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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasné nariadenie o roamingu (z roku 2007, zmenené a doplnené v roku 2009) stanovuje 
regulované poplatky za roamingové volania a SMS správy a jeho platnosť vyprší 30. júna 
2012. Nariadenie bolo účinné, keďže značne znížilo ceny roamingových volaní aj SMS správ.
Maloobchodné ceny sa však držia blízko maximálnych sadzieb, ktoré stanovila Únia, 
a naďalej chýba hospodárska súťaž.

Spravodajkyňa by chcela pripomenúť, že Komisia uviedla medzi svojimi cieľmi týkajúcimi sa 
Digitálnej agendy pre Európu to, že rozdiel medzi cenami za roaming a vnútroštátnymi 
sadzbami by sa mal do roku 2015 rovnať nule. Spravodajkyňa sa domnieva, že na priblíženie 
sa k tomuto cieľu treba nájsť riešenie, ktoré zaručí hospodársku súťaž a účinné fungovanie 
trhu roamingových služieb aj po stanovenom termíne. Spravodajkyňa poukazuje aj na to, že 
úsilie o zavedenie širokopásmových sietí by mohlo podporiť vytváranie nástrojov, ktoré môžu 
byť alternatívou k roamingovým službám.

Návrh nového nariadenia (Roaming III) pokračuje v regulácii roamingových poplatkov 
za hovory a SMS správy a zavádza nový podstatný prvok: dátovú eurotarifu za maloobchodné 
dátové roamingové služby. Návrh taktiež zavádza štrukturálne opatrenia na oživenie 
hospodárskej súťaže, pričom horné cenové hranice sa zachovajú ako „záchranná sieť“ 
pre zákazníkov s cieľom pokryť obdobie, kým samotná hospodárska súťaž nestlačí ceny 
smerom dole.

Od 1. júla 2014 budú môcť zákazníci podpísať zmluvu o poskytovaných mobilných 
roamingových služieb, ktorá bude oddelená od zmluvy o poskytovaní vnútroštátnych 
mobilných služieb. Týmto sa povzbudí hospodárska súťaž na trhu roamingových služieb 
a znamená to krok smerom k rozvoju. Regulácia maloobchodných cien bude pokračovať až 
do 1. júna 2016, ale jej trvanie sa môže predĺžiť, až kým štrukturálne opatrenia, ktoré 
zavádza, nebudú v plnom rozsahu účinné.

V súvislosti s hornými cenovými hranicami a so štrukturálnymi opatreniami

Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že existuje priestor na zníženie horných cenových hraníc 
navrhovaných Komisiou. Vysoké ceny sú však dôsledkom chýbajúce hospodárskej súťaže 
na trhu roamingových služieb, ktorej príčinou sú zase štrukturálne problémy na trhu. Z tohto 
dôvodu sa riešenie súčasnej situácie hľadá v štrukturálnych opatreniach, ktoré sú podporené 
dočasnou cenovou reguláciou. Horné cenové hranice (veľkoobchodné a maloobchodné) by 
tiež mali ponechať novým prevádzkovateľom dostatočný priestor na vstup na trh a teda 
na posilnenie hospodárskej súťaže.

Keďže sa však technológie rýchlo rozvíjajú a všetky technické riešenia pre oddelenie, ktoré sa 
zatiaľ prediskutovali, majú veľké výhody, ale aj nedostatky a nepresnosti, spravodajkyňa sa 
domnieva, že nariadenie by nemalo presadzovať jediné technické riešenie.
Namiesto toho by sa mali niektoré kľúčové prvky zvýrazniť a zachovať (vrátane možnosti 

ponechať si rovnaké mobilné číslo), čo by malo technické riešenie splniť, zatiaľ čo konečné 
rozhodnutie o forme technického riešenia by sa malo ponechať na technických odborníkov 
v tejto oblasti. Zaručí sa tým účinné fungovanie nového nariadenia, pretože zákazníkom sa 
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nebude brániť využívať nové služby z dôvodu priveľkej zložitosti. Rovnako sa tým predíde 
prijímaniu právnych predpisov, ktoré sú v čase vykonávania nariadenia už zastarané.
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Ochrana spotrebiteľa a transparentnosť

Vo viacerých správach sa uviedlo, že cenová transparentnosť sa významne zlepšila 
zavedením predchádzajúcich nariadení o roamingu. Spravodajkyňa by však rada 
poznamenala, že takýto pokrok musí pokračovať.

Navrhované štrukturálne opatrenia musia byť vypracované tak, aby venovali čo najväčšiu 
pozornosť optimálnosti z hľadiska zákazníka a transparentnosti. Zaručí sa, aby sa zákazníkom 
poskytovali informácie jasným a zrozumiteľným spôsobom s cieľom uľahčiť im 
porovnávanie cien a prípadnú zmenu prevádzkovateľa roamingových služieb.

Pri príchode do inej krajiny vnútri aj mimo Únie sa zákazníkom musí doručiť SMS správa 
o podrobných roamingových cenách. Okrem toho „bezpečnostná hranica“ na úrovni 50 EUR 
alebo personalizovaná hranica na inej úrovni by sa mala rozšíriť aj na roamingové služby 
v tretích krajinách, aby sa zabránilo šokom z faktúr. Zákazníci by tiež mali dostávať 
oznámenie od prevádzkovateľa, keď sa priblížia k tzv. bezpečnostnému limitu.

Vo všeobecnosti možno poznamenať, že spravodajkyňa zdôrazňuje, že Komisia mala využiť 
toto prepracovanie na dosiahnutie jasnejšej štruktúry nariadenia prostredníctvom upevnenia 
všetkých ustanovení o ochrane zákazníka (vrátane šokov z faktúry) a požiadaviek 
transparentnosti uplatniteľných na všetky roamingové služby, ktoré by doplnili osobitné 
opatrenia týkajúce sa hlasových volaní, SMS, MMS a dátových roamingových služieb.
Občanom by sa tak poskytol jasnejší obraz o ich právach a súčasne by sa toto nariadenie stalo 
čitateľnejšie a podporila by sa lepšia tvorba právnych predpisov.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Zníženie rozdielu medzi cenami 
za roaming a vnútroštátnymi sadzbami, 
aby sa do roku 2015 rovnal nule, patrí 
medzi hlavné ciele dosahovania výsledkov 
uvedené v oznámení Komisie s názvom 
Digitálna agenda pre Európu1. 
_____________
1 KOM(2010)0245.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17b) V oznámení Komisie s názvom 
Digitálna agenda pre Európu je stanovený 
cieľ týkajúci sa základných 
širokopásmových služieb, aby do roku 
2013 malo 100 % občanov Únie prístup 
k týmto službám. Okrem toho Komisia 
vo svojom oznámení s názvom Široké 
pásmo v Európe: investície do digitálne 
riadeného rastu1 načrtla spôsob, akým 
možno najlepšie podporiť zavádzanie 
a využívanie vysokorýchlostného širokého 
pásma v Únii s cieľom stimulovať rozvoj 
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digitálneho hospodárstva, čo umožní 
vznik nových služieb.
_____________
1 KOM(2010)0242.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17c) Rozvoj bezdrôtových 
širokopásmových sietí umožňujúci prístup 
k internetu a ďalšie inovatívne aplikácie
predstavujú kľúčový cieľ Únie a v tejto 
súvislosti je cieľom prvého viacročného 
programu politiky rádiového 
frekvenčného spektra zriadeného 
[rozhodnutím Európskeho parlamentu 
a Rady č. .../.../EÚ ...] včas prideliť 
dostatočné a vhodné spektrum na podporu 
cieľov politiky Únie a čo najlepšie 
uspokojiť rastúci dopyt po bezdrôtovom 
prenose údajov. Európsky parlament 
vo svojom uznesení zo 6. júla 2011 
o širokopásmovom pripojení v Európe: 
investície do digitálne riadeného sveta1

vyzýva Komisiu, aby medzi členskými 
štátmi koordinovala najlepšie postupy v 
oblasti verejne prístupných bezodplatných 
vysokorýchlostných sietí WiFi vo verejnej 
doprave.
_____________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0322P7.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17d (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17d) Komisia vo svojom oznámení 
s názvom O predbežnej správe o vývoji v 
oblasti roamingových služieb v Európskej 
únii1 skonštatovala, že technologický 
rozvoj a/alebo alternatívy k roamingovým 
službám, napríklad dostupnosť VoIP 
(prenos hlasu cez internet) alebo WiFi, 
môžu zintenzívniť hospodársku súťaž 
na trhu Únie s roamingom. Zatiaľ čo sa 
tieto alternatívy, najmä služby VoIP, 
vo zvyšujúcej miere využívajú 
na vnútroštátnej úrovni, nedošlo 
k žiadnemu významnému rozvoju ich 
využívania, pokiaľ ide o roaming.
_____________
1 KOM(2010)0356.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Spotrebitelia by mali mať právo zvoliť 
si možnosť nakupovať roamingové služby 
oddelene od ich domáceho mobilného 
balíka. V súvislosti s poskytovaním 
oddeleného predaja roamingových služieb 
by sa mali stanoviť základné zásady, ktoré 
by sa mali zaviesť koordinovaným 
spôsobom v celej Únii. Spotrebitelia by 
mali byť schopní vybrať si iného 
poskytovateľa roamingových služieb bez 
toho, aby si museli meniť číslo, a takým 
spôsobom, ktorý zaistí interoperabilitu 
služieb s roamingovými službami 
poskytovanými kdekoľvek v Únii pri 
zachovaní úrovne kvality.

(22) Spotrebitelia by mali mať právo zvoliť 
si možnosť nakupovať roamingové služby 
oddelene od ich domáceho mobilného 
balíka. V súvislosti s poskytovaním 
oddeleného predaja roamingových služieb 
by sa mali stanoviť základné zásady, ktoré 
by sa mali zaviesť koordinovaným 
spôsobom v celej Únii. Pre spotrebiteľov 
by malo byť jednoduché porovnať 
podmienky ponúkané domácimi 
poskytovateľmi roamingových služieb. 
V tomto zmysle by Komisia mala predložiť 
jednotné kritéria poskytovania takýchto 
informácií. Na tento účel sa navrhuje, aby 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie bola delegovaná na 
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Komisiu. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia uskutočnila náležité konzultácie 
s Orgánom európskych regulátorov pre 
elektronické komunikácie 
a so zainteresovanými stranami, a to aj 
na úrovni odborníkov. Komisia by pri 
príprave a vypracovaní delegovaných 
aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné 
a primerané odosielanie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade. Až do prijatia takýchto kritérií by 
mali vnútroštátne regulačné orgány 
nabádať na poskytovanie porovnateľných 
informácií, napríklad prostredníctvom 
usmernení, ktoré ako referenčnú hodnotu 
používajú regulované tarify vzťahujúce sa 
na príslušné roamingové služby.
Spotrebitelia by mali byť schopní vybrať si 
iného poskytovateľa roamingových služieb 
bez toho, aby si museli meniť číslo, a 
takým spôsobom, ktorý zaistí 
interoperabilitu služieb s roamingovými 
službami poskytovanými kdekoľvek v Únii 
pri zachovaní úrovne kvality.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Spotrebiteľom by sa mal v čo 
najkratšom čase umožniť prechod 
k alternatívnemu poskytovateľovi 
roamingu alebo od jedného 
alternatívneho poskytovateľa roamingu 
k druhému, a to bez pokuty a bezplatne.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(67) V záujme lepšieho sprehľadnenia 
maloobchodných cien za uskutočňovanie a 
prijímanie regulovaných roamingových 
volaní v rámci Únie  a aby sa 
roamingovým zákazníkom uľahčilo 
rozhodovanie o používaní ich mobilných 
telefónov aj počas ich pobytu v zahraničí, 
poskytovatelia mobilných telefónnych 
služieb by mali svojim roamingovým 
zákazníkom bezplatne umožniť ľahké 
získanie informácií o poplatkoch za 
roaming, ktoré by im boli účtované za 
uskutočňovanie alebo prijímanie 
hlasových volaní v navštívenom členskom 
štáte. Poskytovatelia by okrem toho mali 
poskytnúť svojim zákazníkom na 
požiadanie a bezplatne ďalšie informácie 
o poplatkoch za minútu alebo za jednotku 
dát (vrátane DPH) za uskutočňovanie alebo 
prijímanie hlasových volaní a tiež za 
odosielanie a prijímanie SMS, MMS a za 
ďalšie dátové komunikačné služby 
v navštívenom členskom štáte. Keďže 
určité skupiny zákazníkov môžu byť dobre 
informované o poplatkoch za roaming, 
prevádzkovatelia by mali umožňovať, aby 
túto službu automatického zasielania 
informácií mohli ľahko zrušiť.

(67) V záujme lepšieho sprehľadnenia 
maloobchodných cien za využívanie 
roamingových služieb a aby sa 
roamingovým zákazníkom uľahčilo 
rozhodovanie o používaní ich mobilných 
telefónov aj počas ich pobytu v zahraničí, 
počas cestovanie vnútri aj mimo Únie, 
poskytovatelia mobilných telefónnych 
služieb by mali svojim roamingovým 
zákazníkom bezplatne umožniť ľahké 
získanie informácií o poplatkoch za 
roaming, ktoré by im boli účtované za 
využívanie roamingových služieb v 
navštívenej krajine. Poskytovatelia by 
okrem toho mali poskytnúť svojim 
zákazníkom za predpokladu, že sa 
nachádzajú v Únii, na požiadanie a 
bezplatne ďalšie informácie o poplatkoch 
za minútu alebo za jednotku dát (vrátane 
DPH) za uskutočňovanie alebo prijímanie 
hlasových volaní a tiež za odosielanie a 
prijímanie SMS, MMS a za ďalšie dátové 
komunikačné služby v navštívenom 
členskom štáte. Keďže určité skupiny 
zákazníkov môžu byť dobre informované o 
poplatkoch za roaming, prevádzkovatelia 
by mali umožňovať, aby túto službu 
automatického zasielania informácií mohli 
ľahko zrušiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70) Prevádzkovatelia mobilných sietí by 
predovšetkým mali svojim roamingovým 

(70) Prevádzkovatelia mobilných sietí by 
predovšetkým mali svojim roamingovým 
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zákazníkom poskytovať personalizované 
tarifné informácie o poplatkoch za dátové 
roamingové služby, ktoré sa na uvedených 
zákazníkov vzťahujú, vždy keď si po 
vstupe do iného členského štátu spustia 
dátovú roamingovú službu. Tieto 
informácie by sa mali doručiť na ich 
mobilný telefón alebo iné mobilné 
zariadenie takým spôsobom, ktorý je 
najvhodnejší pre ich jednoduché prijatie 
a pochopenie.

zákazníkom poskytovať personalizované 
tarifné informácie o poplatkoch za dátové 
roamingové služby, ktoré sa na uvedených 
zákazníkov vzťahujú, vždy keď si po 
vstupe do inej krajiny spustia dátovú 
roamingovú službu. Tieto informácie by sa 
mali doručiť na ich mobilný telefón alebo 
iné mobilné zariadenie takým spôsobom, 
ktorý je najvhodnejší pre ich jednoduché 
prijatie a pochopenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(71) S cieľom pomôcť zákazníkom 
pochopiť finančné dôsledky využívania 
regulovaných dátových roamingových 
služieb a umožniť im sledovať 
a kontrolovať svoje výdavky, domáci 
poskytovatelia by mali poskytovať príklady 
dátových roamingových aplikácií, ako sú 
prehliadanie e-mailu, obrázku a webu, 
uvádzaním ich približných veľkostí
vzhľadom na použité dáta.

(71) S cieľom pomôcť zákazníkom 
pochopiť finančné dôsledky využívania 
dátových roamingových služieb a umožniť 
im sledovať a kontrolovať svoje výdavky,
domáci poskytovatelia by mali poskytovať 
príklady dátových roamingových aplikácií, 
ako sú e-mail, obrázok a prehliadanie
webu, uvádzaním ich približných objemov 
vzhľadom na použité dáta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(74) Od nadobudnutia účinnosti zmien a 
doplnení zavedených nariadením (ES) č. 
544/2009 však bolo možné pozorovať 
nižšiu pravdepodobnosť toho, že zákazníci 
s predplatenou tarifou utrpia šok z faktúry 

(74) Zákazníci s predplatenou tarifou môžu 
tiež utrpieť šok z faktúry za využívanie 
dátových roamingových služieb. Z tohto 
dôvodu by sa ustanovenia o maximálnych 
limitoch mali vzťahovať aj na týchto 
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za využívanie dátových roamingových 
služieb, keďže výšku použiteľných 
finančných prostriedkov si volia vopred. 
Okrem toho budú títo spotrebitelia 
prostredníctvom prechodnej dátovej 
eurotarify a jej regulovaných sadzieb 
poplatkov za dátový roaming dodatočne 
chránení proti vysokým cenám týchto 
služieb. Z týchto dôvodov by sa 
ustanovenia o maximálnych limitoch 
nemali vzťahovať na zákazníkov, ktorí si 
služby predplácajú.

zákazníkov. Okrem toho by zákazníci, 
ktorí si preplácajú služby, mali včas dostať 
varovanie o tom, že sa približujú k svojmu 
kreditnému limitu.

Or. en

Odôvodnenie

Zákazníci s predplatenou tarifou potrebujú rovnaký stupeň ochrany ako iní zákazníci, najmä 
keď zmluvy na predplatené služby umožňujú využívať komunikačné služby nad rámec 
kreditného limitu alebo zahŕňajú možnosť automatického dobíjania kreditu. Okrem toho 
keďže využívanie roamingových služieb môže viesť k rýchlemu vyčerpaniu kreditu, 
poskytovatelia by mali zákazníkom včas vyslať varovanie, aby sa zabránilo rýchlemu 
a neočakávanému vyčerpaniu kreditu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie ustanovuje aj pravidlá 
na zvýšenie prehľadnosti cien a zlepšenie 
poskytovania informácií o poplatkoch 
používateľom roamingových služieb v 
rámci Únie.

2. Toto nariadenie ustanovuje aj pravidlá 
na zvýšenie prehľadnosti cien a zlepšenie 
poskytovania informácií o poplatkoch 
používateľom roamingových služieb v 
rámci Únie. V súvislosti s roamingovými 
službami využívanými mimo Únie platia 
mutatis mutandis pre domácich 
poskytovateľov rovnaké pravidlá 
transparentnosti, ako sú pravidlá 
stanovené v článku 15 ods. 3.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o) „roamingový profil Európskej únie 
(EÚ)“ je vopred konfigurovaný profil na 
poskytovanie oddelených roamingových 
služieb, ktorý sa poskytuje dodatočne k 
profilu na poskytovanie domácich 
mobilných služieb s tou istou SIM kartou.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie by malo byť technologicky neutrálne s cieľom vyhnúť sa právnym predpisom, 
ktoré sú v čase jeho vykonávania už zastarané. Vzťahuje sa to napríklad na tzv. karty Dual 
IMSI, ktoré EK navrhla ako technické riešenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S účinnosťou od 1. júla 2014 informujú 
domáci poskytovatelia všetkých svojich 
roamingových zákazníkov o možnosti 
odhlásiť sa z ich existujúcich 
roamingových služieb a zvoliť si 
roamingové služby alternatívneho 
poskytovateľa roamingu. Roamingoví 
zákazníci majú dva mesiace na to, aby o 
svojom výbere informovali svojho 
domáceho poskytovateľa. Roamingoví 
zákazníci, ktorí sa v tejto lehote nevyjadria, 
majú právo zvoliť si alternatívneho 
poskytovateľa roamingu kedykoľvek v 
súlade s odsekmi 3 a 4.

2. S účinnosťou od 1. júla 2014 informujú 
domáci poskytovatelia jasným 
a zrozumiteľným spôsobom všetkých 
svojich roamingových zákazníkov o 
možnosti odhlásiť sa z ich existujúcich 
roamingových služieb a zvoliť si 
roamingové služby alternatívneho 
poskytovateľa roamingu. Roamingoví 
zákazníci majú dva mesiace na to, aby o 
svojom výbere informovali svojho 
domáceho poskytovateľa. Roamingoví 
zákazníci, ktorí sa v tejto lehote nevyjadria, 
majú právo zvoliť si alternatívneho 
poskytovateľa roamingu kedykoľvek v 
súlade s odsekmi 3 a 4.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Akýkoľvek prechod k alternatívnemu 
poskytovateľovi roamingu alebo 
odstúpenie sú bezplatné a nevyplývajú z 
nich žiadne podmienky ani obmedzenia 
týkajúce sa prvkov účastníckych zmlúv 
nesúvisiacich s roamingom a realizujú sa 
do piatich pracovných dní okrem prípadu, 
keď si roamingový zákazník predplatil 
domáci balík, ktorý zahŕňa roamingové 
ceny odlišné od eurotarify, SMS eurotarify 
alebo dátovej eurotarify, keď domáci 
poskytovateľ môže oddialiť prechod z 
pôvodnej na novú účastnícku zmluvu o 
poskytovaní roamingových služieb o 
určené obdobie, ktoré nesmie presiahnuť 
tri mesiace.

4. Akýkoľvek prechod k alternatívnemu 
poskytovateľovi roamingu alebo 
od jedného alternatívneho poskytovateľa 
roamingu k druhému alebo odstúpenie sú 
bezplatné a nevyplývajú z nich žiadne 
podmienky ani obmedzenia týkajúce sa 
prvkov účastníckych zmlúv nesúvisiacich s 
roamingom a realizujú sa do troch
pracovných dní okrem prípadu, keď si 
roamingový zákazník predplatil domáci 
balík, ktorý zahŕňa roamingové ceny 
odlišné od eurotarify, SMS eurotarify alebo 
dátovej eurotarify, keď domáci 
poskytovateľ môže oddialiť prechod z 
pôvodnej na novú účastnícku zmluvu o 
poskytovaní roamingových služieb o 
určené obdobie, ktoré nesmie presiahnuť 
dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. V čase uzatvárania zmluvy o mobilných 
komunikačných službách alebo jej 
obnovovania domáci poskytovatelia 
poskytujú individuálne každému 
zákazníkovi všetky informácie o možnosti 
vybrať si alternatívneho poskytovateľa 
roamingu, a uľahčujú uzatvorenie zmluvy s 
alternatívnym poskytovateľom roamingu. 
Zákazníci, ktorí s domácim 
poskytovateľom uzatvárajú zmluvu o 
roamingových službách, musia výslovne 
potvrdiť, že o takejto možnosti boli 
informovaní. Poskytovatelia mobilných 

5. V čase uzatvárania zmluvy o mobilných 
komunikačných službách alebo jej 
obnovovania domáci poskytovatelia 
poskytujú individuálne každému 
zákazníkovi všetky informácie o možnosti 
vybrať si alternatívneho poskytovateľa 
roamingu, a uľahčujú uzatvorenie zmluvy s 
alternatívnym poskytovateľom roamingu. 
Zákazníci, ktorí s domácim 
poskytovateľom uzatvárajú zmluvu o 
roamingových službách, musia byť o 
takejto možnosti informovaní. 
Poskytovatelia mobilných komunikačných 
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komunikačných služieb nesmú 
maloobchodníkom, ktorí slúžia ako ich 
predajné miesta, brániť v tom, aby 
ponúkali zmluvy o oddelených 
roamingových službách s alternatívnymi 
poskytovateľmi roamingu.

služieb nesmú maloobchodníkom, ktorí 
slúžia ako ich predajné miesta, brániť v 
tom, aby ponúkali zmluvy o oddelených 
roamingových službách s alternatívnymi 
poskytovateľmi roamingu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Poskytovatelia informujú zákazníkov 
jasným a zrozumiteľným spôsobom 
o tarifách a ponukách roamingových 
služieb. Po porade s Orgánom európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie 
a so zainteresovanými stranami Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
v súlade s článkom 17a vytvorí jednotné 
kritériá poskytovania takýchto informácií 
s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť. Až 
do prijatia týchto kritérií vnútroštátne 
regulačné orgány nabádajú 
na poskytovanie porovnateľných 
informácií, napríklad prostredníctvom 
usmernení, ktoré ako referenčnú hodnotu 
používajú regulované tarify vzťahujúce sa 
na príslušné roamingové služby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aby sa zabezpečil rozvoj jednotného trhu, 
technické riešenia týkajúce sa prostriedkov 
na oddelený predaj roamingových služieb 

Aby sa zabezpečil rozvoj jednotného trhu, 
technické riešenia týkajúce sa prostriedkov 
na oddelený predaj roamingových služieb 
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sa musia realizovať naraz v celej Únii. sa musia realizovať naraz v celej Únii a 
spĺňať tieto kritériá:
a) každé technické riešenie musí byť 
nákladovo efektívne;
b) musí byť navrhnuté spôsobom, ktorý je 
pre zákazníka prijateľný;
c) musí umožňovať maximálny stupeň 
interoperability;
d) zákazníkom sa umožní jednoduchý 
a rýchly prechod k alternatívnemu 
poskytovateľovi roamingu alebo 
od jedného alternatívneho poskytovateľa 
roamingu k druhému, pričom si 
ponechajú svoje číslo mobilného telefónu;
e) občanom Únie v tretích krajinách alebo 
občanom tretích krajín v Únii by sa 
nemalo brániť využívať roaming.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely oddeleného predaja 
roamingových služieb prevádzkovatelia 
zaistia, aby boli tieto prostriedky k 
dispozícii najneskôr do 1. júla 2014, čím sa 
zabezpečí, že zákazníci budú môcť 
využívať domáce mobilné služby a 
oddelené roamingové služby, ktoré 
poskytuje alternatívny prevádzkovateľ 
roamingu, pričom si ponechajú svoje číslo 
mobilného telefónu. Aby sa zabezpečil 
oddelený predaj roamingových služieb, 
prevádzkovatelia môžu povoliť 
predovšetkým používanie „roamingového 
profilu EÚ“ s tou istou SIM kartou a 
používanie toho istého terminálu ako v 
prípade domácich mobilných služieb.
Ceny za prepojenie súvisiace s 
poskytovaním tohto prostriedku sa 

Na účely oddeleného predaja 
roamingových služieb prevádzkovatelia 
zaistia, aby boli tieto prostriedky k 
dispozícii najneskôr do 1. júla 2014 
a spĺňali kritériá stanovené v odseku 1. 
Spotrebitelia nesmú za používanie 
prostriedku platiť žiadne priame poplatky, 
pokiaľ ide o oddelený predaj 
roamingových služieb.
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odvíjajú od nákladov, a spotrebitelia 
nesmú za používanie tohto prostriedku 
platiť žiadne priame poplatky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

BEREC po porade so zainteresovanými 
stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou 
vypracuje v primeranej lehote 
neprekračujúcej tri mesiace od prijatia 
tohto nariadenia usmernenia týkajúce sa 
harmonizovaných technických riešení 
súvisiacich s prostriedkom na oddelené 
roamingové služby a harmonizovaných 
postupov na zmenu poskytovateľa 
roamingových služieb. Komisia môže na 
základe odôvodnenej žiadosti BEREC túto 
lehotu predĺžiť.

BEREC po porade so zainteresovanými 
stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou 
vypracuje lehote šiestich mesiacov od 
prijatia tohto nariadenia usmernenia 
týkajúce sa harmonizovaných technických 
riešení súvisiacich s prostriedkom na 
oddelené roamingové služby a 
harmonizovaných postupov na zmenu 
poskytovateľa roamingových služieb. 
Takéto technické riešenia a postupy 
spĺňajú kritériá stanovené v odseku 1.
Komisia môže na základe odôvodnenej 
žiadosti BEREC-u túto lehotu raz predĺžiť 
o maximálne šesť mesiacov.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na zložitosť celej úlohy by sa mal BEREC-u poskytnúť dodatočný čas vypracovanie 
úvodných usmernení pre vykonávanie základných požiadaviek týkajúcich sa prostriedku 
na oddelený predaj roamingových služieb. Predĺženie tejto prípravnej lehoty môže udeliť 
Komisia, malo by však ostať v obmedzenej forme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia by mohla v prípade potreby 
poveriť európsky normalizačný orgán 
úpravou príslušných noriem, ktoré sú 

Komisia poverí v prípade potreby európsky 
normalizačný orgán úpravou príslušných 
noriem, ktoré sú potrebné na 
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potrebné na harmonizované zavedenie 
tohto prostriedku.

harmonizované zavedenie tohto 
prostriedku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Maloobchodný poplatok bez DPH v rámci 
eurotarify, ktorý môže domáci 
poskytovateľ účtovať svojim roamingovým 
zákazníkom za poskytnutie regulovaného 
roamingového volania, sa môže líšiť v 
prípade jednotlivého roamingového 
volania, ale od 1. júla 2012  nesmie 
prekročiť 0,32  EUR za minútu 
uskutočneného volania alebo 0,11  EUR za 
minútu prijatého volania. Horná hranica 
ceny  sa v prípade uskutočnených volaní 
zníži 1. júla 2013  na 0,28  EUR a  1. júla 
2014  na 0,24 EUR a v prípade prijatých 
volaní 1. júla 2013  na 0,10  EUR. Bez 
toho, aby boli dotknuté články 13 a 19, 
tieto maximálne regulované maloobchodné 
poplatky v rámci eurotarify zostávajú v 
platnosti do 30. júna 2016.

Maloobchodný poplatok bez DPH v rámci 
eurotarify, ktorý môže domáci 
poskytovateľ účtovať svojim roamingovým 
zákazníkom za poskytnutie regulovaného 
roamingového volania, sa môže líšiť v 
prípade jednotlivého roamingového 
volania, ale od 1. júla 2012  nesmie 
prekročiť 0,32  EUR za minútu 
uskutočneného volania alebo 0,11  EUR za 
minútu prijatého volania. Horná hranica 
ceny  sa v prípade uskutočnených volaní 
zníži 1. júla 2013  na 0,28  EUR a  1. júla 
2014  na 0,20 EUR a v prípade prijatých 
volaní 1. júla 2013  na 0,10  EUR. Bez 
toho, aby boli dotknuté články 13 a 19, 
tieto maximálne regulované maloobchodné 
poplatky v rámci eurotarify zostávajú v 
platnosti do 30. júna 2016.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S účinnosťou od 1. júla 2012 nesmie 
priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete môže 
účtovať domácemu poskytovateľovi 
roamingového zákazníka za poskytnutie 
regulovaných dátových roamingových 

1. S účinnosťou od 1. júla 2012 nesmie 
priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý 
prevádzkovateľ navštívenej siete môže 
účtovať domácemu poskytovateľovi 
roamingového zákazníka za poskytnutie 
regulovaných dátových roamingových 
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služieb prostredníctvom tejto navštívenej 
siete, prekročiť ochranný limit 0,30 EUR, 
0,20 EUR od 1. júla 2013 a 0,10 EUR od 
1. júla 2014 za 1 megabajt prenesených 
dát. Bez toho, aby bol dotknutý článok 13, 
maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok za poskytnutie regulovaných 
dátových roamingových služieb zostáva 
počas platnosti tohto nariadenia 0,10 EUR 
za megabajt prenesených dát.

služieb prostredníctvom tejto navštívenej 
siete, prekročiť ochranný limit 0,20 EUR, 
0,15 EUR od 1. júla 2013 a 0,10 EUR od 
1. júla 2014 za 1 megabajt prenesených 
dát. Bez toho, aby bol dotknutý článok 13, 
maximálny priemerný veľkoobchodný 
poplatok za poskytnutie regulovaných 
dátových roamingových služieb zostáva 
počas platnosti tohto nariadenia 0,10 EUR 
za megabajt prenesených dát.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S účinnosťou od 1. júla 2012 nesmie 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci dátovej eurotarify, ktorý domáci 
poskytovateľ môže účtovať svojim 
roamingovým zákazníkom za poskytnutie 
dát v rámci regulovaného roamingu, 
prekročiť 0,90 EUR za megabajt. Horná 
hranica ceny za použité dáta sa 1. júla 2013 
zníži na 0,70 EUR a 1. júla 2014 na 0,50 
EUR. Bez toho, aby boli dotknuté články 
13 a 19, maximálny regulovaný 
maloobchodný poplatok zostáva do 30. 
júna 2016 0,50 EUR za použitý megabajt.

S účinnosťou od 1. júla 2012 nesmie 
maloobchodný poplatok (bez DPH) v 
rámci dátovej eurotarify, ktorý domáci 
poskytovateľ môže účtovať svojim 
roamingovým zákazníkom za poskytnutie 
dát v rámci regulovaného roamingu, 
prekročiť 0,60 EUR za megabajt. Horná 
hranica ceny za použité dáta sa 1. júla 2013 
zníži na 0,45 EUR a 1. júla 2014 na 0,30 
EUR. Bez toho, aby boli dotknuté články 
13 a 19, maximálny regulovaný 
maloobchodný poplatok zostáva do 30. 
júna 2016 0,30 EUR za použitý megabajt.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Každý roamingový zákazník môže v 
súlade so svojimi zmluvnými 
podmienkami kedykoľvek požiadať 

5. Každý roamingový zákazník môže v 
súlade so svojimi zmluvnými 
podmienkami kedykoľvek požiadať 
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o prechod na dátovú eurotarifu alebo 
odstúpenie od nej. Každý takýto prechod sa 
musí uskutočniť do jedného pracovného 
dňa od doručenia žiadosti, musí byť 
bezplatný a nesmie byť spojený so 
žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, 
ktoré by sa týkali iných prvkov zmluvného 
vzťahu ako roamingu. Domáci 
poskytovateľ môže oddialiť takýto prechod 
dovtedy, kým predchádzajúca roamingová 
tarifa nebude platiť určené minimálne 
obdobie, ktoré nesmie presiahnuť tri 
mesiace. Dátovú eurotarifu možno vždy 
kombinovať s SMS eurotarifou a 
eurotarifou.

o prechod na dátovú eurotarifu alebo 
odstúpenie od nej. Každý takýto prechod sa 
musí uskutočniť do jedného pracovného 
dňa od doručenia žiadosti, musí byť 
bezplatný a nesmie byť spojený so 
žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, 
ktoré by sa týkali iných prvkov zmluvného 
vzťahu ako roamingu. Domáci 
poskytovateľ môže oddialiť takýto prechod 
dovtedy, kým predchádzajúca roamingová 
tarifa nebude platiť určené minimálne 
obdobie, ktoré nesmie presiahnuť dva
mesiace. Dátovú eurotarifu možno vždy 
kombinovať s SMS eurotarifou a 
eurotarifou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Domáci poskytovatelia najneskôr do 30. 
júna 2012 informujú jednotlivo všetkých 
svojich roamingových zákazníkov o tom, 
že dátová eurotarifa bude platiť najneskôr 
od 1. júla 2012 pre všetkých roamingových 
zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali 
osobitnú tarifu alebo balík vzťahujúci sa na 
regulované dátové služby, ako aj o ich 
práve na prechod na túto tarifu alebo o 
práve od nej odstúpiť v súlade s odsekom 
5.

6. Domáci poskytovatelia najneskôr do 30. 
júna 2012 jasným a zrozumiteľným 
spôsobom informujú jednotlivo všetkých 
svojich roamingových zákazníkov o tom, 
že dátová eurotarifa bude platiť najneskôr 
od 1. júla 2012 pre všetkých roamingových 
zákazníkov, ktorí si zámerne nevybrali 
osobitnú tarifu alebo balík vzťahujúci sa na 
regulované dátové služby, ako aj o ich 
práve na prechod na túto tarifu alebo o 
práve od nej odstúpiť v súlade s odsekom 
5.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Okrem ustanovení odseku 1 majú 
zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na 
to, kde v  Únii  sa nachádzajú, požiadať 
a prijať prostredníctvom hlasového volania 
alebo SMS správy z mobilného telefónu 
podrobnejšie personalizované cenové 
informácie o roamingových poplatkoch 
v navštívenej sieti za hlasové volania, 
službu SMS, službu MMS a iné dátové 
komunikačné služby, ako aj informácie 
o opatreniach v oblasti transparentnosti 
uplatniteľných na základe tohto nariadenia. 
Takáto požiadavka sa uplatňuje na 
bezplatnom čísle, ktoré na tento účel určí 
domáci poskytovateľ. Povinnosti 
ustanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na 
typ zariadení stroj-stroj (M2M), ktoré 
používajú mobilnú komunikáciu. 

2. Okrem ustanovení odseku 1 majú 
zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na 
to, kde v Únii sa nachádzajú, požiadať 
a prijať prostredníctvom hlasového volania 
alebo SMS správy z mobilného telefónu 
podrobnejšie personalizované cenové 
informácie o roamingových poplatkoch 
v navštívenej sieti za hlasové volania, 
službu SMS, službu MMS a iné dátové 
komunikačné služby, ako aj informácie 
o opatreniach v oblasti transparentnosti 
uplatniteľných na základe tohto nariadenia. 
Takáto požiadavka sa uplatňuje na 
bezplatnom čísle, ktoré na tento účel určí 
domáci poskytovateľ. Povinnosti 
ustanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na 
typ zariadení stroj-stroj (M2M) alebo 
na iné zariadenia, ktoré nepodporujú 
funkčnosť služby SMS.

Or. en

Odôvodnenie

Na zariadenia, ktoré nepodporujú funkčnosť služby SMS, nemožno vzťahovať uvedenú 
požiadavku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Domáci poskytovatelia zabezpečujú, aby 
ich roamingoví zákazníci boli pred, ako aj 
po uzavretí zmluvy primerane informovaní 
o poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na 
regulované dátové roamingové služby, 
ktoré využívajú, a to takým spôsobom, 
ktorý týmto zákazníkom pomôže pochopiť 
finančné dôsledky takéhoto využívania 
a ktorý im umožní sledovať a kontrolovať 
svoje výdavky na regulované dátové 
roamingové služby v súlade s odsekmi 2 

Domáci poskytovatelia zabezpečujú, aby 
ich roamingoví zákazníci boli pred, ako aj 
po uzavretí zmluvy primerane informovaní 
o poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na 
regulované dátové roamingové služby, 
ktoré využívajú, a to takým spôsobom, 
ktorý týmto zákazníkom pomôže pochopiť 
finančné dôsledky takéhoto využívania 
a ktorý im umožní sledovať a kontrolovať 
svoje výdavky na regulované dátové 
roamingové služby v súlade s odsekmi 2 
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a 3. Ochranný mechanizmus uvedený v 
odseku 3 sa neuplatňuje na zákazníkov 
využívajúcich predplatené služby.

a 3. Ochranný mechanizmus uvedený v 
odseku 3 sa uplatňuje tak na zákazníkov 
využívajúcich predplatené služby, ako aj 
na zmluvy na fakturované služby.
Rovnako roamingoví zákazníci, ktorí si 
služby predplácajú, včas dostávajú 
varovania o tom, že sa približujú k svojmu 
kreditnému limitu.

Or. en

Odôvodnenie

Zákazníci s predplatenou tarifou potrebujú rovnaký stupeň ochrany ako iní zákazníci, najmä 
keď zmluvy na predplatené služby umožňujú využívať komunikačné služby nad rámec 
kreditného limitu alebo zahŕňajú možnosť automatického dobíjania kreditu. Okrem toho 
keďže využívanie roamingových služieb môže viesť k rýchlemu vyčerpaniu kreditu, 
poskytovatelia by mali zákazníkom včas vyslať varovanie, aby sa zabránilo rýchlemu 
a neočakávanému vyčerpaniu kreditu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý domáci poskytovateľ umožní 
všetkým svojim roamingovým 
zákazníkom, aby si zámerne  a bezplatne 
zvolili službu, ktorou sa poskytujú 
informácie o akumulovanej spotrebe 
vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej 
sa roamingovému zákazníkovi využívanie 
regulovanej dátovej roamingovej služby 
účtuje, a ktorá zaručuje, že bez výslovného 
súhlasu zákazníka akumulované výdavky 
za regulované dátové roamingové služby 
v priebehu určitého obdobia využívania 
neprekročia stanovený finančný limit.

Každý domáci poskytovateľ do 1. marca 
2010 umožní všetkým svojim 
roamingovým zákazníkom, aby si 
dobrovoľne a bezplatne zvolili službu, 
ktorou sa poskytujú informácie 
o akumulovanej spotrebe vyjadrenej 
v objeme alebo mene, v ktorej sa 
roamingovému zákazníkovi využívanie 
maloobchodnej dátovej roamingovej 
služby, poskytovanej vnútri aj mimo Únie,
účtuje, a ktorá zaručuje, že bez výslovného 
súhlasu zákazníka akumulované výdavky 
za takéto maloobchodné dátové 
roamingové služby v priebehu určitého 
obdobia využívania neprekročia stanovený 
finančný limit.

Or. en
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Odôvodnenie

Transparentné varovania o dosiahnutí maximálneho limitu by sa mali rozšíriť o cieľové 
destinácie mimo Európy, aby sa zabránilo šokom z faktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 17a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 17
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 5a sa Komisii udeľuje 
od ...* do dátumu uvedeného v druhom 
odseku článku 22. 
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 5a môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje udelenie právomocí v ňom 
uvedenej. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 
ods. 5a nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
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parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
_____________
* Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

Or. en


