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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

Cenové stropy a strukturální opatření

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

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

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

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

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

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

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

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Cíl snížit rozdíly mezi sazbami za 
roamingové a vnitrostátní hovory do roku 
2015 na nulu je jedním z klíčových
výkonnostních cílů, které Komise 
stanovila ve svém sdělení s názvem 
„Digitální agenda pro Evropu“1. 
_____________
1KOM (2010) 0245.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

_____________
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0332P7._

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 5
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) Zákazníci 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. Pro zákazníky by mělo být 
snadné porovnat podmínky, které nabízí
domovští poskytovatelé roamingových 
služeb. Za tímto účelem by Komise měla 
navrhnout jednotná kritéria pro
poskytování těchto informací. K tomuto 
účelu by Komisi měla být svěřena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Zvlášť důležité je, aby 
Komise uspořádala příslušné konzultace 
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se sdružením BEREC a zúčastněnými 
stranami, a to i na odborné úrovni. 
Komise by při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě. Dokud tato kritéria 
nebudou přijata, měly by vnitrostátní 
regulační orgány podporovat poskytování 
srovnatelných informací, například
pomocí průvodců, které odkazují na 
regulované sazby platné pro příslušné
roamingové služby. Zákazníci by měli mít 
možnost zvolit si jiného poskytovatele 
roamingových služeb beze změny 
telefonního čísla a způsobem, který 
zajišťuje interoperabilitu služeb tak, aby 
roamingové služby byly poskytovány 
kdekoli v Unii a měly stejnou úroveň 
kvality.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8
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.
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Pozměňovací návrh 9
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Pozměňovací návrh 11
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. Stejná pravidla pro transparentnost,
jako jsou uvedena v čl. 15 odst. 3, se 
budou obdobným způsobem vztahovat i na
domovské poskytovatele, a to co se týče 
využívání roamingových služeb mimo 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
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
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Odůvodnění

Nařízení by mělo být po technologické stránce neutrální, čímž předejdeme situaci, kdy je 
legislativa ve fázi provádění již zastaralá. Týká se to „duálních kódů IMSI“, které ES navrhlo 
jako technické řešení.

Pozměňovací návrh 13
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. července 2014 
informují domovští poskytovatelé všechny 
své roamingové zákazníky jasným a 
srozumitelným způsobem 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

Pozměňovací návrh 14
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 

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu, odchod od něj nebo změna 
alternativních poskytovatelů 
roamingových služeb jsou bezplatné, 
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 
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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.

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 15
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 usnadní jim 
uzavření smlouvy s alternativním 
poskytovatelem roamingu. Zákazníci 
uzavírající smlouvu o roamingových 
službách s domovským poskytovatelem 
jsou o této možnosti informováni. 
Poskytovatelé mobilních komunikačních 
služeb nebrání maloobchodníkům, které 
využívají jako svá místa prodeje, aby 
nabízeli smlouvy na oddělené roamingové 
služby s alternativními poskytovateli 
roamingu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Poskytovatelé poskytnou zákazníkům 
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jasné a srozumitelné informace o sazbách 
za roamingové služby a o nabídkách 
roamingových služeb. Komise přijme akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 17a, v nichž pro poskytování 
těchto informací stanoví jednotná kritéria,
aby tak zajistila porovnatelnost informací, 
a to poté, co proběhnou konzultace se 
sdružením BEREC a se zúčastněnými 
stranami. Dokud tato kritéria nebudou 
přijata, budou vnitrostátní regulační 
orgány podporovat poskytování 
srovnatelných informací, například
pomocí průvodců, které odkazují na 
regulované sazby platné pro příslušné
roamingové služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aby byl zajištěn rozvoj jednotného trhu, 
uskuteční se zavádění technických řešení 
pro zařízení k oddělenému prodeji 
roamingových služeb v celé Unii současně, 
která budou splňovat následující kritéria:
a) všechna technická řešení musí být
efektivní z hlediska nákladů;
b) musí být navržena tak, aby byla 
vstřícná vůči zákazníkům;
c) musí umožňovat co nejvyšší míru 
interoperability;
d) zákazníci musí mít možnost snadno a 
rychle přejít k jinému poskytovateli 
roamingových služeb nebo různé 
alternativní poskytovatele měnit a 
ponechat si při tom své mobilní telefonní 
číslo;
e) poskytování roamingových služeb
občanům Unie ve třetích zemích nebo
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občanům třetích zemí v Unii nesmí být 
znemožněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb operátoři zajistí, aby 
zařízení byla k dispozici do 1. července 
2014 a splňovala kritéria stanovená 
v odstavci 1. Co se týče odděleného 
prodeje roamingových služeb, zákazníkům 
se za používání zařízení nebudou účtovat 
žádné přímé poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

týkajících se zařízení pro oddělené 
roamingové služby a harmonizované 
postupy ke změně poskytovatele 
roamingových služeb. Tato technická 
řešení a postupy budou splňovat kritéria 
uvedená v odstavci 1. Na odůvodněnou 
žádost sdružení BEREC může Komise tuto 
lhůtu jednou prodloužit na období nejdéle 
šesti měsíců.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – první pododstavec

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. 

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 
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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.

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. 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 22
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 0,20 EUR, ode dne 1. 
července 2013 ochranný limit 0,15 EUR a 
ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
0,10 EUR za megabyte přenesených dat. 
Aniž je dotčen článek 13, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,10 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – první pododstavec

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 0,60 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 
2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
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 a 
které nesmí přesáhnout tři měsíce. Datový 
eurotarif lze vždy kombinovat s SMS 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 25
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 jasně, srozumitelně a 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
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 

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 
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stanovené v odstavci 1 se nepoužijí na 
zařízení pro komunikaci mezi stroji M2M, 
která využívají mobilní komunikaci. 

stanovené v odstavci 1 se nepoužijí na 
zařízení pro komunikaci mezi stroji M2M
nebo jiná zařízení, která nepodporují 
funkci SMS.

Or. en

Odůvodnění

Nelze uplatnit u zařízení, která nepodporují funkci SMS.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – první pododstavec

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 použije jak pro zákazníky 
využívající předplacených služeb, tak pro 
tarifní zákazníky. Roamingoví zákazníci
se smlouvami na předplacené služby 
rovněž budou včas varováni, že svůj kredit 
již téměř vyčerpali.

Or. en

Odůvodnění

Zákazníci s předplacenými službami potřebují stejnou úroveň ochrany jako ostatní zákazníci, 
zejména tehdy, umožňují-li smlouvy na předplacené služby využívání komunikačních služeb
nad nastavený limit nebo obsahují-li tzv. „možnost automatického doplnění“. Kromě toho 
může využívání roamingových služeb vést k rychlému vyčerpání kreditu, a proto by 
poskytovatelé měli spotřebitele včas varovat, a tím zabránit náhlému a nečekanému vyčerpání 
kreditu.
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Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – první pododstavec

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 maloobchodní
roamingové datové služby poskytnuté 
v Unii i mimo ni, a která zaručuje, že 
celkové výdaje za tyto maloobchodní 
roamingové datové služby nepřekročí bez 
výslovného souhlasu zákazníka ve 
stanoveném období určený finanční limit.

Or. en

Odůvodnění

Transparentní varování o blížícím se mezním limitu by měla být rozšířena rovněž na destinace
mimo Evropu, aby se předešlo šokům z vyúčtování.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Výkon přenesené pravomoci

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

Or. en


