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Pozměňovací návrh 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) Cíl snížit rozdíl 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 
agenda pro Evropu2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Digitální agenda pro 
Evropu (KOM(2010) 245)

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) Cíl snížit rozdíl 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 
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státy EU. Tento cíl je rovněž obsažen ve 
sdělení Komise nazvaném Digitální 
agenda pro Evropu2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Digitální agenda pro 
Evropu (KOM (2010) 245)

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1a) Nařízení č. 717/2007 by mělo být 
dočasné a mělo by platit pouze do doby, 
než Komise předloží návrh potřebných 
právních předpisů, kterými se vytvoří 
jednotný trh EU pro veřejné mobilní 
komunikační sítě, čímž se ve 
střednědobém výhledu odstraní veškeré 
roamingové poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1b) Dokud existují výrazné rozdíly mezi 
domovskými cenami a cenami roamingu, 
nelze hovořit o jednotném trhu 
telekomunikačních služeb; konečným 
cílem by proto mělo být odstranit 
roamingové poplatky, a vytvořit tak 
celoevropský trh pro mobilní komunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1b) Dokud existují výrazné rozdíly mezi 
domovskými cenami a cenami roamingu, 
nelze hovořit o jednotném trhu 
telekomunikačních služeb; konečným 
cílem by proto mělo být odstranit 
roamingové poplatky, a vytvořit tak 
celoevropský trh pro mobilní komunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 

(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 
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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 
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.

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. V důsledku nedostatečné 
hospodářské soutěže se snižování 
velkoobchodních cen 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. en

Pozměňovací návrh 64
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 a přenosných 
počítačových zařízení 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 
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účtovaných operátorem domovské sítě 
zákazníka. Snižování velkoobchodních cen 
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.

v důsledku vysokých maloobchodních 
přirážek účtovaných operátorem domovské 
sítě zákazníka. Snižování velkoobchodních 
cen 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. en

Pozměňovací návrh 65
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2a) Roamingové poplatky představují 
vážnou překážku úsilí Evropy o přechod 
na znalostní ekonomiku a realizace 
jednotného trhu pro 500 milionů 
spotřebitelů. Exponenciálnímu růstu 
mobilních datových přenosů je třeba 
napomoci vyčleněním dostatečného 
rádiového spektra s cílem umožnit 
spotřebitelům a podnikům využívat 
hlasové, SMS a datové služby kdekoli 
v Evropě za ceny, které jsou přibližně 
stejné jako ceny na domovské úrovni. 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Datové roamingové služby budou ze 
střednědobého hlediska nabývat na 
velkém hospodářském významu, a to 
z důvodu masivního šíření mobilních 
telefonů a tabletů s možností připojení 
k internetu. Pro uživatele, stejně jako pro 
poskytovatele aplikací a obsahů jde 
o rozhodující kritérium. Z hlediska 
podpory rozvoje tohoto trhu nesmí ceny za 
přenos dat působit jako omezující faktor 
jeho růstu.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2b) Vzhledem k rychlému rozvoji 
mobilních datových přenosů a rostoucímu 
počtu spotřebitelů využívajících hlasový, 
SMS a datový roaming v zahraničí je 
zapotřebí zvýšit konkurenční tlak, vytvářet 
nové obchodní modely a technologie, 
stejně jako zvýšit objem rádiového spektra 
vyčleněného pro bezdrátové služby; 
regulace roamingových cen musí být 
uzpůsobena tak, aby nepřekážela 
hospodářské soutěži v dalším snižování 
cen. 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Vytvořením evropského sociálního, 
vzdělávacího a kulturního prostoru na 
základě mobility jednotlivců by měla být 
usnadněna komunikace mezi lidmi a 
vybudována skutečná „Evropa pro 
občany“.

(3) Vytvořením evropského sociálního, 
vzdělávacího, kulturního a 
podnikatelského prostoru na základě 
mobility jednotlivců a digitálních dat by 
měla být usnadněna komunikace mezi 
lidmi a vybudována skutečná „Evropa pro 
občany“.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Měl by se zavést společný přístup, 
který zajistí, že uživatelé veřejných 
pozemních mobilních komunikačních sítí 
nebudou na cestách v rámci Unie platit 
přemrštěné ceny za roamingové služby při 
uskutečňování nebo příjmu hlasových 
volání na území Unie, čímž se 
posílí hospodářská soutěž v oblasti 
roamingových služeb mezi mobilními 
operátory, dosáhne se vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele a současně se 
zachovají podněty k inovační činnosti 
a možnost volby pro spotřebitele. 
S ohledem na přeshraniční povahu 
dotčených služeb je tento společný přístup 
potřebný k tomu, aby mobilní operátoři 
mohli působit v rámci jediného soudržného 
předpisového rámce založeného na 
objektivně stanovených kritériích.

(14) Měl by se zavést společný 
harmonizovaný přístup, který zajistí, že 
uživatelé veřejných pozemních mobilních 
komunikačních sítí nebudou na cestách 
v rámci Unie platit přemrštěné ceny za 
roamingové služby při uskutečňování nebo 
příjmu hlasových volání, při posílání 
textových zpráv nebo při používání 
internetu na území Unie, čímž se 
posílí hospodářská soutěž v oblasti 
roamingových služeb mezi mobilními 
operátory, dosáhne se vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele a současně se 
zachovají podněty k inovační činnosti 
a možnost volby pro spotřebitele. 
S ohledem na přeshraniční povahu 
dotčených služeb je tento společný přístup 
potřebný k tomu, aby mobilní operátoři 
mohli působit v rámci jediného soudržného 
předpisového rámce založeného na 
objektivně stanovených kritériích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Měl by se zavést společný přístup, 
který zajistí, že uživatelé veřejných 
pozemních mobilních komunikačních sítí 
nebudou na cestách v rámci Unie platit 
přemrštěné ceny za roamingové služby při 
uskutečňování nebo příjmu hlasových 
volání na území Unie, čímž se 
posílí hospodářská soutěž v oblasti 
roamingových služeb mezi mobilními 
operátory, dosáhne se vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele a současně se 
zachovají podněty k inovační činnosti 
a možnost volby pro spotřebitele. 
S ohledem na přeshraniční povahu 
dotčených služeb je tento společný přístup 
potřebný k tomu, aby mobilní operátoři 
mohli působit v rámci jediného soudržného 
předpisového rámce založeného na 
objektivně stanovených kritériích.

(14) Měl by se zavést společný přístup, 
který zajistí, že uživatelé veřejných 
pozemních mobilních komunikačních sítí 
nebudou na cestách v rámci Unie platit 
přemrštěné ceny za roamingové služby při 
uskutečňování nebo příjmu hlasových 
volání a při navazování datových spojení 
na území Unie, čímž se posílí hospodářská 
soutěž v oblasti roamingových služeb mezi 
mobilními operátory, dosáhne se vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a současně se 
zachovají podněty k inovační činnosti 
a možnost volby pro spotřebitele. 
S ohledem na přeshraniční povahu 
dotčených služeb je tento společný přístup 
potřebný k tomu, aby mobilní operátoři 
mohli působit v rámci jediného soudržného 
předpisového rámce založeného na 
objektivně stanovených kritériích.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14a) Zákazníci žijící v příhraničních 
regionech by neměli být nuceni platit 
zbytečně vysoké účty za telefon v důsledku 
poplatků za nevyžádaný roaming. Je proto 
zapotřebí přijmout opatření, na jejichž 
základě se vytvoří přechodové zóny 
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v příhraničních oblastech, kde budou 
spotřebitelé platit standardní sazbu bez 
ohledu na to, ze které země síť pochází. 
Tyto zóny by měly pokrývat území o šířce 
10 kilometrů po obou stranách hranic. 

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14a) Je nutné rovněž zajistit, aby mobilní 
operátoři nezhoršili v důsledku tohoto 
nařízení pracovní podmínky v odvětví.

Or. cs

Pozměňovací návrh 73
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14a) První víceletý program politiky 
rádiového spektra, který se zavádí 
[rozhodnutím Evropského parlamentu a 
Rady č. .../.../EU...], připraví cestu rozvoji 
umožňujícímu Unii stanout v čele 
světového vývoje v oblasti rychlosti 
širokopásmového připojení, mobility, 
pokrytí a kapacity a usnadní vznik nových 
obchodních modelů a technologií, čímž se 
omezí i strukturální důvody pro roaming.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14b) Celoevropská dražba licencí může 
podpořit rozvoj jednotného trhu EU 
s telekomunikačními službami, bez 
roamingu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14b) Aby bylo možné vyřešit problém 
poplatků za nevyžádaný roaming, měli by 
domovští poskytovatelé mít povinnost 
zajistit v oblastech se slabým pokrytím 
dostatečně silný signál.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

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 

(18) Aby byl umožněn rozvoj účinnějšího 
a integrovaného trhu roamingových 
služeb, kde funguje hospodářská soutěž,
neměla by existovat omezení, která 
podnikům brání účinně vyjednávat o 
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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.

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. 

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

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, zejména ze strany 
operátorů virtuálních sítí. Rovněž by se tím 
usnadnil rozvoj celoevropských služeb.
Pravidla rámce pro elektronickou 
komunikaci, zejména směrnice 
2002/21/ES a směrnice 2002/19/ES, 
neumožňují, aby byl tento problém řešen 
prostřednictvím zavedení povinností pro 
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operátora s významnou tržní sílou.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jens Rohde

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 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.

(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 
nediskriminačním způsobem za stejných 
podmínek a 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Francesco De Angelis
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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 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.

(19) Měla by proto být zavedena pravidla, 
která ukládají povinnost vyhovět za 
nediskriminačních podmínek přiměřeným 
žádostem o velkoobchodní přístup k 
veřejným mobilním komunikačním sítím 
za účelem poskytování roamingových 
služeb, a to i odchylně od směrnic 
2002/21/ES a 2002/19/ES. Takové žádosti 
by měly být zamítnuty pouze na základě 
objektivních a řádně odůvodněných 
kritérií, jež by vnitrostátní regulační orgány 
měly určit jednotlivě pro každý případ 
podle postupu pro řešení sporů 
stanoveného v článku 17. K zajištění 
rovných podmínek by velkoobchodní 
přístup za účelem poskytování 
roamingových služeb měl být udělen v 
souladu s regulačními povinnostmi 
stanovenými v tomto nařízení platnými na 
velkoobchodní úrovni a měl by zohlednit 
různé složky nákladů nezbytné pro 
poskytování tohoto přístupu. Jednotný 
regulační přístup k velkoobchodnímu 
přístupu pro poskytnutí roamingových 
služeb by zabránil nesrovnalostem mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jean-Pierre Audy

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 

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

komunikačním sítím za účelem 
poskytování roamingových služeb. Takové 
žádosti by měly být úměrné a 
přizpůsobené stranám žádajícím o přístup, 
ať již se jedná o operátora mobilní sítě, 
virtuálního operátora mobilní sítě či o 
druhotného prodejce. Měly by být 
zamítnuty pouze na základě objektivních a 
řádně odůvodněných kritérií, jež by 
vnitrostátní regulační orgány měly určit 
jednotlivě pro každý případ podle postupu 
pro řešení sporů stanoveného v článku 17. 
K zajištění rovných podmínek by 
velkoobchodní přístup za účelem 
poskytování roamingových služeb měl být 
udělen v souladu s regulačními 
povinnostmi stanovenými v tomto nařízení 
platnými na velkoobchodní úrovni a měl 
by zohlednit různé složky nákladů 
nezbytné pro poskytování tohoto přístupu. 
Jednotný regulační přístup k 
velkoobchodnímu přístupu pro poskytnutí 
roamingových služeb by zabránil 
nesrovnalostem mezi členskými státy. 

Or. fr

Odůvodnění

Právo na přístup by mělo být i nadále přiměřené a úměrné; druhotný prodejce nemůže mít 
přístup ke stejným zařízením sítě jako virtuální operátor (operátor virtuální mobilní sítě tzv. 
Full MVNO). Při přezkumu žádosti by tedy měl být zohledněn charakter žadatele o přístup.

Pozměňovací návrh 81
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Povinnost velkoobchodního 
roamingového přístupu by měla zahrnovat 
přístup ke všem prvkům a zařízením 
nezbytným pro poskytování roamingových 
služeb, jako jsou tyto prvky: přístup k 

(20) Povinnost velkoobchodního 
roamingového přístupu by měla zahrnovat 
přístup ke všem prvkům a zařízením 
nezbytným pro poskytování roamingových 
služeb za nediskriminačních podmínek – a 
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síťovým prvkům a přiřazeným zařízením; 
přístup k příslušným softwarovým 
systémům včetně systémů podpory 
provozu; přístup k informačním systémům 
nebo databázím pro předběžné 
objednávání, zajišťování, objednávání, 
žádosti o údržbu a opravy a fakturaci; 
přístup k převodu čísel nebo k systémům 
nabízejícím funkci na stejné úrovni; přístup 
k mobilním sítím a přístup k službám 
virtuálních sítí.

to i odchylně od směrnic 2002/21/ES a 
2002/19/ES, jako jsou tyto prvky: přístup k 
síťovým prvkům a přiřazeným zařízením; 
přístup k příslušným softwarovým 
systémům včetně systémů podpory 
provozu; přístup k informačním systémům 
nebo databázím pro předběžné 
objednávání, zajišťování, objednávání, 
žádosti o údržbu a opravy a fakturaci; 
přístup k převodu čísel nebo k systémům 
nabízejícím funkci na stejné úrovni; přístup 
k mobilním sítím a přístup k službám 
virtuálních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
András Gyürk

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. 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. Strukturální řešení uvedená 
v tomto dokumentu by mohla poskytnout 
řešení při nedostatku hospodářské soutěže 
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na trhu s roamingem. Před zaváděním 
strukturálních řešení příznivých pro 
spotřebitele by Komise měla tato opatření 
důkladně zvážit s cílem zajistit, že bude 
k dispozici potřebné kritické množství 
k dosažení zásadních změn na trhu, 
protože tato řešení by neměla být 
přitažlivá jen pro několik vybraných 
uživatelů, ale pro většinu trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 v členských 
státech, ve kterých uzavřeli smlouvu o 
poskytování vnitrostátních mobilních 
služeb, právo zvolit si prodej 
maloobchodních roamingových služeb 
oddělený od vnitrostátních balíčků 
mobilních služeb. Spotřebitelé by měli mít 
možnost zvolit si jiného poskytovatele 
maloobchodních roamingových služeb 
beze změny telefonního čísla a způsobem, 
který zajišťuje interoperabilitu služeb tak, 
aby maloobchodní roamingové služby 
byly poskytovány kdekoli v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22a) Spotřebitelé v EU stále častěji 
využívají mobilních datových služeb ve 
svých domovských zemích. Vysoké ceny za 
datový roaming však brání spotřebitelům 
využívat mobilních datových služeb při 
cestování v rámci Unie. Proto by měla být 
proto přijata odpovídající opatření s cílem 
zajistit, že nebudou vytvářeny překážky 
využívání alternativních služeb datového 
roamingu, zejména prostřednictvím 
odděleného prodeje nebo dočasného 
využívání místních služeb datového 
roamingu. Pro dočasné využívání 
místních služeb datového roamingu by 
měli mít uživatelé mobilních služeb 
přístup k místním mobilním datovým 
službám bez ohledu na stávající 
roamingové smlouvy nebo ujednání 
s poskytovatelem vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb, a to bez jakýchkoli 
dodatečných poplatků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22a) Poptávka spotřebitelů a podniků po 
mobilních datových službách v posledních 
letech rychle roste. V důsledku vysokých 
poplatků za datový roaming je však 
využívání těchto služeb pro spotřebitele a 
podniky působící přeshraničně v rámci 
Unie silně omezeno. Vzhledem 
k nedostatečně rozvinutému trhu a rychle 
rostoucí poptávce po datovém roamingu 
ze strany spotřebitelů mohou regulované 
spotřebitelské ceny udržet ceny na úrovni 
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navrhovaných cenových stropů, jak je 
tomu v případě stávající regulace, místo 
toho, aby je snižovaly, což ukazuje na 
potřebu dalších reforem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22b) Existuje řada způsobů realizace 
zařízení odděleného prodeje 
roamingových služeb a dočasného 
přístupu k místním službám datového 
roamingu. Toto nařízení by však nemělo 
stanovit žádné konkrétní technické řešení 
pro tato zařízení, ale mělo by vymezit 
základní požadavky, které by tato zařízení 
měla splňovat, s cílem umožnit co 
nejúčinnější a nejúčelnější řešení nebo 
kombinaci řešení. Tyto požadavky by měly 
zejména zajišťovat účinnou hospodářskou 
soutěž v zájmu evropských spotřebitelů, 
včetně spotřebitelů intenzivně 
využívajících datové služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22b) Společně s rozšiřováním počtu 
„WiFi hotspotů“ by měla být přijata 
odpovídající opatření s cílem usnadnit 
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oddělený prodej nebo dočasné využívání 
místních služeb datového roamingu. 
Poskytovatelé vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb by měli bez dalších 
poplatků umožnit svým zákazníkům 
dočasný přístup k místním datovým 
službám kteréhokoliv alternativního 
poskytovatele místních služeb datového 
roamingu, přičemž by jim měli nadále 
poskytovat hlasový a SMS roaming. Tato 
možnost by neměla být vázána na 
smlouvu s poskytovatelem vnitrostátních 
mobilních komunikačních služeb. 
Poskytovatel místních služeb datového 
roamingu v navštívené zemi by neměl 
diskriminovat zahraniční zákazníky, ale 
měl by jim poskytovat datové služby za 
stejných podmínek, za jakých je nabízí 
domovským spotřebitelům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

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 
stranami mělo vydat pokyny pro rozvoj
technických prvků zařízení, které by 

(23) Aby byl umožněn a zajištěn 
koordinovaný a řádný technický vývoj 
odděleného poskytování roamingových 
služeb a přístupu 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 
spolupráci s příslušnými zúčastněnými 
stranami mělo vydat pokyny pro rozvoj 
technických prvků zařízení, které by 
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oddělený prodej roamingových služeb 
umožnilo. Komise by mohla udělit 
zmocnění evropskému normalizačnímu 
orgánu, aby změnil příslušné normy 
nezbytné pro harmonizované zavedení 
tohoto zařízení.

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 těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Obecně převažuje názor, že k tomu, 
aby byl oddělený prodej roamingových 
služeb plně efektivní, je třeba jej doplnit 
povinností velkoobchodního přístupu pro 
poskytování roamingových služeb, čímž by 
se usnadnil vstup na trh novým nebo 
stávajícím poskytovatelům, včetně 
přeshraničních poskytovatelů 
roamingových služeb. Toto řešení zajistí 
jednotný regulační přístup, který zabrání 
nesrovnalostem mezi členskými státy, a 
tím rovněž přispěje k rozvoji jednotného 
trhu. Pro roamingové služby to však bude 
vyžadovat, aby byla operátorům udělena 
přiměřená doba na přizpůsobení z 
technického hlediska, a proto bude
opravdový vnitřní trh s dostatečnou 
hospodářskou soutěží dovršen až po určité 
době. Z toho důvodu by cenové stropy pro 
velkoobchodní poplatky za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby, jakož i 
ochranné stropy pro tyto služby na 
maloobchodní úrovni měly být dočasně 
zachovány na přiměřené úrovni, aby byly 
spotřebitelům během přechodného období 
zavádění takových strukturálních řešení 
zajištěny stávající výhody, po jehož 
uplynutí mohou být tato omezení 

(24) Obecně převažuje názor, že k tomu, 
aby byl oddělený prodej roamingových 
služeb plně efektivní, je třeba jej doplnit 
povinností velkoobchodního přístupu pro 
poskytování roamingových služeb, čímž by 
se usnadnil vstup na trh novým nebo 
stávajícím poskytovatelům, včetně 
přeshraničních poskytovatelů 
roamingových služeb. Toto řešení zajistí 
jednotný regulační přístup, který zabrání 
nesrovnalostem mezi členskými státy, a 
tím rovněž přispěje k rozvoji jednotného 
trhu. Vytvoření zařízení pro oddělený 
prodej roamingových služeb však bude 
vyžadovat, aby byla operátorům udělena 
přiměřená doba na přizpůsobení z 
technického hlediska, a proto se opravdový 
vnitřní trh s dostatečnou hospodářskou 
soutěží díky zařízením pro oddělený prodej 
roamingových služeb vytvoří až po určité 
době. Z toho důvodu by cenové stropy pro 
velkoobchodní poplatky za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby, jakož i 
ochranné stropy pro tyto služby na 
maloobchodní úrovni měly být dočasně 
zachovány na přiměřené úrovni, aby byly 
spotřebitelům během přechodného období 
zavádění takových strukturálních řešení 
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odstraněna. zajištěny stávající výhody, po jehož 
uplynutí mohou být tato omezení 
odstraněna. 

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Obecně převažuje názor, že k tomu, 
aby byl oddělený prodej roamingových 
služeb plně efektivní, je třeba jej doplnit 
povinností velkoobchodního přístupu pro 
poskytování roamingových služeb, čímž by 
se usnadnil vstup na trh novým nebo 
stávajícím poskytovatelům, včetně 
přeshraničních poskytovatelů 
roamingových služeb. Toto řešení zajistí 
jednotný regulační přístup, který zabrání 
nesrovnalostem mezi členskými státy, a 
tím rovněž přispěje k rozvoji jednotného 
trhu. Pro roamingové služby to však bude 
vyžadovat, aby byla operátorům udělena 
přiměřená doba na přizpůsobení z 
technického hlediska, a proto bude 
opravdový vnitřní trh s dostatečnou 
hospodářskou soutěží dovršen až po určité 
době. Z toho důvodu by cenové stropy pro 
velkoobchodní poplatky za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby, jakož i 
ochranné stropy pro tyto služby na 
maloobchodní úrovni měly být dočasně 
zachovány na přiměřené úrovni, aby byly 
spotřebitelům během přechodného období 
zavádění takových strukturálních řešení 
zajištěny stávající výhody, po jehož 
uplynutí mohou být tato omezení 
odstraněna. 

(24) Obecně převažuje názor, že k tomu, 
aby byl oddělený prodej roamingových 
služeb plně efektivní, je třeba jej doplnit 
povinností velkoobchodního přístupu pro 
poskytování roamingových služeb, čímž by 
se usnadnil vstup na trh novým nebo 
stávajícím poskytovatelům, včetně 
přeshraničních poskytovatelů 
roamingových služeb. Toto řešení zajistí 
jednotný regulační přístup, který zabrání 
nesrovnalostem mezi členskými státy, a 
tím rovněž přispěje k rozvoji jednotného 
trhu. Pro roamingové služby to však bude 
vyžadovat, aby byla operátorům udělena 
přiměřená doba na přizpůsobení z 
technického hlediska, a proto bude 
opravdový vnitřní trh s dostatečnou 
hospodářskou soutěží dovršen až po určité 
době. Z toho důvodu by cenové stropy pro 
velkoobchodní poplatky za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby, jakož i 
ochranné stropy pro tyto služby na 
maloobchodní úrovni měly být dočasně 
zachovány na přiměřené úrovni, aby byly 
spotřebitelům během přechodného období 
zavádění takových strukturálních řešení 
zajištěny stávající výhody, po jehož 
uplynutí mohou být tato omezení 
odstraněna. Ze stejného důvodu by se 
povinnost odděleného prodeje 
roamingových služeb měla prvních 12 
měsíců platnosti vztahovat pouze na 
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operátory virtuálních mobilních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Obecně převažuje názor, že k tomu, 
aby byl oddělený prodej roamingových 
služeb plně efektivní, je třeba jej doplnit 
povinností velkoobchodního přístupu pro 
poskytování roamingových služeb, čímž by 
se usnadnil vstup na trh novým nebo 
stávajícím poskytovatelům, včetně 
přeshraničních poskytovatelů 
roamingových služeb. Toto řešení zajistí 
jednotný regulační přístup, který zabrání 
nesrovnalostem mezi členskými státy, a 
tím rovněž přispěje k rozvoji jednotného 
trhu. Pro roamingové služby to však bude 
vyžadovat, aby byla operátorům udělena 
přiměřená doba na přizpůsobení z 
technického hlediska, a proto bude 
opravdový vnitřní trh s dostatečnou 
hospodářskou soutěží dovršen až po určité 
době. Z toho důvodu by cenové stropy pro 
velkoobchodní poplatky za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby, jakož i 
ochranné stropy pro tyto služby na 
maloobchodní úrovni měly být dočasně 
zachovány na přiměřené úrovni, aby byly 
spotřebitelům během přechodného období 
zavádění takových strukturálních řešení 
zajištěny stávající výhody, po jehož
uplynutí mohou být tato omezení 
odstraněna.

(24) Obecně převažuje názor, že k tomu, 
aby byl oddělený prodej roamingových 
služeb plně efektivní, je třeba jej doplnit
povinností velkoobchodního přístupu pro 
poskytování roamingových služeb, čímž by 
se usnadnil vstup na trh novým nebo 
stávajícím poskytovatelům, včetně 
přeshraničních poskytovatelů 
roamingových služeb. Toto řešení zajistí 
jednotný regulační přístup, který zabrání 
nesrovnalostem mezi členskými státy, a 
tím rovněž přispěje k rozvoji jednotného 
trhu. Pro roamingové služby to však bude 
vyžadovat, aby byla operátorům udělena 
přiměřená doba na přizpůsobení z 
technického hlediska, a proto bude 
opravdový vnitřní trh s dostatečnou 
hospodářskou soutěží dovršen až po určité 
době. Z toho důvodu by cenové stropy pro 
velkoobchodní poplatky za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby, jakož i 
ochranné stropy pro tyto služby na 
maloobchodní úrovni měly být dočasně 
zachovány na přiměřené úrovni, aby byly 
spotřebitelům během přechodného období 
zavádění takových strukturálních řešení 
zajištěny stávající výhody. Tyto cenové 
stropy by měly zároveň zohlednit cíle 
stanovené v článku 8 „rámcové“ 
směrnice, konkrétně nutnost podporovat
efektivní investice a inovace, a také cíle 
stanovené ve sdělení Komise ze dne 
26. srpna 2010 o digitální agendě pro 
Evropu (KOM(2010)0245), konkrétně 
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pokrytí širokopásmovým připojením a 
způsob, jakým k tomuto cíli mohou přispět 
mobilní sítě. Po uplynutí přechodného 
období mohou být tato omezení 
odstraněna. .

Or. fr

Odůvodnění

Stanovené tarify musí operátorům umožnit získat příjmy dostačující k tomu, aby dodrželi 
povinnost zajistit pokrytí mobilními sítěmi, kterou jim ukládají členské státy. 

Pozměňovací návrh 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24a) Vzhledem k tomu, že ceny roamingu 
mohou stále představovat jednu 
z překážek vnitřního trhu s 
telekomunikačními službami a že cílem 
Digitální agendy pro Evropu je,aby se 
rozdíly mezi tarify za roaming a 
vnitrostátní telekomunikační služby do 
roku 2015 přiblížily nule, měli by 
operátoři mít možnost dosáhnout tohoto 
cíle dobrovolně. Z tohoto důvodu by 
operátoři, kteří do 1. července 2014 
nabídnou všem svým zákazníkům v rámci 
veškerých nabídek roamingové tarify, 
které se výrazně přibližují tarifům 
účtovaným za vnitrostátní hlasové, SMS a 
datové služby, měli být vyňati z povinnosti 
uplatňovat technická opatření odděleného 
prodeje roamingových služeb. 
Požadovanou úroveň tarifu umožňující 
výjimku by měla vymezit Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci na základě stanoviska sdružení 
BEREC a po náležité konzultaci 
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s dotčenými subjekty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24 a) Operátoři, kteří nabízejí takové 
tarify za roamingové služby, jež se značně 
blíží cenám za vnitrostátní služby, by měli 
být zproštěni povinnosti provádět opatření 
umožňující oddělený prodej 
roamingových služeb. Toto zproštění by 
mělo zohlednit povinnost zajistit pokrytí, 
kterou ukládají členské státy.

Or. fr

Odůvodnění

Stanovené tarify musí operátorům umožnit získat příjmy dostačující k tomu, aby dodrželi 
povinnost zajistit pokrytí mobilními sítěmi, kterou jim ukládají členské státy. 

Pozměňovací návrh 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 
minutu volání na velkoobchodní úrovni pro 

(26) Dokud strukturální řešení nezajistí na 
trhu s roamingem dostatečnou 
hospodářskou soutěž, která by vedla ke 
snížení velkoobchodních cen, následně 
přenesenému na spotřebitele, je 
nejúčinnější a nejpřiměřenější metodou 
regulace úrovně cen za uskutečňování a 
příjem roamingových volání v rámci Unie 
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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.

stanovení maximálních průměrných cen za 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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.

(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 
minutu volání/za gigabyte přenesených 
dat 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
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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 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 
upozornit zákazníky na informace o 
eurotarifu a aktivně eurotarif nabízet, 
bezplatně a jasnou a transparentní formou 
všem svým roamingovým zákazníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Přechodný eurotarif, který má být 
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.

(28) Přechodný eurotarif, který má být 
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 maximalizovat účinek 
strukturálního řešení na hospodářskou 
soutěž a potažmo ve prospěch spotřebitele; 
cenové stropy maloobchodních cen by 
měly být stanoveny na úrovni, která je 
třikrát vyšší než cenové stropy 
velkoobchodních cen, s cílem poskytnout 
prostor pro získání nových subjektů na 
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novém trhu s roamingem. 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

Pozměňovací návrh 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Přechodný eurotarif, který má být 
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.

(28) Přechodný eurotarif, který má být 
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. Podle 
metodologie výpočtu sdružení BEREC by 
v případě, že by cenový strop 
maloobchodních cen tvořil trojnásobek 
stropu velkoobchodních cen, umožnila 
200% marže vstup nových subjektů na trh 
a rozvoj hospodářské soutěže. Ochranné 
stropy by proto měly být stanoveny na 
odpovídajících úrovních, tak aby 
nenarušovaly 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. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Přechodný eurotarif, který má být 
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.

(28) Přechodný eurotarif, který má 
být 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 tu část 
tarifu, která je účtována za 
poskytování doplňkových služeb.

Or. en

Odůvodnění

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.
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Pozměňovací návrh 100
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Přechodný eurotarif, který má být 
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.

(28) Přechodný eurotarif, který má být 
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 tu část tarifu, 
která je účtována za poskytování 
doplňkových služeb, ale pouze na tarify za 
připojení k těmto službám.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této změny je vyjasnit, že do oblasti tohoto nařízení spadají tarify za připojení 
k doplňkovým službám, nikoli však poplatky za samotné služby.

Pozměňovací návrh 101
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Tento regulační přístup by měl být 
snadno proveditelný a sledovatelný, aby se 

(29) Tento regulační přístup by měl být 
snadno proveditelný a sledovatelný, aby se 
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minimalizovala administrativní zátěž 
operátorů, na něž se její požadavky 
vztahují, jakož i vnitrostátních regulačních 
orgánů, které jsou pověřeny dohledem 
a prosazováním. Měl by být rovněž 
transparentní a bezprostředně srozumitelný 
všem uživatelům mobilních telefonů v 
Unii. Operátorům, kteří poskytují 
velkoobchodní a maloobchodní 
roamingové služby, by měl dále přinášet 
jistotu a předvídatelnost. Proto je vhodné, 
aby byla maximální výše cen za minutu na 
velkoobchodní i maloobchodní úrovni 
stanovena v tomto nařízení, a to 
v konkrétních částkách.

minimalizovala administrativní zátěž 
operátorů, na něž se její požadavky 
vztahují, jakož i vnitrostátních regulačních 
orgánů, které jsou pověřeny dohledem
a prosazováním. Měl by být rovněž 
transparentní a bezprostředně srozumitelný 
všem uživatelům mobilních telefonů v 
Unii. Operátorům, kteří poskytují 
velkoobchodní a maloobchodní 
roamingové služby, by měl dále přinášet 
jistotu a předvídatelnost. Proto je vhodné, 
aby byla maximální výše cen za minutu/za 
gigabyte na velkoobchodní i maloobchodní 
úrovni stanovena v tomto nařízení, a to 
v konkrétních částkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Při stanovení této maximální výše 
průměrných cen za minutu na 
velkoobchodní úrovni je třeba vzít v úvahu 
různé prvky, které tvoří roamingové volání 
na území Unie, zejména náklady na 
zahájení a ukončení volání v mobilní síti 
včetně režijních nákladů, signalizace 
a tranzitu. Nejvhodnějším měřítkem pro 
zahájení a ukončení volání je průměrná 
sazba za ukončení volání pro operátory 
mobilních sítí v Unii, stanovená na základě 
informací, jež poskytly vnitrostátní 
regulační orgány a které zveřejnila 
Komise. Při stanovení maximálních 
průměrných cen za minutu podle tohoto 
nařízení by proto mělo být přihlédnuto 
k průměrným sazbám za ukončení volání 
v mobilní síti, které mohou být použity 
jako měřítko pro stanovení souvisejících 
nákladů. Maximální průměrné ceny za 

(30) Při stanovení této maximální výše 
průměrných cen za minutu/za gigabyte na 
velkoobchodní úrovni je třeba vzít v úvahu 
různé prvky, které tvoří roamingové volání 
na území Unie, zejména náklady na 
zahájení a ukončení volání v mobilní síti 
včetně režijních nákladů, signalizace 
a tranzitu. Nejvhodnějším měřítkem pro 
zahájení a ukončení volání je průměrná 
sazba za ukončení volání pro operátory 
mobilních sítí v Unii, stanovená na základě 
informací, jež poskytly vnitrostátní 
regulační orgány a které zveřejnila 
Komise. Při stanovení maximálních 
průměrných cen za minutu/za gigabyte
podle tohoto nařízení by proto mělo být 
přihlédnuto k průměrným sazbám za 
ukončení volání v mobilní síti, které 
mohou být použity jako měřítko pro 
stanovení souvisejících nákladů. 
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minutu na velkoobchodní úrovni by měly 
být každoročně snižovány s ohledem na 
snižování sazeb za ukončení volání 
v mobilní síti, které občas předepisují 
vnitrostátní regulační orgány.

Maximální průměrné ceny za minutu/za 
gigabyte na velkoobchodní úrovni by měly 
být každoročně snižovány s ohledem na 
snižování sazeb za ukončení volání 
v mobilní síti, které občas předepisují 
vnitrostátní regulační orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Ioan Enciu

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 
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.

(32) Během přechodného období 
ochranných stropů by všichni zákazníci 
měli mít možnost zvolit si bez dodatečných 
plateb a podmínek jednoduchý roamingový 
tarif, který nepřesáhne regulované sazby, a 
měli by o této možnosti být informováni. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Ioan Enciu
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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 
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.

(33) Noví roamingoví zákazníci by během 
přechodného období ochranných stropů 
měli být plně a aktivně 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 
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 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35a) Na trhu s několika málo 
dominantními operátory může být pro 
malé operátory vstup na trh náročný, 
protože pro ně může být obtížné podílet se 
na hospodářské soutěži v důsledku 
neschopnosti internalizovat 
velkoobchodní náklady za roaming. 
Členské státy by proto měly zvážit 
regulační zásah s cílem zajistit přístup 
malých operátorů na trh. Na druhou 
stranu by členské státy neměly zavádět 
regulační opatření omezující malé 
operátory při navazování partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
András Gyürk

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 

(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.
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jsou již pokryty sazbami za ukončení 
volání v mobilní síti.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Ioan Enciu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

(67) S cílem více zprůhlednit 
maloobchodní ceny za 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 
bezplatně poskytnout 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 bezplatně a aktivně
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 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(67) S cílem více zprůhlednit 
maloobchodní ceny za uskutečňování 
a příjem regulovaných roamingových 

(67) S cílem více zprůhlednit 
maloobchodní ceny za uskutečňování 
a příjem regulovaných roamingových 
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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.

volání v rámci Unie, pomoci roamingovým 
zákazníkům při rozhodování o použití 
mobilního telefonu v zahraničí a s cílem 
zaručit jejich informovanost o 
roamingových poplatcích 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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. Veškeré informace a 
nabídky by měly být předkládány zřetelně, 
srozumitelně, snadno dostupným a 
snadno srovnatelným způsobem 
s ohledem na ceny a charakteristiky 
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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.

služeb. Informace o cenách za roaming by 
měli domovští poskytovatelé poskytovat 
přiměřenou formou, například 
prostřednictvím SMS, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
András Gyürk

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 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, vnitrostátní regulační 
orgány by měly namísto toho 
spolupracovat s dotčenými subjekty a 
společně s odpovídajícími informacemi 
spotřebitelům podporovat rozvoj WiFi 
hotspotů jako levnou či bezplatnou 
alternativou datového roamingu. 
Spotřebitelé by měli být s těmito 
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možnostmi seznámeni, neboť jim to 
umožní informovanou volbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(70a) Pokud jde o příhraniční regiony, 
mobilní operátoři by měli poskytovat svým 
zákazníkům lepší informace ohledně toho, 
jakým způsobem se vyhnout poplatkům za 
nevyžádaný roaming.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71

Text navržený 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 uvádět 
příklady roamingových datových aplikací, 
například e-mailu, obrázků a prohlížení 
internetu, a informovat o jejich přibližné 
velikosti, co se týče využití dat. 
Zákazníkům by navíc mělo být umožněno 
zjistit si každý den aktuální informace 
o vlastním využívání roamingových 
služeb, a to buď prostřednictvím webové 
stránky, telefonní služby nebo programu 
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v mobilním telefonu.

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Ioannis A. Tsoukalas

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

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. 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 

1. Toto nařízení zavádí společný přístup 
pro zajištění skutečně jednotného trhu 
s mobilními komunikacemi. Prvním 
krokem je zavedení 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, 
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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.

odesílání a příjmu SMS zpráv a používání 
paketově komutovaných datových 
komunikačních služeb na území Unie. 
Druhým krokem je zavedení potřebných 
opatření, která by umožnila úplné 
odstranění koncepce roamingu v rámci 
EU, čímž by byly zajištěny stejné ceny 
v rámci EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Prodej roamingových služeb oddělený od 
prodeje vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb je dočasným a 
přechodným opatřením, jehož cílem je 
posílit hospodářskou soutěž v zájmu 
snížení cen za roaming pro zákazníky 
s cílem dosáhnout společného evropského 
mobilního trhu bez rozdílu mezi 
vnitrostátními a roamingovými tarify.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení je jen dočasné a mělo by 
platit pouze do doby, než Komise navrhne 
potřebné právní předpisy k úplnému 
vytvoření jednotného trhu EU pro veřejné 
mobilní komunikační sítě, a tím ve 
střednědobém horizontu odstraní veškeré 
roamingové poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
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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 jak na 
území Unie, tak mimo ni.

Or. en

Odůvodnění

Některá ochranná opatření, jako jsou předcházení „šoku z vyúčtování“ a informace o 
roamingových tarifech, by měla být rozšířena na roamingové služby i mimo EU.

Pozměňovací návrh 120
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) „domovským poskytovatelem“ se 
rozumí operátor, který poskytuje 
zákazníkovi roamingové služby na území 
Unie, a to prostřednictvím vlastní sítě nebo 
jako operátor virtuální mobilní sítě či jako 
druhotný prodejce. Tato definice zahrnuje 
jakéhokoli dalšího poskytovatele 
roamingových služeb;

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 121
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „roamingem na území Unie“ se rozumí 
využívání mobilního telefonu nebo jiného
zařízení roamingovým zákazníkem 
k uskutečňování nebo příjmu volání 
v rámci Unie, k odesílání či příjmu SMS 
zpráv nebo k využívání paketově 
komutovaných datových komunikací na 
území jiného členského státu, než je 
členský stát, v němž se nachází jeho 
domovská síť, a to na základě ujednání 
mezi operátorem domovské sítě 
a operátorem navštívené sítě;

d) „roamingem na území Unie“ se rozumí 
využívání zařízení roamingovým 
zákazníkem k uskutečňování nebo příjmu
volání v rámci Unie, k odesílání či příjmu 
SMS zpráv nebo k využívání paketově 
komutovaných datových komunikací na 
území jiného členského státu, než je 
členský stát, v němž se nachází jeho 
domovská síť, a to na základě ujednání 
mezi operátorem domovské sítě 
a operátorem navštívené sítě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
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 
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 

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 
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hlasových volání nebo SMS zpráv, ale 
zahrnuje přenos a příjem MMS zpráv;

hlasových volání nebo SMS zpráv, přenos 
a příjem MMS zpráv a datovou 
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 vyčleněna z definice regulované 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 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 124
Teresa Riera Madurell

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

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

m) „alternativním poskytovatelem 
roamingu“ se rozumí domovský 
poskytovatel, odlišný od operátora 
poskytujícího vnitrostátní mobilní 
komunikační služby, který poskytuje 
roamingovému zákazníkovi roamingové
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

m) „alternativním poskytovatelem m) „alternativním poskytovatelem 
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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;

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

Or. en

Odůvodnění

Jak uvedlo rovněž sdružení BEREC, formulace nařízení by měla být dostatečně pružná na to, 
aby umožňovala 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 127
Jean-Pierre Audy

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) „přímým velkoobchodním 
roamingovým přístupem“ se rozumí 
zpřístupnění zařízení a/nebo služeb 
operátorem navštívené sítě jinému 
operátorovi za stanovených podmínek za 
účelem poskytování roamingových služeb 
maloobchodním zákazníkům;

Or. en

Odůvodnění

Povinnost zpřístupnění by měla zahrnovat jak přímý velkoobchodní roamingový přístup, tak 
velkoobchodní roamingový přístup pro druhotné prodejce, a umožnit tak MVNO (operátorům 
virtuálních mobilních sítí) stejně jako zprostředkovatelům mezi operátory mobilních sítí 
(MNO) a maloobchodními poskytovateli (např. obchodní zprostředkovatelé, distributoři 
apod.). Z toho důvodu je zapotřebí dvou definic: jedné pro „přímý velkoobchodní roamingový 
přístup“ a jedné pro „velkoobchodní roamingový přístup“, který by zahrnoval MVNO a 
veškeré prostředníky mezi MNO a maloobchodními poskytovateli (např. obchodními 
prostředníky, zprostředkovateli). Tento pozměňovací návrh zajišťuje soulad s navrženým 
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pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh 128
Lara Comi

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. it

Pozměňovací návrh 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Pozměňovací návrh 130
Teresa Riera Madurell
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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

Pozměňovací návrh 131
Philippe Lamberts
zaskupinu Verts/ALE

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

Pozměňovací návrh 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Pozměňovací návrh 133
Robert Goebbels

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

Toto nařízení by mělo zůstat neutrální s ohledem na technická řešení, která budou nalezena 
pro oddělení roamingových služeb.

Pozměňovací návrh 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. o a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

oa) „místní roamingovou datovou 
službou“ se rozumí roamingová datová 
služba poskytovaná zákazníkům přímo 
v navštívené síti operátorem mobilní sítě, 
operátorem mobilní virtuální sítě nebo 
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druhotným prodejcem;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. o a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

oa) „místní roamingovou datovou 
službou“ se rozumí roamingová datová 
služba poskytovaná zákazníkům přímo 
v navštívené síti operátorem mobilní sítě, 
operátorem mobilní virtuální sítě nebo 
druhotným prodejcem;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. o a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

oa) „velkoobchodním druhotným 
prodejem roamingu“ se rozumí prodej 
velkoobchodního roamingového přístupu 
jiným operátorem než operátorem 
navštívené sítě, který obvykle zahrnuje 
několik navštívených sítí v několika 
členských státech;

Or. en

Odůvodnění

Povinnost zpřístupnění by měla zahrnovat jak přímý velkoobchodní roamingový přístup, tak 
velkoobchodní roamingový přístup pro druhotné prodejce, a umožnit tak MVNO (operátorům 
virtuálních mobilních sítí) stejně jako zprostředkovatelům mezi operátory mobilních sítí 
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(MNO) a maloobchodními poskytovateli (např. obchodní zprostředkovatelé, distributoři 
apod.). Z toho důvodu je zapotřebí dvou definic: jedné pro „přímý velkoobchodní roamingový 
přístup“ a jedné pro „velkoobchodní roamingový přístup“, který by zahrnoval MVNO a 
veškeré prostředníky mezi MNO a maloobchodními poskytovateli (např. obchodními 
prostředníky, zprostředkovateli). Tento pozměňovací návrh zajišťuje soulad s navrženým 
pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. o a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

oa) „jednotným tarifem“ se rozumí tarif, 
který jsou všichni operátoři povinni 
nabízet a který nabízí stejné ceny za 
hlasové, SMS a datové služby v rámci 
Unie bez ohledu na to, zda zákazník 
využívá roaming, či nikoli;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Operátoři mobilních sítí vyhoví všem 
oprávněným žádostem o velkoobchodní 
roamingový přístup, včetně žádostí 
pocházejících od operátorů virtuálních 
mobilních sítí a druhotných prodejců. 
Žádost o velkoobchodní roamingový 
přístup by měla být i nadále přiměřená a 
měla by být přizpůsobená straně 
požadující přístup. Na poskytování 
velkoobchodního roamingového přístupu 
se použijí pravidla pro regulované 
velkoobchodní roamingové tarify 
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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 MVNO a druhotné prodejce. Další náklady spojené 
s poskytováním tohoto přístupu by měly být operátorovi mobilní sítě hrazeny.

Pozměňovací návrh 139
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Operátoři mobilních sítí vyhoví všem 
oprávněným žádostem o velkoobchodní 
roamingový přístup, včetně žádostí 
pocházejících od operátorů virtuálních 
mobilních sítí a druhotných prodejců. 
Velkoobchodní roamingový přístup se 
poskytuje za nediskriminačních podmínek 
bez rozdílu mezi domovskými a 
zahraničními operátory, včetně podmínek 
velkoobchodního přístupu poskytovaného 
pro vnitrostátní mobilní služby. Na 
poskytování velkoobchodního 
roamingového přístupu se použijí pravidla 
pro regulované velkoobchodní roamingové 
tarify stanovená v článcích 6, 8 a 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Francesco De Angelis

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. 
Operátorům virtuálních mobilních sítí 
musí být poskytnuty stejně příznivé 
podmínky jako jiným operátorům sítí za 
nediskriminačních podmínek. Na 
poskytování velkoobchodního 
roamingového přístupu se použijí pravidla 
pro regulované velkoobchodní roamingové 
tarify stanovená v článcích 6, 8 a 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Philippe Lamberts
zaskupinu Verts/ALE

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. S účinkem od 1. července 2014 vyhoví 
operátoři mobilních sítí 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 v čl. 13 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
András Gyürk
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Operátoři mobilních sítí neomezují 
velkoobchodní roamingový přístup do 
svých sítí, pokud neprokáží odůvodněnost 
tohoto omezení. Na poskytování 
velkoobchodního roamingového přístupu 
se použijí pravidla pro regulované 
velkoobchodní roamingové tarify 
stanovená v článcích 6, 8 a 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Jean-Pierre Audy

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 přímý 
velkoobchodní roamingový přístup 
kteréhokoliv operátora, včetně žádostí 
pocházejících od operátorů virtuálních 
mobilních sítí a velkoobchodních
druhotných prodejců, stejně jako všem 
odůvodněným žádostem o velkoobchodní 
druhotný prodej roamingu kteréhokoliv 
operátora virtuální mobilní sítě nebo 
maloobchodního druhotného prodejce, 
kterého hostí. Na poskytování 
velkoobchodního roamingového přístupu 
se použijí pravidla pro regulované 
velkoobchodní roamingové tarify 
stanovená v článcích 6, 8 a 11.

Or. en
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 Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je: vyjasnit, že povinnost zpřístupnění zahrnuje jak 
přímý velkoobchodní roamingový přístup, tak velkoobchodní druhotný prodej roamingu, čímž 
je zajištěn přístup pro MVNO; vyjasnit, že povinnost zpřístupnění se vztahuje pouze na 
operátory, avšak na všechny operátory; zajistit, aby se povinnost poskytovat přístup a 
související cenové stropy vztahovaly na všechny prostředníky mezi MNO a maloobchodními 
poskytovateli (např. obchodními prostředníky, zprostředkovateli). 

Pozměňovací návrh 144
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 145
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 

2. Pokud je zaručena proporcionalita, 
zahrnuje velkoobchodní roamingový 
přístup ke všem síťovým prvkům a 
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službám, softwarovým a informačním 
systémům, nezbytným pro poskytování 
roamingových služeb zákazníkům.

přiřazeným zařízením, příslušným 
službám, softwarovým a informačním 
systémům, nezbytným pro poskytování 
roamingových služeb zákazníkům.
Dodatečné služby přesahující základní 
velkoobchodní roamingový přístup, např. 
vyúčtování nebo služby zákaznického 
servisu, jsou hrazeny. 

Or. en

 Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby každý, kdo usiluje o přístup, neměl možnost požadovat přístup 
k jakýmkoli výhodám. 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 za tyto 
dodatečné služby dostat zaplaceno.

Pozměňovací návrh 146
Gunnar Hökmark

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

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Philippe Lamberts
zaskupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
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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. Žádosti o velkoobchodní roamingový 
přístup se vyhoví ve lhůtě šesti měsíců od 
doručení žádosti operátorovi sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Francesco De Angelis

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. Velkoobchodní roamingový přístup 
zahrnuje nediskriminační přístup ke všem 
síťovým prvkům a přiřazeným zařízením, 
příslušným službám, softwarovým a 
informačním systémům, nezbytným pro 
poskytování roamingových služeb 
zákazníkům, a to i odchylně od směrnice 
2002/19/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jean-Pierre Audy

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 přímý velkoobchodní 
roamingový přístup se vyhoví ve lhůtě 
dvou měsíců od doručení žádosti 
operátorovi sítě. Přístup by měl být 
realizován v přiměřené době, a to kratší 
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než šest měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Dvouměsíční lhůta se týká pouze zohlednění žádostí. Je důležité zavést pojem „přiměřené 
doby“ pro další fázi jednání o velkoobchodním roamingovém přístupu s cílem zajistit, aby 
technická realizace nebyla zbytečně oddalována. Tento pozměňovací návrh zajišťuje rovněž 
soudržnost s navrhovaným pozměňovacím návrhem čl. 3 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 150
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 se mohou vyskytnout technické problémy, které by bránily 
včasné realizaci bez zavinění operátora.

Pozměňovací návrh 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 
hlasovým, SMS a datovým službám 
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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 
uzavření smlouvy s alternativním 
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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.
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 152
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Domovští poskytovatelé umožní svým 
účastníkům přístup k roamingovým 
hlasovým, SMS a datovým službám 
libovolného alternativního poskytovatele 
roamingu, s nimiž jsou propojeni.

1. Domovští poskytovatelé umožní svým 
účastníkům přístup k roamingovým 
hlasovým, SMS a datovým službám 
libovolného alternativního poskytovatele 
roamingu.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Domovští poskytovatelé umožní svým 
účastníkům přístup k roamingovým 
hlasovým, SMS a datovým službám 
libovolného alternativního poskytovatele 
roamingu, s nimiž jsou propojeni.

1. Poskytovatelé vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb umožní svým 
zákazníkům přístup k roamingovým 
hlasovým, SMS a datovým službám nebo 
přístup k místním roamingovým datovým 
službám libovolného alternativního 
poskytovatele roamingu, který poskytuje 
roamingové služby v členském státě, ve 
kterém byla se zákazníkem uzavřena 
smlouva nebo ujednání o poskytování 
vnitrostátních mobilních komunikačních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Domovští poskytovatelé umožní svým 
účastníkům přístup k roamingovým 
hlasovým, SMS a datovým službám 
libovolného alternativního poskytovatele 
roamingu, s nimiž jsou propojeni.

1. Poskytovatelé vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb umožní svým 
účastníkům přístup k roamingovým 
hlasovým, SMS a datovým službám nebo 
přístup k místním roamingovým datovým 
službám libovolného alternativního 
poskytovatele roamingu, s nimiž jsou 
propojeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Domovští poskytovatelé umožní svým 
účastníkům přístup k roamingovým 
hlasovým, SMS a datovým službám 
libovolného alternativního poskytovatele 
roamingu, s nimiž jsou propojeni.

1. S účinkem od 1. března 2014 umožní 
domovští poskytovatelé svým zákazníkům
přístup k roamingovým hlasovým, SMS a 
datovým službám libovolného 
alternativního poskytovatele roamingu, 
kterému byl udělen přístup s cílem 
poskytovat oddělené roamingové služby 
v souladu s článkem 5.

Or. en

Odůvodnění

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Pozměňovací návrh 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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. června 2014 informují 
poskytovatelé vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb všechny své 
roamingové zákazníky o možnosti odhlásit 
se z jejich stávajících roamingových služeb 
a zvolit si roamingové služby poskytované 
alternativním poskytovatelem roamingu 
v souladu s odstavcem 1. Roamingovým 
zákazníkům je udělena lhůta dvou měsíců, 
ve které oznámí svou volbu svému 
poskytovateli vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb. V případě, že se 
zákazník rozhodne přejít v uvedeném 
časovém rozmezí k alternativnímu 
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poskytovateli roamingu, měl by se tento 
přechod uskutečnit nejpozději do jednoho 
pracovního dne. 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 157
Francesco De Angelis

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. ledna 2014 informují 
domovští poskytovatelé všechny své 
roamingové zákazníky o možnosti odhlásit 
se z jejich stávajících roamingových služeb 
a zvolit si roamingové služby od 
alternativního virtuálního poskytovatele 
roamingu a od 1. ledna 2015 od 
kteréhokoliv alternativního virtuálního 
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 158
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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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. Před datem uvedeným v odstavci 1
informují domovští poskytovatelé 
jednoznačně, srozumitelně a ve snadno 
přístupné formě všechny své roamingové 
zákazníky o možnosti zvolit si dočasně 
nebo trvale roamingové služby od 
alternativního poskytovatele roamingu. 
Roamingoví zákazníci mají v souladu s 
odstavci 3 a 4 právo zvolit si alternativního 
poskytovatele roamingu kdykoli, ať už 
dočasně nebo trvale.

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti nařízení by se neměla omezovat pouze na účastnické smlouvy; spotřebitelé 
by měli mít možnost dočasně změnit poskytovatele, např. během krátkodobých cest do 
zahraničí. Spotřebitelé nejsou obvykle ochotní měnit nabídky. S cílem umožnit jim 
informovanou volbu by měli mít domovští poskytovatelé povinnost informovat své zákazníky 
zřetelným a srozumitelným způsobem o změnách a možnosti zvolit si alternativního 
poskytovatele roamingu. 

Pozměňovací návrh 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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. Roamingoví 
zákazníci mají v souladu s odstavci 3 a 4 
právo zvolit si alternativního poskytovatele 
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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.

roamingu kdykoli.

Or. ro

Pozměňovací návrh 160
Jean-Pierre Audy

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 přiměřené době 
stanovené v pokynech sdružení BEREC 
s ohledem na harmonizované řešení pro 
oddělené poskytování roamingových 
služeb, 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

Odůvodnění

Co se chápe pod pojmem „přiměřená doba“ pro spotřebitele při změně poskytovatele 
roamingu, záleží do značné míry na technickém řešení. Vzhledem k tomu, že sdružení BEREC 
stanoví řešení ve svých pokynech, navrhuje se, aby v pokynech byla zároveň stanovena i lhůta 
pro změnu poskytovatele. 



PE478.630v01-00 68/98 AM\887960CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 je bezplatný, nesmí zahrnovat 
žádné podmínky ani omezení týkající se 
jiných prvků účastnické smlouvy než 
roamingových služeb poskytovaných 
alternativním poskytovatelem roamingu a 
proběhne do jednoho pracovního dne, s 
výjimkou případu, kdy poskytovatel 
vnitrostátních mobilních komunikačních 
služeb může roamingovému zákazníku, 
jenž je účastníkem 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 162
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu nebo 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 

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 pěti pracovních dní, s 
výjimkou případu, kdy domovský 
poskytovatel může roamingovému 
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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.

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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 163
Giles Chichester

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 co nejkratší 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

Odůvodnění

V souvislosti s časovými lhůtami pro přechod k alternativnímu poskytovateli roamingu 
navrhujeme, aby nařízení odkazovalo na „co nejkratší dobu“. Minimální časová lhůta 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 
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přenositelnosti čísel mobilních telefonů ve směrnici o univerzálních službách. 

Pozměňovací návrh 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 poskytovatel vnitrostátních 
mobilních komunikačních služeb všem
zákazníkům jednotlivě úplnou informaci o 
možnosti vybrat si alternativního 
poskytovatele roamingu a nebude jim 
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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.

bránit v uzavření smlouvy s alternativním 
poskytovatelem roamingu. Zákazníci 
uzavírající smlouvu s poskytovatelem 
vnitrostátních mobilních komunikačních 
služeb 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 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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.

6. Poskytovatel vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb 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 
poskytovatele vnitrostátní mobilní 
komunikační služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Pokud zákazník obdrží od svého 
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domovského poskytovatele roamingu tarif, 
který se přibližuje tarifům za vnitrostátní 
hlasové, SMS a datové služby, ze kterých 
má prospěch, povinnost operátora 
umožnit zákazníkům přístup 
k roamingovým hlasovým, SMS a 
datovým 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, jaké 
roamingové tarify jsou blízké domovským 
tarifům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Pokud zákazník uzavře účastnickou 
smlouvu na místní roamingové datové 
služby s alternativním poskytovatelem 
roamingu v souladu s odstavcem 1, 
poskytovatel vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb poskytuje nadále 
roamingové hlasové a SMS služby se 
stejnými technickými charakteristikami, 
včetně kvalitativních parametrů, jako 
kdyby zákazník využíval roamingových 
datových služeb poskytovaných 
poskytovatelem vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Pokud zákazník přijme nabídku svého 
domovského operátora v případě, že 
roamingové tarify jsou prakticky 
rovnocenné, jako jeho domovské tarify za 
hlasové, datové a SMS služby, povinnost 
operátora umožnit zákazníkům přístup 
k roamingovým hlasovým, SMS a 
datovým službám kteréhokoliv 
alternativního roamingového operátora, 
kterému byl umožněn přístup, s cílem 
poskytovat oddělené roamingové služby 
v souladu s ustanoveními článku 5, jak je 
uvedeno v odstavcích 1 až 6 výše, se 
nepoužije. Po veřejných konzultacích a v 
úzké spolupráci s Komisí vypracuje 
sdružení BEREC do tří měsíců od přijetí 
tohoto nařízení pokyny, ve kterých stanoví 
podmínky, jež musí roamingový tarif 
splňovat, má-li být považován za 
„prakticky rovnocenný“. Komise 
s přihlédnutím k pokynům stanoveným 
sdružením BEREC a na základě 
konzultací s příslušnými vnitrostátními 
regulačními orgány bezodkladně 
v každém jednotlivém případě rozhodne o 
platnosti výjimky „praktické 
rovnocennosti“. Sdružení BEREC sleduje, 
zda všichni operátoři, kteří se rozhodli 
uplatnit tuto výjimku, soustavně dodržují 
stanovené pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Povinnosti stanovené v odstavcích 1 až 
6 výše 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 
vnitrostátních 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, jež se 
výrazně přibližují domovským tarifům.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Pokud zákazník obdrží od svého 
domovského operátora roamingový tarif, 
který se výrazně přibližuje tarifům za 
vnitrostátní hlasové, SMS a datové služby, 
ze kterých má prospěch, povinnost 
operátora umožnit zákazníkům přístup 
k roamingovým hlasovým, SMS a 
datovým službám kteréhokoliv 
alternativního roamingového operátora, 
kterému byl umožněn přístup, aby mohl 
poskytovat oddělené roamingové služby, 
v souladu s ustanoveními článku 5, jak je 
uvedeno v odstavcích 1 až 6 výše, se 
neuplatní. Po konzultacích se 
zúčastněnými stranami a v úzké 
spolupráci s Komisí vypracuje sdružení 
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BEREC v přiměřené časové lhůtě 
nepřekračující tři měsíce od přijetí tohoto 
nařízení pokyny, ve kterých stanoví, jaké 
roamingové tarify se výrazně přibližují 
domovským tarifům; tento postup musí 
zohlednit povinnost zajistit pokrytí, kterou 
ukládají členské státy.

Or. en

Odůvodnění

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
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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Pozměňovací návrh 172
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Povinnosti související s hlasovým a 
SMS roamingem v souladu 
s ustanoveními odstavců 1 až 6 výše a 
ustanoveními článku 5 se nevztahují na 
domovské poskytovatele, kteří nabídnou 
ke všem svým účastnickým smlouvám 
hlasové a SMS roamingové tarify, které se 
výrazně přibližují tarifům účtovaným 
roamingovým zákazníkům za hlasové, 
SMS a datové služby do 1. července 2014. 
Pokud se operátor rozhodne tarify 
dobrovolně snížit, bude se toto snížení 
vztahovat na všechny jeho tarifní plány. 
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Sdružení BEREC v úzké spolupráci s 
Komisí vypracuje do tří měsíců od přijetí 
tohoto nařízení pokyny, ve kterých 
stanoví, jaké roamingové tarify se výrazně 
přibližují domovským tarifům.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6b. Pokud zákazník obdrží od svého 
domovského poskytovatele roamingový
tarif, který se výrazně přibližuje tarifům za 
vnitrostátní hlasové, SMS a datové služby, 
povinnost operátora umožnit zákazníkům 
přístup k hlasovým, SMS a datovým 
roamingovým službám kteréhokoliv 
alternativního roamingového operátora se 
neuplatní.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6b. Poskytovatelé vnitrostátních 
mobilních komunikačních služeb nesmí 
svým zákazníkům bránit v dočasném 
přístupu k místním datovým službám 
kteréhokoliv alternativního poskytovatele 
místních mobilních roamingových 
datových služeb.
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Or. en

Pozměňovací návrh 175
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6c. Pokud zákazník dočasně využívá 
místní datové služby, domovský operátor 
nadále poskytuje hlasový a SMS roaming 
se stejnými technickými 
charakteristikami, jako kdyby zákazník 
využíval roamingových datových služeb 
poskytovaných poskytovatelem 
vnitrostátních mobilních komunikačních 
služeb. Spotřebiteli, který se rozhodne 
dočasně využívat přístup k místním 
datovým službám kteréhokoliv 
alternativního poskytovatele, nejsou 
účtovány žádné dodatečné poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6c. Maximální rozdíl, který mohou 
operátoři uplatňovat mezi domovským a 
roamingovým tarifem, aniž by porušili 
ustanovení odstavce 6b, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci na základě stanoviska sdružení 
BEREC po konzultacích s dotčenými 
subjekty, a to v přiměřené lhůtě, která 
nepřesáhne tři měsíce po přijetí tohoto 
nařízení. Jestliže veškeré roamingové 
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nabídky určitého operátora splňují 
podmínky stanovené v tomto odstavci, 
ustanovení odstavce 1 až 6 výše a článku 5 
se nepoužijí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6d. Do 1. července 2014 operátoři zajistí 
zařízení umožňující zákazníkům dočasný 
přístup k místním roamingovým datovým 
službám kteréhokoliv poskytovatele při 
zachování čísla jejich mobilního telefonu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6e. Poskytovatelé místních datových 
roamingových služeb v navštívené zemi 
nediskriminují roamingové zákazníky, ale 
nabízející jim datové služby za podobných 
podmínek jako svým domovským 
zákazníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4a
Dočasný přístup k místním roamingovým 

datovým službám 
1. Poskytovatelé vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb nebrání svým 
zákazníkům v dočasném přístupu 
k místním službám datového roamingu 
kteréhokoli poskytovatele místních 
mobilních služeb datového roamingu, bez 
toho, aby rušili své stávající účastnické 
smlouvy nebo ujednání týkající se 
datového roamingu.
2. Ustanovení odstavce 1 se neuplatní 
v případě, že se zákazník rozhodl uzavřít 
smlouvu s alternativním poskytovatelem 
roamingu v souladu s článkem 4.
3. Jestliže zákazník dočasně využívá 
místních roamingových datových služeb, 
poskytovatel vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb poskytuje nadále 
hlasové a SMS roamingové služby se 
stejnými technickými charakteristikami, 
včetně kvalitativních parametrů, jako 
kdyby zákazník využíval roamingových 
datových služeb poskytovaných 
poskytovatelem vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb.
4. Rozhodnutí zákazníka dočasně využít 
přístup k místním roamingovým datovým 
službám kteréhokoli poskytovatele 
místních roamingových datových služeb 
nesmí být vázáno na související podpis 
smlouvy nebo jiné pevné nebo trvalé 
poplatky ze strany domovského 
poskytovatele a musí být možné v rámci 
jakéhokoli maloobchodního tarifního 
plánu.
5. Jakýkoli dočasný přechod k 
poskytovateli místních roamingových 
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datových služeb místo využívání 
roamingových datových služeb 
poskytovatele vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb a jakýkoli přechod 
zpět k poskytovateli vnitrostátních 
mobilních komunikačních služeb jsou 
bezplatné a nejsou vázány na žádné 
podmínky či omezení v rámci účastnické 
smlouvy a jsou prováděny bez prodlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4a
S účinností od 1. července 2014 jsou 
maloobchodní ceny za volání, 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 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zařízení pro oddělený prodej 
roamingových služeb

vypouští se
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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 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
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Pozměňovací návrh 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 
pro telekomunikační služby, uskuteční se 
zavádění technických řešení pro zařízení k 
oddělenému prodeji roamingových služeb 
v celé Unii současně.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Gunnar Hökmark

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 

Aby byl zajištěn rozvoj jednotného trhu, 
musí se zavádění technických řešení pro 
zařízení k oddělenému prodeji 
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roamingových služeb v celé Unii současně. roamingových služeb a pro umožnění 
přístupu k místním roamingovým datovým 
službám uskutečnit nákladově účinným 
způsobem a musí k němu dojít v celé Unii 
současně.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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 s roamingem, budou 
technická řešení pro zařízení k 
oddělenému prodeji roamingových služeb 
zaváděna v celé Unii současně, přičemž 
budou splňovat tato kritéria:
a) veškerá technická řešení musí být 
nákladově účinná;
b) musí být navržena tak, aby vycházela 
vstříc potřebám spotřebitelů;
c) musí umožňovat maximální 
interoperabilitu;
d) musí umožňovat dočasný přestup 
k místnímu poskytovateli pro používání 
dat, a to 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) koncoví uživatelé 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; 
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g) nesmí být znemožněn roaming pro 
občany EU ve třetích zemích anebo 
občany třetích zemí v EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 odpovídající požadavkům 
uvedeným v odstavci 1 byla k dispozici 
nejpozději do 1. března 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
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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 stejné SIM karty a používání 
stejného terminálu současně s 
vnitrostátními mobilními službami. Ceny 
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 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

1. Pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb v souladu s článkem 
4 operátoři zajistí, aby zařízení byla k 
dispozici nejpozději do 1. června 2014 s 
cílem zajistit svým zákazníkům možnost 
využívat vnitrostátní mobilní služby a 
oddělené roamingové služby nabízené 
alternativním roamingovým operátorem a 
přitom si zachovat své mobilní telefonní 
číslo a používat stejný terminál. Ceny za 
propojení a dodatečnou podporu spojené s 
poskytováním těchto zařízení se orientují 
podle nákladů a zákazníkům by se za 
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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.

používání tohoto zařízení neměly účtovat 
žádné přímé poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb operátoři zajistí, aby 
zařízení byla k dispozici nejpozději do 1. 
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. 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 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis
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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 odpovídající požadavkům 
uvedeným v odstavci 1 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. Ceny 
za propojení se orientují podle nákladů a 
zákazníkům by se za používání tohoto 
zařízení neměly účtovat žádné přímé 
poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Jean-Pierre Audy

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 

Pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb operátoři zajistí, aby 
zařízení byla k dispozici nejpozději do 1. 
března 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, 
vyhoví operátoři odůvodněným žádostem o 
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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.

přístup a o používání odpovídajících 
specifických síťových prvků a 
souvisejících zařízení, jako např. přístup 
ke stejné SIM kartě nebo používání 
stejného terminálu současně s 
vnitrostátními mobilními službami. Ceny
za velkoobchodní přístup spojený s 
poskytováním tohoto zařízení se orientují 
podle nákladů a zákazníkům by se za 
používání tohoto zařízení neměly účtovat 
žádné přímé poplatky.

Or. en

Odůvodnění

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Pozměňovací návrh 192
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 

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 
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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.

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. it

Pozměňovací návrh 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Poskytovatel vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb neodmítne smlouvy 
na poskytování hlasových a SMS 
roamingových služeb svým zákazníkům, 
kteří používají místní roamingové datové 
služby alternativního poskytovatele 
roamingu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2b. S cílem umožnit dočasný přístup 
k místním roamingovým datovým službám 
v souladu s článkem 4a, operátoři zajistí, 
aby zařízení byla k dispozici nejpozději do 
1. června 2014, aby tak noví zákazníci 
mohli mít dočasný přístup k místním 
roamingovým datovým službám 
kteréhokoli poskytovatele těchto služeb a 
přitom si mohli zachovat své mobilní 
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telefonní číslo a zároveň používat stejný 
terminál. Poskytování služeb ověřování 
uživatelů je bezplatné a ceny za dodatečné 
podpůrné služby související 
s poskytováním těchto zařízení se orientují 
podle nákladů a zákazníkům se za 
používání tohoto zařízení neúčtují žádné 
přímé poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2c. Pokud poskytovatel vnitrostátních 
mobilních komunikačních služeb nabízí 
roamingové služby v zemi poskytovatele 
místních roamingových datových služeb, 
poskytovatel vnitrostátních mobilních 
komunikačních služeb neodmítne dohodu 
o poskytování hlasových a SMS 
roamingových služeb zákazníkovi 
poskytovatele místních roamingových 
datových služeb v navštívené zemi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2d. V zájmu zajištění rozvoje jednotného 
trhu se realizace zařízení uvedených 
v odstavci 1 a 3 uskuteční prostřednictvím 
jednoho nebo více technických řešení 
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harmonizovaným způsobem v rámci celé 
Unie a bude splňovat tyto základní 
požadavky: 
– přívětivost vůči spotřebiteli, zejména 
umožnit spotřebiteli snadný a rychlý 
přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu při zachování stávajícího 
mobilního telefonního čísla;
– schopnost vyhovět 
konkurenceschopným způsobem různým 
kategoriím spotřebitelské poptávky, včetně 
poptávky ze strany intenzivních uživatelů 
datových služeb;
– schopnost účinně rozvíjet hospodářskou 
soutěž a zohlednit zároveň možnosti 
operátorů k využívání své infrastruktury 
nebo komerčních ujednání;
– nákladová efektivnost při zohlednění 
rozdělení nákladů mezi poskytovatele 
vnitrostátních mobilních komunikačních 
služeb a alternativních poskytovatelů 
roamingu;
– schopnost dostát závazku umožnit 
spotřebitelům výběr alternativního 
poskytovatele roamingu v rámci časové 
lhůty stanovené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 
technických řešení týkajících se zařízení 
pro oddělené roamingové služby a 

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 oddělený prodej roamingových služeb
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harmonizované postupy ke změně 
poskytovatele roamingových služeb. Na 
odůvodněnou žádost sdružení BEREC 
může Komise tuto lhůtu prodloužit.

a harmonizované postupy ke změně 
poskytovatele roamingových služeb a 
ohledně zařízení umožňujících přístup 
k místním roamingovým datovým
službám. Na odůvodněnou žádost sdružení 
BEREC může Komise tuto lhůtu 
prodloužit. V případě potřeby může 
sdružení BEREC po konzultacích se 
zúčastněnými stranami a v úzké 
spolupráci s Komisí pokyny aktualizovat. 

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Gunnar Hökmark

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 
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.

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 a 
ohledně zařízení umožňujících přístup 
k místním roamingovým datovým 
službám. Na odůvodněnou žádost sdružení 
BEREC může Komise tuto lhůtu 
prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3
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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 
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.

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. 
Harmonizovaná technická řešení splňují 
požadavky stanovené v odstavci 1. Na 
odůvodněnou žádost sdružení BEREC 
může Komise tuto lhůtu prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Jean-Pierre Audy

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 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.

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 
harmonizovaného technického řešení pro 
oddělené poskytování roamingových 
služeb. Toto řešení splňuje objektivní 
kritéria a minimální požadavky, jako je 
zejména splnění těchto základních 
požadavků: 

- souběžná realizace technických řešení
v rámci Unie;
- možnost, aby si koncoví uživatelé 
zachovali stávající mobilní telefonní číslo;
- snadný a rychlý přechod koncových 
uživatelů k alternativnímu poskytovateli 



PE478.630v01-00 94/98 AM\887960CS.doc

CS

roamingu a mezi alternativními 
poskytovateli roamingu při zachování 
svého domovského operátora;
- občanům Unie musí být technicky 
umožněno využívat i nadále roaming ve 
třetích zemích a občanům třetích zemí 
musí být umožněno využívat nadále 
roaming v rámci Unie;
- technická proveditelnost,
- proporcionalita nákladů jednotlivých 
stran,
- dopad na hospodářskou soutěž (jak 
na maloobchodní, tak na velkoobchodní 
úrovni),
- integrita sítě (včetně ověřování a 
identifikace uživatelů) a 
- ochrana obchodních a osobních údajů, 
které mají operátoři k dispozici.
Pokyny sdružení BEREC by se měly 
vztahovat zejména na technická hlediska 
týkající se zařízení pro oddělené 
roamingové služby a na harmonizované 
postupy ke změně poskytovatele 
roamingových služeb. Na odůvodněnou 
žádost sdružení BEREC může Komise tuto 
lhůtu prodloužit. 

Sdružení BEREC bude pokyny soustavně 
prověřovat, přičemž zohlední jejich 
praktické uplatnění, v případě potřeby 
vydá revidované pokyny s cílem 
dosáhnout základních požadavků 
účinnějším a účelnějším způsobem.

Or. en

Odůvodnění 

I když technické řešení by mělo stanovit sdružení BEREC ve svých pokynech, nařízení samo 
by mělo obsahovat řadu objektivních cílů, které by mělo harmonizované řešení oddělení 
splňovat, aby se podle něj mohla řídit práce sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh 201
Pilar del Castillo Vera



AM\887960CS.doc 95/98 PE478.630v01-00

CS

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.

Komise je po konzultacích se sdružením 
BEREC a s příslušnými zúčastněnými 
stranami oprávněna přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
18a s cílem vytvořit harmonizovaná 
technická řešení související jak se 
zařízením pro oddělené roamingové 
služby, tak s harmonizovanými postupy na 
změnu poskytovatele roamingových 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud je přístup zamítnut, může 
poškozená strana zahájit v dané věci 
řízení o urovnání sporu uvedené v 
článcích 20 a 21 směrnice 2002/21/ES. 
Při řešení těchto sporů zohlední 
vnitrostátní regulační orgány v nejvyšší 
možné míře pokyny sdružení BEREC 
v souladu s článkem 3 nařízení 1211/2009 
a případně prováděcích aktů.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zmínit ustanovení rámcové směrnice, která umožňují vnitrostátním regulačním 
orgánům vymáhat ustanovení, jako je např. povinnost přístupu.

Pozměňovací návrh 203
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud veškeré nabídky operátora splňují 
podmínky stanovené v čl. 4 odst. 6a, 
mohou být požadavky vznesené vůči 
tomuto operátorovi ze strany dalších 
operátorů o přístup k odpovídajícím 
specifickým síťovým prvkům a 
souvisejícím zařízením a jejich využívání 
pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb podle čl. 4 odst. 1 až 
6 zamítnuty.

Or. en

Odůvodnění

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 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 be met 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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Pozměňovací návrh 204
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu zajištění jednotného uplatňování 
odstavce 3 může Komise při maximálním 
zohlednění pokynů sdružení BEREC 
přijmout prováděcí akty s cílem dále 
harmonizovat praktické aspekty 
umožňující oddělený prodej 
roamingových služeb. Tyto případné 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 5a odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Pozměňovací návrh 205
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je nápomocen Komunikační výbor 
zřízený článkem 22 směrnice 2002/21/ES. 
Tento výbor je výborem ve smyslu 
nařízení 182/2011.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení 182/2011.

Or. en
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Odůvodnění

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This amendment ensures consistency 
with proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Pozměňovací návrh 206
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5a
Pokud veškeré nabídky operátora splňují 
podmínky stanovené v čl. 4 odst. 6a, 
mohou být žádosti vznesené vůči tomuto 
operátorovi ze strany dalších operátorů o 
přístup k odpovídajícím specifickým 
síťovým prvkům a souvisejícím zařízením 
a jejich využívání pro účely odděleného 
prodeje roamingových služeb podle čl. 4 
odst. 1 až 6 zamítnuty.

Or. en


