 EUR a od
1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,05 EUR 
do 30. června 2017.

Or. en

Odůvodnění

Podle sdružení BEREC by drobné rozdíly (maloobchodní ceny maximálně trojnásobek cen 
velkoobchodních) měly umožnit vstup nových maloobchodních subjektů na trh a jejich rozvoj. 
Velkoobchodní rozdíly by měly být zachovány na úrovni navrhované Evropskou komisí; 
maloobchodní rozdíly za přijatá volání měly být zachovány na úrovni navrhované Evropskou 
komisí pro rok 2012 a 2013 a dále sníženy v roce 2014; maloobchodní rozdíly pro 
uskutečněná a přijatá volání v roce 2014 by měly být shodné s návrhem sdružení BEREC do 
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roku 2014. Tyto rozdíly by měly být zachovány do června 2017, tak aby měla Evropská komise 
dostatek času na provedení důkladného přezkumu a na případné předložení příslušných 
návrhů (článek 19).

Pozměňovací návrh 199
Robert Rochefort

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 
nesmí překročit 0,10 EUR. S účinkem od 
1. července 2014 nesmí tato cena 
překročit 0,06 EUR. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tyto regulované maximální 
maloobchodní ceny v rámci SMS 
eurotarifu zůstanou ve výši 0,06 EUR do 
30. června 2016.

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
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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.

zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 0,05 EUR, ode dne
1. července 2013 ochranný limit 0,04 EUR
a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
0,03 EUR za megabyte přenesených dat. 
Aniž je dotčen článek 13, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,03 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované stropy v návrhu Komise značně zveličují skutečné velkoobchodní náklady za 
datový roaming. Podle sdružení BEREC se velkoobchodní náklady za datový roaming v roce 
2009 pohybovaly mezi 0,0163 EUR až 0,1499 EUR za megabyte. Rovněž se očekává, že v roce 
2012 tyto náklady přiblíží spodní hranici. Sdružení BEREC vypočítalo, že průměrná 
domovská maloobchodní cena za data činila 0,048 EUR za megabyte.

Pozměňovací návrh 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ochranný limit 10 EUR za 
gigabyte přenesených dat. Aniž je dotčen 
článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena za poskytnutí 
regulovaných roamingových datových 
služeb zůstane ve výši 10 EUR za gigabyte
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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.

přenesených dat po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Účtování tarifů v gigabytech je jednodušší a poskytuje realističtější obraz skutečných 
poplatků. Kromě toho cenové stropy navrhované Komisí jsou stále příliš vysoké a jsou
v nepoměru ke skutečným výrobním nákladům.

Pozměňovací návrh 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
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 200 EUR, ode dne
1. července 2013 ochranný limit 150 EUR
a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
100 EUR za gigabyte přenesených dat. 
Aniž je dotčen článek 13, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 100 EUR 
za gigabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
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 0,05 EUR, ode dne
1. července 2013 ochranný limit 0,04 EUR
a ode dne 1. ledna 2014 ochranný limit 
0,03 EUR za megabyte přenesených dat. 
Maximální velkoobchodní cena zůstane ve 
výši 0,03 EUR za využitý megabyte do
1. července 2014, kdy už nadále 
rozlišování mezi domovskými
a roamingovými daty nebude možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
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. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
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 0,23 EUR, ode dne
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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.

1. července 2013 ochranný limit 0,17 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.

Or. en

Odůvodnění

Ochranné stropy v tomto nařízení by měly poskytovat dostatečný prostor mezi 
maloobchodními a velkoobchodními cenami pro konkurenční subjekty, které vstupují na nový 
roamingový trh, s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zajistit lepší hodnotu pro 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 207
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
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 0,22 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.
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Or. pl

Odůvodnění

Cenové stropy pro přenos dat nejsou dostatečně ambiciózní. Změny jsou nezbytné vzhledem 
ke stále častějšímu užívání inteligentních telefonů a dalších přenosných zařízení.

Pozměňovací návrh 208
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
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 0,25 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 19, 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.

Or. el

Pozměňovací návrh 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
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 0,23 EUR, ode dne
1. července 2013 ochranný limit 0,17 EUR, 
ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
0,10 EUR a ode dne 1. července 2015 
ochranný limit 0,08 EUR za megabyte 
přenesených dat. Aniž je dotčen článek 13, 
maximální průměrná velkoobchodní cena 
za poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,08 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
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 0,03 EUR za megabyte 
přenesených dat. Aniž je dotčen článek 13, 
maximální průměrná velkoobchodní cena 
za poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,03 EUR 
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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.

za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. nl

Odůvodnění

Průměrné náklady za roamingové datové služby jsou výrazně nižší než velkoobchodní ceny 
nastavené v současné době. Podle některých odhadů jsou náklady nižší než 1 eurocent za 
megabyte. Sdružení BEREC odhaduje velkoobchodní náklady na datový roaming na 
1,63 eurocenty za megabyte. Limit 3 eurocenty za megabyte pro velkoobchodní roamingové 
datové služby je proto realistický a nabízí dostatek prostoru pro stanovení nižšího 
maloobchodního limitu pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 211
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. V souladu s čl. 3 odst. 1 mohou 
domovští poskytovatelé, jako jsou 
operátoři virtuálních mobilních sítí
a druhotní prodejci, nakupovat 
velkoobchodní roamingové služby od 
operátorů domovských sítí, kteří získají
a druhotně prodávají velkoobchodní 
roamingové služby od operátora 
navštívené sítě v souladu s odstavcem 1 
výše. Průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor v tomto případě 
účtovat, činí ode dne 1. července 2012 
dodatečný poplatek v maximální výši 
0,30 EUR za megabyte, od 1. července 
2013 0,20 EUR za megabyte a od
1. července 2014 0,10 EUR za megabyte 
na pokrytí přiměřených nákladů 
domovského poskytovatele.

Or. en
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Odůvodnění

Hostitelská síť by měla mít právo účtovat spravedlivé a přiměřené poplatky na pokrytí 
dodatečných nákladů spojených s druhotným prodejem, jak uvádí sdružení BEREC (odst. 30, 
BEREC Analýza návrhu Evropské komise k nařízení o roamingu KOM(2011) 402 ze dne 
6. července 2011).

Pozměňovací návrh 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Průměrná velkoobchodní cena uvedená
v odstavci 1 se vypočítá vydělením 
celkových velkoobchodních příjmů 
operátora navštívené sítě obdržených od 
každého poskytovatele roamingových 
služeb za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb za 
stanovené období celkovým počtem 
megabytů dat skutečně spotřebovaných při 
poskytování těchto služeb za toto období, 
sčítaných na základě tarifikace po 
kilobytech.

3. Průměrná velkoobchodní cena uvedená
v odstavci 1 se vypočítá vydělením 
celkových velkoobchodních příjmů 
operátora navštívené sítě obdržených od 
každého poskytovatele roamingových 
služeb za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb za 
stanovené období celkovým počtem 
gigabytů dat skutečně spotřebovaných při 
poskytování těchto služeb za toto období, 
sčítaných na základě tarifikace po 
kilobytech.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Cornelis de Jong

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 

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 
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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.

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 
0,10 EUR za megabyte, poté se dne 
1. července 2015 sjednotí cena za 
roamingové datové služby s cenou za 
vnitrostátní datové služby, která nesmí být 
vyšší než zde stanovená cena eurotarifu.

Or. nl

Odůvodnění

Operátoři si mohou zvýšit podíl na rychle rostoucím trhu s datovými službami pomocí inovací
a soutěže s konkurencí, takže uvedené ceny mohou přinést operátorům dostatečně vysoké 
marže. Zároveň nastavení takovýchto cen nepovede ani k nadměrným ziskům operátorů ani ke 
skrytým dohodám na trhu.

Pozměňovací návrh 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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. ledna 2014 na 
0,20 EUR za megabyte. Tato regulovaná 
maximální maloobchodní cena zůstane ve 
výši 0,20 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2016. Rozlišování mezi 
domovskými a roamingovými voláními 
nebude od 1. července 2014 možné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Christel Schaldemose

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 
0,10 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,10 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 20 EUR za 
gigabyte. Maximální maloobchodní cena 
za poskytování roamingových dat
v množství menším než 1 gigabyte 
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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.

odpovídá ceně 20 EUR za gigabyte. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tato 
regulovaná maximální maloobchodní cena 
zůstane ve výši 20 EUR za využitý 
gigabyte do 30. června 2016.

Or. en

Odůvodnění

Účtování tarifů v gigabytech je jednodušší a poskytuje realističtější obraz skutečných 
poplatků. Kromě toho cenové stropy navrhované Komisí jsou stále příliš vysoké a jsou
v nepoměru ke skutečným výrobním nákladům.

Pozměňovací návrh 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 500 EUR za 
gigabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 300 EUR za 
gigabyte a dne 1. července 2014 na 
200 EUR za gigabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
200 EUR za využitý gigabyte po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Anna Hedh
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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 0,15 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,12 EUR za 
megabyte a dne 1. ledna 2014 na 
0,09 EUR za megabyte. Tato regulovaná 
maximální maloobchodní cena zůstane ve 
výši 0,09 EUR za využitý megabyte do
1. července 2014, kdy už nadále 
rozlišování mezi domovskými
a roamingovými voláními nebude možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 

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 0,70 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,50 EUR za 
megabyte, dne 1. července 2014 na 
0,30 EUR za megabyte a dne 1. července 
2015 na 0,25 EUR. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
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30. června 2016. 0,25 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2016.

Or. en

Odůvodnění

Ceny by měly být nižší, než navrhuje Komise, aby lépe odrážely skutečné náklady. Aby se 
zajistilo další snížení cen dříve, než se strukturální opatření projeví na trhu, je třeba počítat
s dalšími cenovými stropy pro rok 2015.

Pozměňovací návrh 220
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,70 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,50 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 
0,30 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,30 EUR za využitý megabyte do 30. 
června 2016.

Or. en

Odůvodnění

Ochranné stropy v tomto nařízení by měly poskytovat dostatečný prostor mezi 
maloobchodními a velkoobchodními cenami pro konkurenční subjekty, které vstupují na nový 
roamingový trh, s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zajistit lepší hodnotu pro 
spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 221
Małgorzata Handzlik

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 0,45 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 2016.

Or. pl

Odůvodnění

Maloobchodní cenové stropy pro přenos dat roamingem, které umožňují operátorům mít 
značné marže (300–400 %), jsou neodůvodněné a neslouží spotřebitelům. Maloobchodní 
cenové stropy pro přenos dat roamingem by neměly převyšovat dvojnásobek velkoobchodních 
cen, což by operátorům i nadále umožňovalo mít na trhu roamingových služeb značné marže
a mělo by povzbudit nové operátory ke vstupu na trh.

Pozměňovací návrh 222
Eija-Riitta Korhola

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 

S platností ode dne 1. července 2012 nesmí 
maloobchodní cena v rámci datového 
eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
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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.

roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,60 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,45 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 
0,30 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,30 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Konstantinos Poupakis

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 je dotčen 
článek 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,20 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2017.

Or. el

Pozměňovací návrh 224
Philippe Juvin, Damien Abad
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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 0,90 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 
0,30 EUR za megabyte. Aniž je dotčen 
článek 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,50 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2017.

Or. en

Odůvodnění

Podle sdružení BEREC by drobné rozdíly (maloobchodní ceny maximálně trojnásobek cen
velkoobchodních) měly umožnit vstup nových maloobchodních subjektů na trh a jejich rozvoj. 
Velkoobchodní rozdíly by měly být zachovány na úrovni navrhované Evropskou komisí; 
maloobchodní rozdíly za přijatá volání měly být zachovány na úrovni navrhované Evropskou 
komisí pro rok 2012 a 2013 a dále sníženy v roce 2014; maloobchodní rozdíly pro 
uskutečněná a přijatá volání v roce 2014 by měly být shodné s návrhem sdružení BEREC do 
roku 2014. Tyto rozdíly by měly být zachovány do června 2017, tak aby měla Evropská komise 
dostatek času na provedení důkladného přezkumu a na případné předložení příslušných 
návrhů (článek 19).

Pozměňovací návrh 225
Laurence J.A.J. Stassen

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 

S platností ode dne 1. července 2012 nesmí 
maloobchodní cena v rámci datového 
eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
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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.

domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,10 EUR za 
megabyte. Aniž jsou dotčeny články 13
a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,10 EUR za využitý megabyte do 30. 
června 2016.

Or. nl

Odůvodnění

10 centů za megabyte jako limit pro maloobchodní ceny je částka, která je vhodnější vzhledem
k využívání chytrých telefonů v praxi. Tato částka se také více blíží vnitrostátním cenám za 
mobilní využití dat, takže rozdíl v cenách za roamingové a vnitrostátní služby se sníží. Pokud 
bude stanoven limit 10 eurocentů za megabyte pro maloobchodní ceny a zároveň 3 eurocenty
za megabyte pro velkoobchodní ceny, zůstane také dostatečně velký prostor pro vytváření 
konkurenčních nabídek.

Pozměňovací návrh 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

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

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
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a které nesmí přesáhnout tři měsíce. 
Datový eurotarif lze vždy kombinovat
s SMS eurotarifem a eurotarifem.

a které nesmí přesáhnout dva měsíce, 
včetně případné smluvní ohlašovací doby. 
Datový eurotarif lze vždy kombinovat
s SMS eurotarifem a eurotarifem.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Robert Rochefort

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 jednotlivě a prostřednictvím 
trvalého nosiče 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se

Podmínky pro předčasné nepoužití 
maximálních velkoobchodních
a maloobchodních cen



PE478.641v01-00 136/182 AM\888019CS.doc

CS

1. Aby bylo možné posoudit vývoj 
hospodářské soutěže na roamingových 
trzích, sdružení BEREC pravidelně 
shromažďuje údaje o vývoji 
maloobchodních a velkoobchodních cen 
za roamingové hlasové, SMS a datové 
služby. Tyto údaje by měly být nejméně 
dvakrát do roka oznámeny Komisi. 
Komise je zveřejní.
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. 
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. 
4. Příslušné maximální ceny přestanou 
platit od prvního dne měsíce následujícího 
po zveřejnění údajů prokazujících, že 
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podmínky odstavce 2 nebo odstavce 3 jsou 
splněny.

Or. nl

Pozměňovací návrh 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 vypouští se
Podmínky pro předčasné nepoužití 
maximálních velkoobchodních
a maloobchodních cen
1. Aby bylo možné posoudit vývoj 
hospodářské soutěže na roamingových 
trzích, sdružení BEREC pravidelně 
shromažďuje údaje o vývoji 
maloobchodních a velkoobchodních cen 
za roamingové hlasové, SMS a datové 
služby. Tyto údaje by měly být nejméně 
dvakrát do roka oznámeny Komisi. 
Komise je zveřejní.
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.
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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.
4. Příslušné maximální ceny přestanou 
platit od prvního dne měsíce následujícího 
po zveřejnění údajů prokazujících, že 
podmínky odstavce 2 nebo odstavce 3 jsou 
splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1
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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 jiné země, než je země, v níž 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 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.

Or. en

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh 233
Christel Schaldemose

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 

Každý domovský poskytovatel poskytne 
roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu 
na území jiného členského státu nebo jiné
třetí země, než je členský stát nebo třetí 
země, v nichž 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 
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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.

uskutečňování a příjem volání a odesílání 
SMS zpráv dotyčným zákazníkem
v navštíveném členském státě nebo třetí 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Christian Engström, Emilie Turunen

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 nebo jiné
třetí země, než je členský stát nebo třetí 
země, v nichž 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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 jiné země, než je země, v níž 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 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 
zákazníkovi je alespoň 18 let
a domovskému poskytovateli oznámí, že 
takové upozornění nevyžaduje.

Or. en

Odůvodnění

Zákazníci by měli mít možnost využívat tohoto upozornění bez ohledu na to, zda jsou
v Evropské unii, či nikoli. Navíc by tyto informace měly být uváděny v měně, ve které je 
vystavováno domovské vyúčtování, a nikoli v měně navštívené země.

Pozměňovací návrh 236
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý domovský poskytovatel poskytne Každý domovský poskytovatel poskytne 
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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.

roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu 
na území jiné země, než je země, v níž 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 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 
zákazníkovi je alespoň 18 let
a domovskému poskytovateli oznámí, že 
takové upozornění nevyžaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

Každý domovský poskytovatel poskytne 
roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu 
na území jiné země, než je země, v níž 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 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.
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oznámí, že takové upozornění nevyžaduje.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla transparentnosti by měla platit i mimo Unii.

Pozměňovací návrh 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

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 mimo EU stejně jako
v rámci Evropské unie, a obsahují nejvyšší 
ceny, které mohou být zákazníkovi 
účtovány v rámci jeho tarifního programu 
za:

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

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 skutečné nejvyšší ceny (včetně 
DPH a v měně, ve které je vystavováno 
domovské vyúčtování), které mohou být 
zákazníkovi účtovány v rámci jeho 
tarifního programu za:

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu větší transparentnosti by spotřebitel měl vědět přímo, kolik mu bude účtováno. Navíc 
by tyto informace měly být uváděny v měně, ve které je vystavováno domovské vyúčtování
a nikoli v měně navštívené země.

Pozměňovací návrh 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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.

Or. en

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh 241
Christel Schaldemose

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 navštíveného 
členského státu nebo třetí země.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Christian Engström, Emilie Turunen
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel by měl mít nárok na informace o účtovaných cenách bez ohledu na to, zda je
v Evropské unii, či nikoli.

Pozměňovací návrh 244
Anna Hedh

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 roamingových SMS zpráv na 
území navštívené země.

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 roamingových SMS zpráv na 
území navštívené země.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla transparentnosti by měla platit i mimo Unii.

Pozměňovací návrh 246
Christel Schaldemose

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 třetí zemi vyjádřené v ceně za 
megabyte.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při každé zprávě má zákazník příležitost 
uvědomit bezplatně a jednoduše 

Při každé zprávě má zákazník, kterému je
alespoň 18 roků, příležitost uvědomit 
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domovského poskytovatele o tom, že toto 
automatické zasílání zpráv nevyžaduje. 
Zákazník, který oznámil, že nepožaduje 
automatické zasílání zpráv, má právo 
kdykoli bezplatně požádat domovského 
poskytovatele, aby tuto službu opět začal 
poskytovat.

bezplatně a jednoduše domovského 
poskytovatele o tom, že toto automatické 
zasílání zpráv nevyžaduje. Zákazník, který 
oznámil, že nepožaduje automatické 
zasílání zpráv, má právo kdykoli bezplatně 
požádat domovského poskytovatele, aby 
tuto službu opět začal poskytovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při každé zprávě má zákazník příležitost 
uvědomit bezplatně a jednoduše 
domovského poskytovatele o tom, že toto 
automatické zasílání zpráv nevyžaduje. 
Zákazník, který oznámil, že nepožaduje 
automatické zasílání zpráv, má právo 
kdykoli bezplatně požádat domovského 
poskytovatele, aby tuto službu opět začal 
poskytovat.

Při každé zprávě má zákazník, kterému je
alespoň 18 roků, příležitost uvědomit 
bezplatně a jednoduše domovského 
poskytovatele o tom, že toto automatické 
zasílání zpráv nevyžaduje. Zákazník, který 
oznámil, že nepožaduje automatické 
zasílání zpráv, má právo kdykoli bezplatně 
požádat domovského poskytovatele, aby 
tuto službu opět začal poskytovat.

Or. en

Odůvodnění

Zejména nezletilí by měli být chránění proti šokům z vyúčtování.

Pozměňovací návrh 249
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 
mají zákazníci kdekoli v Unii právo 

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 
mají zákazníci kdekoli právo požadovat
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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
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.

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
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Christian Engström, Emilie Turunen

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
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.

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 
mají zákazníci kdekoli 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
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. 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 
regulovaná roamingová volání a SMS,
a která zaručuje, že celkové výdaje za 
regulovaná roamingová volání a SMS 
nepřekročí bez výslovného souhlasu 
zákazníka ve stanoveném období určený 
maximální finanční limit.
Je-li zákazník předem informován
o odpovídajících objemech, domovský 
poskytovatel za tímto účelem nabídne 
jeden či více maximálních finančních 
limitů pro stanovenou dobu užívání. 
Jeden z těchto limitů (výchozí finanční 
limit) se musí blížit částce 50 EUR za 
splatné služby za měsíční zúčtovací období 
(bez DPH), ale nepřekročí ji.
Je-li zákazník předem informován
o odpovídajících objemech, domovský 
poskytovatel za tímto účelem nabídne 
jeden či více maximálních finančních 
limitů pro stanovenou dobu užívání. 
Jeden z těchto limitů (výchozí finanční 
limit) se musí blížit částce 50 EUR za 
splatné služby za měsíční zúčtovací období 
(bez DPH), ale nepřekročit ji. Domovský 
poskytovatel může kromě toho svým 
roamingovým zákazníkům nabídnout 
další limity s odlišnými, tj. vyššími nebo 
nižšími, maximálními měsíčními 
finančními limity. Výchozí limit stanovený 
ve druhém a třetím pododstavci se 
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vztahuje na všechny zákazníky, kteří se 
nerozhodli pro jiný limit.
Každý domovský poskytovatel dále zajistí, 
aby v případě, že datové roamingová 
volání a SMS 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.
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 všech regulovaných 
roamingových volání a SMS 
roamingovému zákazníkovi, které nejsou 
bezplatné, pokud a dokud roamingový 
zákazník nepožádá o obnovení 
poskytování těchto služeb. Kdykoli 
roamingový zákazník požádá o zavedení 
nebo zrušení funkce finančního nebo 
objemového limitu, musí tato změna 
proběhnout do jednoho pracovního dne 
od doručení žádosti, musí být provedena 
bezplatně a nesmí zahrnovat žádné 
podmínky ani omezení týkající se jiných 
prvků účastnické smlouvy.
Toto pravidlo se vztahuje na zákazníky 
využívající roaming v rámci Evropské 
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unie stejně jako mimo Evropskou unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Každý domovský poskytovatel poskytne 
všem svým zákazníkům možnost zvolit si 
dobrovolně a bez poplatku funkci, která 
poskytuje informace o celkové spotřebě 
vyjádřené v měně, ve které jsou 
roamingovému zákazníkovi účtovány 
regulované roamingové hlasové a SMS 
služby mimo členské státy, a která 
zaručuje, že celkové výdaje za roamingové 
služby nepřekročí bez výslovného 
souhlasu zákazníka ve stanoveném období 
určený finanční limit.
Je-li zákazník předem informován
o odpovídajících limitech, domovský 
poskytovatel za tímto účelem nabídne 
jeden či více maximálních finančních 
limitů pro stanovenou dobu užívání. 
Jeden z těchto limitů (výchozí finanční 
limit) se musí blížit částce 50 EUR za 
splatné služby za měsíční zúčtovací období 
(bez DPH), ale nepřekročí ji. Domovský 
poskytovatel může kromě toho svým 
zákazníkům nabídnout další limity
s odlišnými, tj. vyššími nebo nižšími, 
maximálními měsíčními finančními 
limity.
Výchozí limit stanovený ve druhém
a třetím pododstavci se vztahuje na 
všechny zákazníky, kteří se nerozhodli pro 
jiný limit. Pro zákazníky mladší 18 let se 
tento limit blíží částce 20 EUR za splatné 
služby za měsíční zúčtovací období (bez 
DPH), ale nepřekročit ji.
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Každý domovský poskytovatel dále zajistí, 
aby v případě, že kombinované 
roamingové SMS a hlasové služby 
dosáhnou 50 % nebo 80 % dohodnutého 
finančního limitu, bylo na mobilní telefon 
nebo jiné zařízení roamingového 
zákazníka odesláno příslušné upozornění,
a to např. prostřednictvím SMS zprávy. 
Zákazníci, kterým je alespoň 18 let, 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.
Pokud by byl jinak tento finanční limit 
překročen, musí být na mobilní telefon 
nebo jiné zařízení roamingového 
zákazníka zasláno upozornění. Toto 
upozornění uvádí postup, kterým se má 
zákazník řídit, přeje-li si, aby mu byly tyto 
služby dále poskytovány, a náklady 
spojené se spotřebováním každé další 
jednotky. Pokud zákazník nereaguje 
způsobem uvedeným v obdrženém 
upozornění, domovský poskytovatel 
okamžitě přeruší poskytování a účtování 
roamingových hlasových a SMS služeb, 
dokud roamingový zákazník nepožádá
o obnovení poskytování těchto služeb.
Kdykoli zákazník požádá o zavedení nebo 
zrušení funkce finančního limitu, musí 
tato změna proběhnout do jednoho 
pracovního dne od doručení žádosti, musí 
být provedena bezplatně a nesmí 
zahrnovat žádné podmínky ani omezení 
týkající se jiných prvků účastnické 
smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1
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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, a to způsobem, který zákazníkům 
usnadní porozumět finančním důsledkům 
používání těchto služeb a umožní jim 
sledovat a kontrolovat své výdaje za ně. 

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Christian Engström, Emilie Turunen

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, a to způsobem, který zákazníkům 
usnadní porozumět finančním důsledkům 
používání těchto služeb a umožní jim 
sledovat a kontrolovat své výdaje za ně. 
Cenové informace se vyjadřují
v gigabytech. Ochranný mechanismus 
uvedený v odstavci 3 se nepoužije pro 
zákazníky využívající předplacených 
služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Anna Hedh

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 
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, kteří používají předplacené služby 
bez automatického navýšení kreditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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 komunikaci 
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využívající předplacených služeb. mezi stroji M2M, ani pro zákazníky 
využívající předplacených služeb, kromě 
případů, kdy mají zákazníci uzavřeny 
smlouvy o předplacených službách
s automatickým navýšením kreditu. 

Or. en

Odůvodnění

Služby M2M měly být vyňaty, protože nedochází ke komunikaci s člověkem a oznamovací 
zpráva o ukončení spojení by nedávala žádný smysl. Tyto služby jsou navíc obvykle 
poskytovány v rámci obchodního styku. Navíc zákazníci využívající předplacených služeb by 
měli být vyňati z opatření proti šoku z vyúčtování, protože předplacený kredit je často omezen 
na malou částku. Avšak v případech, kdy zákazníci využívají režimy s automatickým 
navýšením kreditu, je šok z vyúčtování velmi pravděpodobný a mělo by mu být zabráněno.

Pozměňovací návrh 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
George Lyon

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, 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.

Or. en

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 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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 

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 
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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.

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, kromě 
případů, kdy mají zákazníci uzavřeny 
smlouvy o předplacených službách
s automatickým navýšením kreditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Robert Rochefort

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, a to způsobem, který zákazníkům 
usnadní porozumět finančním důsledkům 
používání těchto služeb a umožní jim 
sledovat a kontrolovat své výdaje za ně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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



AM\888019CS.doc 159/182 PE478.641v01-00

CS

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 vysvětlí, jak mohou
automatické připojení prostřednictvím 
datového roamingu vypnout, a tím zabránit 
nekontrolované spotřebě roamingových 
datových služeb. Všichni poskytovatelé 
roamingu umožní svým zákazníkům 
požádat o ukončení služeb datového 
roamingu.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Robert Rochefort

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 kroky pro 
vypnutí automatického připojení 
prostřednictvím datového roamingu, a to
s cílem zabránit nekontrolované spotřebě 
roamingových datových služeb.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 
poskytovatele, že tyto informace 
nepožaduje.

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

Or. en

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh 264
Christel Schaldemose

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

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
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v dotyčném členském státu, ledaže 
zákazník uvědomí svého domovského 
poskytovatele, že tyto informace 
nepožaduje.

v dotyčném členském státu nebo ve třetí 
zemi, ledaže zákazník uvědomí svého 
domovského poskytovatele, že tyto 
informace nepožaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
poskytovatele, že tyto informace 
nepožaduje.

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 nebo ve třetí 
zemi, ledaže zákazník uvědomí svého 
domovského poskytovatele, že tyto 
informace nepožaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

Domovský poskytovatel pomocí 
automatické zprávy informuje 
roamingového zákazníka o tom, že používá 
roamingovou službu, a poskytne mu 
základní personalizované tarifní informace
o skutečných cenách (včetně DPH a 
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roamingových datových služeb platných 
pro tohoto roamingového zákazníka
v dotyčném členském státu, ledaže 
zákazník uvědomí svého domovského 
poskytovatele, že tyto informace 
nepožaduje.

v měně, ve které je vystavováno domovské 
vyúčtování) za zprostředkování 
regulovaných roamingových datových 
služeb platných pro tohoto roamingového 
zákazníka v dotyčné zemi, ledaže zákazník, 
kterému je alespoň 18 let, uvědomí svého 
domovského poskytovatele, že tyto 
informace nepožaduje. Jelikož vyúčtování 
se provádí v megabytech, automatická 
zpráva rovněž uvádí jednoznačný příklad 
toho, co megabyte představuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Anna Hedh

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 
poskytovatele, že tyto informace 
nepožaduje.

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 roamingových 
datových služeb platných pro tohoto 
roamingového zákazníka v dotyčném 
členském státu, ledaže zákazník, kterému 
je alespoň 18 let, uvědomí svého 
domovského poskytovatele, že tyto 
informace nepožaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1
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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 
poskytovatele, že tyto informace 
nepožaduje.

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 roamingových 
datových služeb platných pro tohoto 
roamingového zákazníka v dotyčné zemi, 
ledaže zákazník uvědomí svého 
domovského poskytovatele, že tyto 
informace nepožaduje.

Or. en

Odůvodnění

Opatření v oblasti transparentnosti by se měla rovněž vztahovat na roamingové služby mimo 
Unii.

Pozměňovací návrh 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 

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 
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přizpůsobenými ke snadnému příjmu
a porozumění.

snadnému příjmu a porozumění.

Or. en

Odůvodnění

Tato opatření by měla být rozšířena i mimo Evropskou unii.

Pozměňovací návrh 270
Christel Schaldemose

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 jiného 
členského státu nebo jiné třetí země, než je 
stát nebo země jeho domovské sítě,
a poprvé v tomto členském státě nebo třetí 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Christian Engström, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2
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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 jiného 
členského státu nebo jiné třetí země, než je 
stát nebo 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. Pokud 
zákazník využívá roaming mimo Unii 
stejně jako v rámci Unie, jsou mu 
doručeny personalizované informace
o cenách. 

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Anna Hedh

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 

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 roamingovou datovou 
službu. Tyto informace musí být 
poskytnuty bezplatně v okamžiku, kdy 
roamingový zákazník zahájí roamingovou 
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roamingový zákazník zahájí roamingovou 
datovou službu, a to vhodnými prostředky 
přizpůsobenými ke snadnému příjmu
a porozumění.

datovou službu, a to vhodnými prostředky 
přizpůsobenými ke snadnému příjmu
a porozumění.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 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.

Or. en

Odůvodnění

Opatření v oblasti transparentnosti by se měla rovněž vztahovat na roamingové služby mimo 
Unii.

Pozměňovací návrh 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Robert Rochefort

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

Tyto základní personalizované tarifní 
informace budou doručeny na mobilní 
telefon nebo jiné zařízení roamingového 
zákazníka, např. prostřednictvím SMS 
zprávy nebo e-mailu, 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.
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a porozumění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 276
Christel Schaldemose

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 
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.

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 
roamingové hlasové, SMS a datové služby,
a která zaručuje, že celkové výdaje za 
regulované roamingové hlasové, SMS
a datové služby nepřekročí bez výslovného 
souhlasu zákazníka ve stanoveném období 
určený finanční limit.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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
roamingové datové služby, a která 

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 roamingové datové 
služby, a která zaručuje, že celkové výdaje 
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zaručuje, že celkové výdaje za regulované 
roamingové datové služby nepřekročí bez 
výslovného souhlasu zákazníka ve 
stanoveném období určený finanční limit.

za regulované 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 bez zbytečného 
prodlení a bezplatně prostřednictvím 
zprávy zaslané na mobilní telefon 
informován po vstupu na území dotčené 
země.

Or. en

Odůvodnění

Opatření v oblasti transparentnosti a ochrany spotřebitele platí 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 278
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li zákazník předem informován
o odpovídajících objemech, domovský 
poskytovatel za tímto účelem nabídne 
jeden či více maximálních finančních 
limitů pro stanovenou dobu užívání. Jeden
z těchto limitů (výchozí finanční limit) se 
musí blížit částce 50 EUR za splatné 
služby za měsíční zúčtovací období (bez 
DPH), ale nepřekročit ji.

Je-li zákazník, kterému je alespoň 18 let, 
předem informován o odpovídajících 
objemech, domovský poskytovatel za tímto 
účelem nabídne jeden či více maximálních 
finančních limitů pro stanovenou dobu 
užívání. Jeden z těchto limitů (výchozí 
finanční limit) se musí blížit částce 
50 EUR za splatné služby za měsíční 
zúčtovací období (bez DPH), ale 
nepřekročí ji.

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li zákazník předem informován
o odpovídajících objemech, domovský 
poskytovatel za tímto účelem nabídne 
jeden či více maximálních finančních 
limitů pro stanovenou dobu užívání. Jeden
z těchto limitů (výchozí finanční limit) se 
musí blížit částce 50 EUR za splatné 
služby za měsíční zúčtovací období (bez 
DPH), ale nepřekročit ji.

Je-li zákazník, kterému je alespoň 18 let, 
předem informován o odpovídajících 
objemech, domovský poskytovatel za tímto 
účelem nabídne jeden či více maximálních 
finančních limitů pro stanovenou dobu 
užívání. Jeden z těchto limitů (výchozí 
finanční limit) se musí blížit částce 
50 EUR za splatné služby za měsíční 
zúčtovací období (bez DPH), ale 
nepřekročí ji. Pro zákazníky mladší 18 let 
se tento limit blíží částce 20 EUR za 
splatné služby za měsíční zúčtovací období 
(bez DPH), ale nepřekročí ji.

Or. en

Odůvodnění

Zejména nezletilí by měli být chránění proti šokům z vyúčtování.

Pozměňovací návrh 280
Anna Hedh

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je zákazník předem informován
o odpovídajících finančních částkách, 
domovský poskytovatel může zavést jako 
alternativu objemové limity. Jeden z těchto 
limitů (výchozí objemový limit) nesmí 
překročit částku 50 EUR za splatné služby 
za měsíční zúčtovací období (bez DPH).

Pokud je zákazník, kterému je alespoň 
18 let, předem informován
o odpovídajících finančních částkách, 
domovský poskytovatel může zavést jako 
alternativu objemové limity. Jeden z těchto 
limitů (výchozí objemový limit) nesmí 
překročit částku 50 EUR za splatné služby 
za měsíční zúčtovací období (bez DPH).

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je zákazník předem informován
o odpovídajících finančních částkách, 
domovský poskytovatel může zavést jako 
alternativu objemové limity. Jeden z těchto 
limitů (výchozí objemový limit) nesmí 
překročit částku 50 EUR za splatné služby 
za měsíční zúčtovací období (bez DPH).

Pokud je zákazník, kterému je alespoň 
18 let, předem informován
o odpovídajících finančních částkách, 
domovský poskytovatel může zavést jako 
alternativu objemové limity. Jeden z těchto 
limitů (výchozí objemový limit) nesmí 
překročit částku 50 EUR za splatné služby 
za měsíční zúčtovací období (bez DPH). 
Pro zákazníky mladší 18 let se tento limit 
blíží částce 20 EUR za splatné služby za 
měsíční zúčtovací období (bez DPH), ale 
nepřekročí ji.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Christel Schaldemose

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 

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 
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poskytovatele, aby tuto službu opět začal 
poskytovat.

poskytovatele, aby tuto službu opět začal 
poskytovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Anna Hedh

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 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, kterým je alespoň 
18 let, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

Každý domovský poskytovatel dále zajistí, 
aby v případě, že roamingové datové 
služby dosáhnou 50 % a 80 % 
dohodnutého finančního nebo objemového 
limitu, bylo na mobilní telefon nebo jiné 
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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.

zařízení roamingového zákazníka odesláno 
příslušné upozornění, a to např. 
prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či 
vyskakovacího okna na počítači (pop-up 
window). Zákazníci, kterým je alespoň 
18 let, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Morten Løkkegaard

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 datové 
služby dosáhnou 50 % a 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 6
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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 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 nebo e-mailu. 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 287
Christel Schaldemose

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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 288
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kdykoli roamingový zákazník požádá
o zavedení nebo zrušení funkce finančního 
nebo objemového limitu, musí tato změna 
proběhnout do jednoho pracovního dne od 
doručení žádosti, musí být provedena 
bezplatně a nesmí zahrnovat žádné 
podmínky ani omezení týkající se jiných 
prvků účastnické smlouvy.

Kdykoli roamingový zákazník požádá
o zavedení nebo zrušení funkce finančního 
nebo objemového limitu, musí tato změna 
proběhnout do jednoho pracovního dne od 
doručení žádosti, musí být provedena 
bezplatně a nesmí zahrnovat žádné 
podmínky ani omezení týkající se jiných 
prvků účastnické smlouvy.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Odstavec 3 platí pro zákazníky 
využívající roaming mimo území Evropské 
unie stejně jako na území Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler



PE478.641v01-00 176/182 AM\888019CS.doc

CS

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 uvádí 
včetně DPH.
Komise rovněž 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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
zdržuje nebo brání zákazníkovi
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následné změny, které se uvedených 
ustanovení týkají.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí více času s cílem posoudit, zda budou strukturální řešení v praxi účinná a zajistí 
hospodářskou soutěž na trhu. 

Pozměňovací návrh 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

S cílem dosáhnout potřebných změn ve 
snaze o vytvoření jednotného trhu pro 
mobilní telekomunikační služby v souladu
s požadavky článku 4a, Komise po
konzultaci se sdružením BEREC
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Komise přitom přezkoumá mimo jiné: a s dalšími zúčastněnými stranami 
předloží nejpozději do 1. ledna 2013 
Evropskému parlamentu a Radě nový 
legislativní návrh, který bude rovněž 
obsahovat návrh na změny 
velkoobchodních stropů pro období 
od 1. července 2016 do 30. června 2020
s přihlédnutím k vývoji velkoobchodních 
poplatků za poskytování hlasových, SMS
a datových komunikačních služeb. Tento 
návrh bude rovněž obsahovat návrh na 
vytvoření evropských operátorů a licencí 
zahrnujících celou Unii. 

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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:

S cílem dosáhnout potřebných změn ve 
snaze o vytvoření jednotného trhu pro 
mobilní telekomunikační služby v souladu
s požadavky článku 4a, Komise po
konzultaci se sdružením BEREC
a s dalšími zúčastněnými stranami 
předloží nejpozději do 1. ledna 2013 
Evropskému parlamentu a Radě nový 
legislativní návrh, který by měl rovněž 
obsahovat návrh na změny 
velkoobchodních stropů pro období 
od 1. července 2016 do 30. června 2020
s přihlédnutím k vývoji velkoobchodních 
poplatků za poskytování hlasových, SMS
a datových komunikačních služeb. Tento 
návrh bude rovněž obsahovat návrh na 
vytvoření evropských operátorů a licencí 
zahrnujících celou Unii. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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.

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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– vývoj velkoobchodních
a maloobchodních cen za poskytování 
hlasových, SMS a datových 
komunikačních služeb roamingovým 
zákazníkům a odpovídající vývoj
v mobilních komunikačních službách
v jednotlivých členských státech, a to 
zvlášť v případě zákazníků využívajících 
předplacené služby a zvlášť v případě 
tarifních zákazníků, jakož i vývoj kvality
a rychlosti těchto služeb;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– dostupnost a kvalitu služeb včetně 
služeb, které představují alternativu 
roamingu (hlasová volání, SMS a data), 
zejména s ohledem na technologický 
vývoj;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– do jaké míry měli spotřebitelé prospěch
z reálného snížení cen roamingových 
služeb či jak jinak se jich příznivě dotklo 
snížení nákladů na poskytování 
roamingových služeb a rozmanitost tarifů
a produktů dostupných pro spotřebitele
s různým přístupem k využívání hovorů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– míru hospodářské soutěže na 
maloobchodním i velkoobchodním trhu, 

vypouští se
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zejména pak konkurenční postavení 
malých, nezávislých nebo začínajících 
operátorů, včetně konkurenčních účinků 
obchodních dohod a míry vzájemného 
propojení operátorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– rozsah, v jakém strukturální řešení
uvedená v článcích 3 a 4 přinesla výsledky
v rozvoji hospodářské soutěže na trhu
s roamingem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud ze zprávy vyplyne, že 
strukturální řešení stanovená tímto 
nařízením nejsou dostatečná k podpoře 
hospodářské soutěže na trhu s roamingem 
ve prospěch evropských spotřebitelů, 
Komise předloží Evropskému parlamentu
a Radě vhodné návrhy k řešení této 
situace. Komise zejména přezkoumá, zda 
je nutné strukturální opatření pozměnit 
nebo prodloužit platnost některých
z maximálních maloobchodních cen 
stanovených v článcích 7, 9 a 12.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 302
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud ze zprávy vyplyne, že 
strukturální řešení stanovená tímto 
nařízením nejsou dostatečná k podpoře
hospodářské soutěže na trhu s roamingem 
ve prospěch evropských spotřebitelů, 
Komise předloží Evropskému parlamentu
a Radě vhodné návrhy k řešení této 
situace. 

2. Ze zprávy musí vyplynout, do jaké míry 
bylo dosaženo cíle sjednotit ceny za 
roamingové a vnitrostátní služby, 
stanoveného v Digitálním programu pro 
Evropu, do jaké míry to vedlo k vytvoření 
nových (inovativních) produktů a jaký byl 
dopad na hospodářskou soutěž na
rostoucím a měnícím se trhu
s komunikacemi a na evropského 
spotřebitele. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě vhodné návrhy k řešení 
zjištěných problémů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en


