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Pozměňovací návrh 207
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli zákazníka za 
zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, které má původ 
v této navštívené síti, včetně nákladů na 
původ, tranzit a ukončení volání, nesmí od 
1. července 2012 překročit 0,15 EUR za 
minutu.

Or. de

Odůvodnění

Strukturální opatření navržená Komisí mají za cíl zlepšit hospodářskou soutěž. Dosáhnout 
zlepšení však bude možné pouze tehdy, pokud se pro nové účastníky stane vstup na trh 
atraktivní. Je proto nutné stanovit cenové stropy tak, aby umožnily také novým účastníkům na 
trhu pokrýt náklady a dosáhnout zisku.

Pozměňovací návrh 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě 
účtovat domovskému poskytovateli 
zákazníka za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, které 
má původ v této navštívené síti, včetně 
nákladů na původ, tranzit a ukončení 
volání, nesmí od 1. července 
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2012 překročit 0,14 EUR za minutu. 2012 překročit 0,11 EUR za minutu.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě 
účtovat domovskému poskytovateli 
zákazníka za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, které 
má původ v této navštívené síti, včetně 
nákladů na původ, tranzit a ukončení 
volání, nesmí od 1. července 
2012 překročit 0,13 EUR za minutu.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě 
účtovat domovskému poskytovateli 
zákazníka za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, které 
má původ v této navštívené síti, včetně 
nákladů na původ, tranzit a ukončení 
volání, nesmí od 1. července 
2012 překročit 0,13 EUR za minutu.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 212
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Průměrná velkoobchodní cena, kterou 
smí operátor navštívené sítě 
účtovat domovskému poskytovateli 
zákazníka za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, které 
má původ v této navštívené síti, včetně 
nákladů na původ, tranzit a ukončení 
volání, nesmí od 1. července 
2012 překročit 0,13 EUR za minutu.
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Pozměňovací návrh 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července 2013 na 0,11 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,07 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
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velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,06 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,07 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Strukturální opatření navržená Komisí mají za cíl zlepšit hospodářskou soutěž. Dosáhnout 
zlepšení však bude možné pouze tehdy, pokud se pro nové účastníky stane vstup na trh 
atraktivní. Je proto nutné stanovit cenové stropy tak, aby umožnily také novým účastníkům na 
trhu pokrýt náklady a dosáhnout zisku.

Pozměňovací návrh 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července 2013 na 0,08 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,04 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července 2013 na 0,10 EUR, dne 
1. července 2014 na 0,07 EUR a dne 
1. července 2015 na 0,06 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,06 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července 2013 na 0,06 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,04 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
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velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,06 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení. 

velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,04 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července 2013 na 0,10 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,07 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,07 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července 2013 na 0,07 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,04 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,04 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července 2013 na 0,10 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,07 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,07 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.
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Pozměňovací návrh 221
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 222
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 

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

odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července 2013 na 0,05 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,03 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,03 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 
1. července 2013 na 0,04 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,03 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 
0,03 EUR po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 225
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Domovští poskytovatelé zpřístupní a 
jasnou a transparentní formou aktivně 
nabízejí eurotarif uvedený v odstavci 2 
všem svým roamingovým zákazníkům. 
Tento eurotarif nevyžaduje uzavření 
související účastnické smlouvy ani 
nezahrnuje další pevné nebo pravidelné 
platby a může být kombinován s jakýmkoli 
jiným maloobchodním tarifem.

1. Domovští poskytovatelé nerozlišují 
prostřednictvím výrazně vyšších rozdílů a 
vyšších cen pro roamingové zákazníky ve 
srovnání s domovskými zákazníky a 
zpřístupní a jasnou a transparentní formou 
aktivně nabízejí eurotarif uvedený v 
odstavci 2 všem svým roamingovým 
zákazníkům. Tento eurotarif nevyžaduje 
uzavření související účastnické smlouvy 
ani nezahrnuje další pevné nebo pravidelné 
platby a může být kombinován s jakýmkoli 
jiným maloobchodním tarifem.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,32 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,11 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,28 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,24 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,10 EUR. Aniž 

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,20 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,04 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,15 EUR a dne 
1. ledna 2014 se dále sníží na 0,10 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,03 EUR. Tyto 
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jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci eurotarifu jsou platné do 30. 
června 2016. 

regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2014, kdy už nadále rozlišování
mezi domovskými a roamingovými 
voláními nebude možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,30 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,10 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,25 EUR, dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,21 EUR 
a dne 1. července 2015 na 0,18 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,08 EUR, 
1. července 2014 na 0,07 EUR a dne 
1. července 2015 na 0,06 EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
eurotarifu jsou platné do 30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí překročit
0,32 EUR za minutu za uskutečněná volání 

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí překročit 
0,33 EUR za minutu za uskutečněná volání 
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a 0,11 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,28 EUR a dne 
1 července 2014 se dále sníží na 0,24 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,10 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016.

a 0,12 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,29 EUR a dne 
1 července 2014 se dále sníží na 0,25 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,11 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016

Or. de

Odůvodnění

Strukturální opatření navržená Komisí mají za cíl zlepšit hospodářskou soutěž. Dosáhnout 
zlepšení však bude možné pouze tehdy, pokud se pro nové účastníky stane vstup na trh 
atraktivní Je proto nutné stanovit cenové stropy tak, aby umožnily také novým účastníkům na 
trhu pokrýt náklady a dosáhnout zisku

Pozměňovací návrh 231
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,28 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,10 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,24 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,20 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,06 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci eurotarifu jsou platné do 
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30. června 2016. 30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,35 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,11 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,25 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,15 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,8 EUR a 
1. července 2014 na 0,06 EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
eurotarifu jsou platné do 30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,30 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,10 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,25 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,21 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,08 EUR
a 1. července 2014 na 0,07 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 234
Niki Tzavela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,32 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,11 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,20 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,06 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,15 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,10 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,05 EUR. Aniž 
je dotčen článek 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
eurotarifu jsou platné do 30. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,32 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,11 EUR za minutu 

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,20 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,04 EUR za minutu 
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za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,28 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,24 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,10 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016. 

za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,15 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,10 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,03 EUR. Aniž 
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci eurotarifu jsou platné do 
30. června 2016.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za přijatá roamingová volání by měly být zrušeny nebo alespoň zásadním způsobem 
sníženy, tak aby nebyly účtovány žádné poplatky za přijatá volání v domovské síti. Rovněž 
přijímání SMS je bezplatné a to jak v domovské síti, tak v rámci roamingu.

Pozměňovací návrh 238
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí 
překročit 0,32 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,11 EUR za minutu 
za přijatá volání. Cenový strop za 
uskutečněná volání se dne 1. července 
2013 sníží na 0,28 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,18 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,10 EUR a 
1. července 2014 na 0,08 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
eurotarifu jsou platné do 30. června 2017.



AM\888051CS.doc 23/94 PE478.645v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014. Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Pozměňovací návrh 239
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, se 
může u roamingových volání lišit, avšak od 
1. července 2012 nesmí překročit 
0,32 EUR za minutu za uskutečněná volání 
a 0,11 EUR za minutu za přijatá volání. 
Cenový strop za uskutečněná volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,28 EUR a dne 
1. července 2014 se dále sníží na 0,24 EUR 
a cenový strop za přijatá volání se dne 
1. července 2013 sníží na 0,10 EUR.
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června 2016.

Or. ro

Pozměňovací návrh 240
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 241
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Pilar del Castillo Vera
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Domovští poskytovatelé použijí eurotarif 
pro všechny stávající roamingové 
zákazníky automaticky, s výjimkou 
roamingových zákazníků, kteří 
si již úmyslně zvolili zvláštní roamingový 
tarif nebo balíček, díky kterému využívají 
pro regulovaná roamingová volání výhody 
jiného tarifu, než který by jim byl přidělen 
v případě, že by tento výběr neuskutečnili.

Domovští poskytovatelé použijí eurotarif 
pro všechny stávající roamingové 
zákazníky automaticky, s výjimkou 
roamingových zákazníků, kteří 
si již úmyslně zvolili nabídku, která 
splňuje podmínky čl. 4 odst. 6a nebo
zvláštní roamingový tarif nebo balíček, 
díky kterému využívají pro regulovaná 
roamingová volání výhody jiného tarifu, 
než který by jim byl přidělen v případě, že 
by tento výběr neuskutečnili.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

předchozí roamingový tarif a které nesmí 
přesáhnout jeden měsíc.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5a. S účinkem od 1. července 2012 zřídí 
domovští poskytovatelé působící 
v hraničních regionech nadnárodní 
tarifní zóny pro volání, ve kterých bude 
spotřebitelům účtována standardní sazba 
bez ohledu na to, ze které země dostupná 
síť pochází. Nadnárodní tarify pro volání 
nesmí přesahovat domovské sazby. Tyto 
zóny budou zřízeny v šířce 10 kilometrů 
po obou stranách hranic.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Matthias Groote

Čl. 7 – odst. 5 a (nový)
T 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Domovští poskytovatelé smí omezit 
roamingová volání pouze tehdy, pokud si 
to zákazník výhradě vyžádá, nebo pokud 
byl dosažen stanovený cenový limit.

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. S účinkem od 1. července 2012 nesmí 
průměrná velkoobchodní cena, kterou smí 
operátor navštívené sítě 
účtovat domovskému poskytovateli 
zákazníka za zprostředkování regulované 
roamingové SMS zprávy, která má původ 

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

v této navštívené síti, překročit 0,03 EUR 
za SMS zprávu. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena za poskytnutí 
regulované roamingové SMS zprávy se dne 
1. července 2013 sníží na 0,02 EUR a dne 
1. července 2014 na 0,01 EUR. Aniž je 
dotčen článek 13, regulovaná 
velkoobchodní cena za poskytnutí 
regulované roamingové SMS zprávy 
zůstane ve výši 0,01 EUR po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S účinkem od 1. července 2012 nesmí 
průměrná velkoobchodní cena, kterou smí 
operátor navštívené sítě 
účtovat domovskému poskytovateli 
zákazníka za zprostředkování regulované 
roamingové SMS zprávy, která má původ 
v této navštívené síti, překročit 0,03 EUR 
za SMS zprávu a dne 1. července 2013 se 
sníží na 0,02 EUR a dne 1. července 2014 
na 0,01 EUR. Aniž je dotčen článek 19, 
regulovaná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulované roamingové SMS 
zprávy zůstane ve výši 0,01 EUR po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Konzervativní odhady sdružení BEREC se pohybují mezi 0,3 a 1,39 eurocentu za minutu, což 
je průměrně 0,41 eurocentu. Poplatek ve výši 2 eurocentů se jeví těžko obhajitelný a 
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1 eurocent bude vhodnější.

Pozměňovací návrh 249
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. S účinkem od 1. července 2012 nesmí 
průměrná velkoobchodní cena, kterou smí 
operátor navštívené sítě 
účtovat domovskému poskytovateli 
zákazníka za zprostředkování regulované 
roamingové SMS zprávy, která má původ 

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

v této navštívené síti, překročit 0,03 EUR 
za SMS zprávu a dne 1. července 2013 se 
sníží na 0,02 EUR a dne 1. července 2014 
na 0,01 EUR. Aniž je dotčen článek 13, 
regulovaná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulované roamingové SMS 
zprávy zůstane ve výši 0,01 EUR po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Domovští poskytovatelé jasnou 
a transparentní formou zpřístupní SMS 
eurotarif uvedený v odstavci 2 všem svým 
roamingovým zákazníkům. SMS eurotarif 
nevyžaduje uzavření související účastnické 
smlouvy ani nezahrnuje další pevné nebo 
pravidelné platby a může být kombinován 
s jakýmkoli jiným maloobchodním tarifem, 
s výhradou dalších ustanovení tohoto 
článku. 

1. Domovští poskytovatelé nerozlišují 
prostřednictvím výrazně vyšších rozdílů a 
vyšších cen pro roamingové zákazníky ve 
srovnání s domovskými zákazníky a 
zpřístupní jasnou a transparentní formou 
SMS eurotarif uvedený v odstavci 2 všem 
svým roamingovým zákazníkům. SMS 
eurotarif nevyžaduje uzavření související 
účastnické smlouvy ani nezahrnuje další 
pevné nebo pravidelné platby a může být 
kombinován s jakýmkoli jiným 
maloobchodním tarifem, s výhradou 
dalších ustanovení tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S účinkem od 1. července 2012 se může 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, u 
roamingových SMS zpráv lišit, avšak 
nesmí překročit 0,07 EUR. Cenový strop se 
od 1. července 2013 sníží na 0,06 EUR a
od 1. ledna 2014 na 0,05 EUR. 
Regulované maximální maloobchodní 
ceny v rámci SMS eurotarifu zůstanou ve 
výši 0,05 EUR do 30. června 2014, kdy už 
nadále rozlišování mezi domovskými a 
roamingovými SMS nebude možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S účinkem od 1. července 2012 se 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem snižuje od 
1. července 2012 na 0,09 EUR, od 
1. července 2013 na 0,07 EUR a od 
1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,05 EUR 
po dobu platnosti tohoto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. S účinkem od 1. července 2012 se může 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, u 
roamingových SMS zpráv lišit, avšak 
nesmí překročit 0,10 EUR. Aniž jsou 

2. S účinkem od 1. července 2012 se může 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, u 
roamingových SMS zpráv lišit, avšak 
nesmí překročit 0,06 EUR. Aniž jsou 
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dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,10 EUR 
do 30. června 2016. 

dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,06 EUR 
do 30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S účinkem od 1. července 2012 se 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, nesmí překročit 
0,08 EUR. Aniž jsou dotčeny články 13 a 
19, tyto regulované maximální 
maloobchodní ceny v rámci SMS 
eurotarifu zůstanou ve výši 0,08 EUR do
30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, snižuje od 
1. července 2012 na 0,09 EUR, od 
1. července 2013 na 0,07 EUR a od 
1. července 2014 na 0,06 EUR. Aniž jsou 
dotčeny články 13 a 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,06 EUR 
do 30. června 2016.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 258
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S účinkem od 1. července 2012 se může 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, u 
roamingových SMS zpráv lišit, avšak 
nesmí překročit 0,07 EUR. Cenový strop se 
od 1. července 2013 sníží na 0,06 EUR a 
od 1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu tarifu zůstanou ve výši 
0,05 EUR do 30. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se
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ceny v rámci SMS eurotarifu zůstanou ve 
výši 0,10 EUR do 30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S účinkem od 1. července 2012 se může 
maloobchodní cena (bez DPH) SMS 
eurotarifu, kterou smí domovský 
poskytovatel účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za regulovanou roamingovou 
SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, u 
roamingových SMS zpráv lišit, avšak 
nesmí překročit 0,07 EUR. Cenový strop se 
od 1. července 2013 sníží na 0,06 EUR a 
od 1. července 2014 na 0,05 EUR. Aniž
jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci SMS eurotarifu zůstanou ve výši 
0,05 EUR do 30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

SMS zprávu odeslanou tímto 
roamingovým zákazníkem, snižuje od 
1. července 2013 na 0,09 EUR a od 
1. července 2014 na 0,06 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, tyto regulované 
maximální maloobchodní ceny v rámci 
SMS eurotarifu zůstanou ve výši 0,06 EUR 
do 30. června 2017.

Or. en

Odůvodnění

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014.
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Pozměňovací návrh 263
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Poskytovatelé do 30. června 2012 
definují a zveřejní výkonnostní kritéria 
pro poskytování služby roamingové SMS 
zprávy. Výkonnostní kritéria budou 
zahrnuta ve všech nabídkách a fakturách 
pro zákazníky roamingových služeb. SMS 
zpráva nesmí být adresátovi v žádném 
případě doručena později než 5 minut od 
okamžiku odeslání. Domovští 
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poskytovatelé nebudou roamingovým 
zákazníkům účtovat žádný tarif za 
roamingové zprávy SMS, které budou 
doručeny později než do 5 minut od 
okamžiku odeslání.

Or. ro

Pozměňovací návrh 264
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Domovští poskytovatelé použijí SMS 
eurotarif pro všechny nové roamingové 
zákazníky, kteří si dobrovolně nevybrali 
jiný roamingový SMS tarif nebo tarifní 
balíček roamingových služeb obsahující 
jiný tarif pro regulované roamingové SMS 
zprávy.

5. Domovští poskytovatelé použijí SMS 
eurotarif pro všechny nové roamingové 
zákazníky, kteří si dobrovolně nevybrali 
nabídku, která splňuje podmínky čl. 4 
odst. 6a nebo jiný roamingový SMS tarif 
nebo tarifní balíček roamingových služeb 
obsahující jiný tarif pro regulované 
roamingové SMS zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Každý roamingový zákazník může 
kdykoli požádat o převedení na euro-SMS 
tarif nebo z euro-SMS tarifu na jiný tarif. 
Toto převedení musí proběhnout do 
jednoho pracovního dne od doručení 
žádosti, musí být bezplatné a nesmí 
zahrnovat žádné podmínky ani omezení 
týkající se jiných než roamingových prvků 
účastnické smlouvy. Domovský 

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

poskytovatel může lhůtu pro převedení 
prodloužit až do okamžiku, kdy skončí 
minimální stanovené období, po něž musí 
být využíván předchozí roamingový tarif 
a které nesmí přesáhnout jeden měsíc. 
SMS eurotarif lze vždy kombinovat 
s eurotarifem.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. S účinkem od 1. července 2012 zřídí 
domovští poskytovatelé působící 
v hraničních regionech nadnárodní 
tarifní zóny pro SMS služby, ve kterých 
bude spotřebitelům účtována standardní 
sazba bez ohledu na to, ze které země 
dostupná síť pochází. Nadnárodní tarify 
pro SMS nesmí přesahovat domovské 
sazby. Tyto zóny budou zřízeny v šířce 
10 kilometrů po obou stranách hranic.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Domovští poskytovatelé smí omezit 
roamingové SMS zprávy pouze tehdy, 
pokud si to zákazník výhradně vyžádá, 
nebo pokud byl dosažen stanovený cenový 
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limit.

Or. de

Pozměňovací návrh 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 0,25 EUR, ode dne 
1. července 2013 ochranný limit 0,15 EUR 
a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
0,10 EUR za megabyte přenesených dat. 
Aniž je dotčen článek 13, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,10 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ochranný limit 10 EUR za 
gigabyte přenesených dat. Aniž je dotčen 
článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena za poskytnutí 
regulovaných roamingových datových 
služeb zůstane ve výši 10 EUR za gigabyte
přenesených dat po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
poskytovateli roamingových služeb 
roamingového zákazníka za poskytování 
regulovaných roamingových datových 
služeb prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit dne 1. července 2012 ochranný 
limit 0,05 EUR, dne 1. července 2013 
ochranný limit 0,04 EUR a dne 1. července 
2014 ochranný limit 0,03 EUR za 
megabyte přenesených dat. Aniž je dotčen 
článek 19, maximální průměrná 
velkoobchodní cena za poskytnutí 
regulovaných roamingových datových 
služeb zůstane ve výši 0,03 EUR za 
megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 271
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 50 EUR, ode dne 
1. července 2013 ochranný limit 40 EUR a 
ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
30 EUR za gigabyte přenesených dat. Aniž 
je dotčen článek 13, maximální průměrná 
velkoobchodní cena za poskytnutí 
regulovaných roamingových datových 
služeb zůstane ve výši 30 EUR za gigabyte
přenesených dat po dobu platnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Miloslav Ransdorf

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 0,23 EUR, ode dne 
1. července 2013 ochranný limit 0,17 EUR 
a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
0,10 EUR za megabyte přenesených dat. 
Aniž je dotčen článek 13, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,10 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 275
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 0,20 EUR, ode dne 
1. července 2013 ochranný limit 0,10 EUR 
a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
0,05 EUR za megabyte přenesených dat. 
Aniž je dotčen článek 13, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,05 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 0,23 EUR, ode dne 
1. července 2013 ochranný limit 0,17 EUR, 
ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
0,10 EUR a ode dne 1. července 2015 
ochranný limit 0,08 EUR za megabyte 
přenesených dat. Aniž je dotčen článek 13, 
maximální průměrná velkoobchodní cena 
za poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,08 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 277
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí průměrná velkoobchodní cena, 
kterou smí operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 0,05 EUR, ode dne 
1. července 2013 ochranný limit 0,04 EUR 
a ode dne 1. ledna 2014 ochranný limit 
0,03 EUR za megabyte přenesených dat. 
Maximální průměrná velkoobchodní cena 
za poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,03 EUR 
za využitý megabyte do 30. června 2014, 
kdy už nadále rozlišování mezi 
domovskými a roamingovými daty nebude 
možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

domovskému poskytovateli roamingového 
zákazníka za poskytování regulovaných 
roamingových datových služeb 
prostřednictvím této navštívené sítě, 
překročit ode dne 1. července 2012 
ochranný limit 200 EUR, ode dne 
1. července 2013 ochranný limit 150 EUR 
a ode dne 1. července 2014 ochranný limit 
100 EUR za gigabyte přenesených dat. 
Aniž je dotčen článek 13, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 100 EUR 
za gigabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 a
Měření objemu dat na úrovni průměrné 

velkoobchodní ceny
Objem dat na úrovni průměrné 
velkoobchodní ceny, kterou smí operátor 
navštívené sítě účtovat domovskému 
poskytovateli zákazníka za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových datových služeb, které mají
původ v této navštívené síti, musí být 
měřen v terabytech.
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Odůvodnění

Rychlý technický vývoj v telekomunikačním odvětví si na velkoobchodní úrovni vyžaduje 
přenos objemu dat uváděný v terabytech.

Pozměňovací návrh 282
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytovatelé roamingu jasnou a 
transparentní formou zpřístupní datový 
eurotarif uvedený v odstavci 2 všem svým 
roamingovým zákazníkům. Tento datový 
eurotarif nevyžaduje uzavření související 
účastnické smlouvy ani nezahrnuje další 
pevné nebo pravidelné platby a může být 
kombinován s jakýmkoli jiným 
maloobchodním tarifem.

1. Poskytovatelé roamingu nerozlišují 
prostřednictvím výrazně vyšších rozdílů a 
vyšších cen pro roamingové zákazníky ve 
srovnání s domovskými zákazníky a 
jasnou a transparentní formou zpřístupní 
datový eurotarif uvedený v odstavci 2 
všem svým roamingovým zákazníkům. 
Tento datový eurotarif nevyžaduje 
uzavření související účastnické smlouvy 
ani nezahrnuje další pevné nebo pravidelné 
platby a může být kombinován s jakýmkoli 
jiným maloobchodním tarifem.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poskytovatelé roamingu jasnou a 
transparentní formou zpřístupní datový 
eurotarif uvedený v odstavci 2 všem svým 
roamingovým zákazníkům. Tento datový 
eurotarif nevyžaduje uzavření související 
účastnické smlouvy ani nezahrnuje další 
pevné nebo pravidelné platby a může být 

1. Poskytovatelé roamingu jasnou a 
transparentní formou zpřístupní datový 
eurotarif uvedený v odstavci 2 všem svým 
roamingovým zákazníkům. Tento datový 
eurotarif nevyžaduje uzavření související 
účastnické smlouvy ani nezahrnuje další 
pevné nebo pravidelné platby a může být 
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kombinován s jakýmkoli jiným 
maloobchodním tarifem.

kombinován s jakýmkoli jiným 
maloobchodním tarifem. Tento datový 
eurotarif zajišťuje dodržování koncepce 
neutrality sítě pro veškeré využití dat, 
zejména pro přístup k VOIP a dalším 
podobným službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,50 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,30 EUR za 
megabyte a dne 1. ledna 2014 na 
0,20 EUR za megabyte. Tato regulovaná 
maximální maloobchodní cena zůstane ve 
výši 0,20 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2014, kdy už nadále rozlišování 
mezi domovskými a roamingovými daty
nebude možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,15 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,12 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 
0,09 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,09 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 500 EUR za 
gigabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 300 EUR za 
gigabyte a dne 1. července 2014 na 200
EUR za gigabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
200 EUR za využitý gigabyte po dobu 
platnosti tohoto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 287
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,15 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,12 EUR za 
megabyte a dne 1. ledna 2014 na 
0,09 EUR za megabyte. Tato regulovaná 
maximální maloobchodní cena zůstane ve 
výši 0,09 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2014, kdy už nadále rozlišování 
mezi domovskými a roamingovými daty 
nebude možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,90 EUR za 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,75 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,50 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 
0,25 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,25 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 292
Niki Tzavela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 100 EUR za 
gigabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 60 EUR za 
gigabyte a dne 1. července 2014 na 
30 EUR za gigabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
30 EUR za využitý gigabyte do 30. června 
2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,25 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,15 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 
0,10 EUR za megabyte. Aniž je dotčen 
článek 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,10 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 20 EUR za 
gigabyte. Maximální maloobchodní cena 
za poskytování roamingových dat za méně 
než 1 gigabyte je poměrná k ceně 20 EUR 
za gigabyte. Aniž jsou dotčeny články 13 a 
19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
20 EUR za využitý gigabyte do 30. června 
2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,50 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,30 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 
0,20 EUR za megabyte. Aniž jsou dotčeny 
články 13 a 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,20 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2016. Domovští poskytovatelé 
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nejsou oprávnění účtovat roamingovým 
zákazníkům zvlášť využívání aplikací 
nebo služeb jako např. VOIP. 

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,90 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,70 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 
0,30 EUR za megabyte. Aniž je dotčen 
článek 19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 
0,30 EUR za využitý megabyte do 
30. června 2017.

Or. en

Odůvodnění

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.
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Pozměňovací návrh 298
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. S platností ode dne 1. července 2012 
nesmí maloobchodní cena v rámci 
datového eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi, překročit 
0,90 EUR za megabyte. Cenový strop za 
využitá data se sníží dne 1. července 2013 
na 0,70 EUR za megabyte a dne 1. 
července 2014 na 0,50 EUR za megabyte.

Or. ro

Pozměňovací návrh 299
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý poskytovatel roamingu účtuje svým 
roamingovým zákazníkům za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových datových služeb, pro které 
platí datový eurotarif, v tarifikaci po 
kilobytech.

Každý poskytovatel roamingu účtuje svým 
roamingovým zákazníkům za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových datových služeb, pro které 
platí datový eurotarif, v tarifikaci po 
megabytech.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 300
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Od 1. července 2012 domovští 
poskytovatelé použijí datový eurotarif pro 
všechny nové roamingové zákazníky, kteří 
si dobrovolně nezvolili jiný roamingový 
datový tarif nebo tarifní balíček 
roamingových služeb obsahující jiný tarif 
pro regulované roamingové datové služby.

4. Od 1. července 2012 domovští 
poskytovatelé použijí datový eurotarif pro 
všechny nové roamingové zákazníky, kteří 
si dobrovolně nezvolili nabídku, která 
splňuje podmínky čl. 4 odst. 6a, nebo jiný 
roamingový datový tarif nebo tarifní 
balíček roamingových služeb obsahující 
jiný tarif pro regulované roamingové 
datové služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Pozměňovací návrh 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. S účinkem od 1. července 2012 zřídí 
domovští poskytovatelé působící 
v hraničních regionech nadnárodní 
tarifní zóny pro datové komunikační 
služby, ve kterých bude spotřebitelům 
účtována standardní sazba bez ohledu na 
to, ze které země dostupná síť pochází. 
Nadnárodní tarify pro datovou 
komunikaci nesmí přesahovat domovské 
sazby. Tyto zóny budou zřízeny v šířce 
10 kilometrů po obou stranách hranic.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a
Měření objemu dat na úrovni průměrné 

maloobchodní ceny
Objem dat na úrovni průměrné 
maloobchodní ceny v rámci datového 
eurotarifu, který smí domovský 
poskytovatel účtovat roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaných datových roamingových 
služeb, musí být měřen v gigabytech.
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Or. de

Odůvodnění

Rychlý technický rozvoj v telekomunikační oblasti si na maloobchodní úrovni vyžaduje přenos 
objemu dat uváděný v gigabytech.

Pozměňovací návrh 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 12a
Jednotný tarif

S účinkem od 1. července 2015 
poskytovatelé, kteří nabízí vnitrostátní i 
roamingové komunikační služby, 
zpřístupní a zveřejní všem svým 
zákazníkům kromě stávajících tarifů i 
jednotný tarif pro volání, SMS a datové 
služby, které budou nabízet stejné ceny 
bez ohledu na to, zda se jedná o 
roamingového zákazníka, či nikoli.
Tento jednotný tarif nepřesáhne cenové 
limity stanovené v čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 2 
a čl. 12 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 vypouští se
Podmínky pro předčasné nepoužití 
maximálních velkoobchodních a 



AM\888051CS.doc 63/94 PE478.645v01-00

CS

maloobchodních cen
1. Aby bylo možné posoudit vývoj 
hospodářské soutěže na roamingových 
trzích, sdružení BEREC pravidelně 
shromažďuje údaje o vývoji 
maloobchodních a velkoobchodních cen 
za roamingové hlasové, SMS a datové 
služby. Tyto údaje by měly být nejméně 
dvakrát do roka oznámeny Komisi. 
Komise je zveřejní.
2. Pokud se po 30. červnu 2018 průměrná 
velkoobchodní cena jedné z roamingových 
služeb (hlasové, SMS nebo datové) při 
nevyrovnaném provozu mezi operátory, 
kteří nepatří do stejné skupiny, sníží na 75 
% maximální velkoobchodní ceny 
stanovené v čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 1 a čl. 
11 odst. 1 nebo pod tuto úroveň, 
maximální velkoobchodní ceny za 
dotčenou roamingovou službu se již 
nepoužijí. Komise na základě tržních 
údajů shromážděných sdružením BEREC 
pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka 
splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně 
v sérii C Úředního věstníku Evropské unie 
údaje prokazující, že maximální 
velkoobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.
3. Pokud se po zavedení odděleného 
prodeje roamingových služeb uvedeného v 
článku 5 a před 1. červencem 2016 
průměrná maloobchodní cena na úrovni 
Unie sníží na 75 % maximální 
maloobchodní ceny stanovené v čl. 7 odst. 
2, čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 nebo pod 
tuto úroveň, maximální maloobchodní 
ceny za tyto roamingové služby se již 
nepoužijí. Komise na základě tržních 
údajů shromážděných sdružením BEREC 
pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka 
splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně 
v sérii C Úředního věstníku Evropské unie 
údaje prokazující, že maximální 
maloobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.
4. Příslušné maximální ceny přestanou 
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platit od prvního dne měsíce následujícího 
po zveřejnění údajů prokazujících, že 
podmínky odstavce 2 nebo odstavce 3 jsou 
splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně 
v sérii C Úředního věstníku Evropské unie 
údaje prokazující, že maximální 
velkoobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3



AM\888051CS.doc 67/94 PE478.645v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

3. Maximální maloobchodní ceny 
stanovené v čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 2 a čl. 
12 odst. 2 nebo pod tuto úroveň, se již 
nepoužijí, jakmile bude dosaženo skutečně 
jednotného trhu s mobilními 
komunikačními službami a s jednotným 
tarifem, který bude zakazovat 
diskriminační stanovování cen pro 
domovskou komunikaci a komunikaci 
v rámci EU. Jakmile bude tato podmínka 
splněna, zveřejní Komise neprodleně v 
sérii C Úředního věstníku Evropské unie, 
že maximální maloobchodní ceny za 
dotčenou službu se již nepoužijí.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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maloobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 312
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Příslušné maximální ceny přestanou 
platit od prvního dne měsíce následujícího 
po zveřejnění údajů prokazujících, že 
podmínky odstavce 2 nebo odstavce 3 jsou 
splněny.

4. Příslušné maximální ceny budou 
odstraněny pouze tehdy, bude-li důvěra 
v tržní síly taková, aby dokázala snížit 
ceny v míře, která bude z hlediska 
zákonodárců, občanů celé EU, 
hromadného cestovního trhu a častých 
uživatelů roamingu dostačující.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Článek 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Transparentnost maloobchodních cen za 
regulovaná roamingová volání a SMS 
zprávy

Transparentnost maloobchodních cen za 
roamingová volání a SMS zprávy

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý domovský poskytovatel poskytne 
roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu 
na území jiného členského státu, než je 
členský stát, v němž se nachází jeho 
domovská síť, bezplatně, bez zbytečného 
prodlení a automaticky prostřednictvím 
zprávy zaslané na mobilní telefon základní 
personalizované informace o cenách za 
roaming (včetně DPH), které platí pro 
uskutečňování a příjem volání a odesílání 
SMS zpráv dotyčným zákazníkem v 
navštíveném členském státě, aby 

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

navštíveném členském státě nebo třetí 
zemi, aby roamingového zákazníka 
upozornil na skutečnost, že mu budou při 
uskutečňování nebo příjmu volání a při 
odesílání SMS zpráv účtovány ceny za 
roaming, ledaže zákazník domovskému 
poskytovateli oznámí, že takové 
upozornění nevyžaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Každý domovský poskytovatel poskytne 
roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu 
na území jiné země, než je země, v níž se 
nachází jeho domovská síť, bezplatně, bez 
zbytečného prodlení a automaticky 
prostřednictvím zprávy zaslané na mobilní 
telefon základní personalizované informace 
o cenách za roaming (včetně DPH), které 
platí pro uskutečňování a příjem volání a 
odesílání SMS zpráv dotyčným 
zákazníkem v navštívené zemi, aby 
roamingového zákazníka upozornil na 
skutečnost, že mu budou při uskutečňování 
nebo příjmu volání a při odesílání SMS 
zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže 
zákazníkovi je alespoň 18 let a 
domovskému poskytovateli oznámí, že 
takové upozornění nevyžaduje.

Or. en

Odůvodnění

Zejména nezletilí by měli být chráněni proti šokům z vyúčtování.
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Pozměňovací návrh 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

b) odesílání roamingových SMS zpráv na 
území navštívené země.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

požádat domovského poskytovatele, aby 
tuto službu opět začal poskytovat.

Or. en

Odůvodnění

Zejména nezletilí by měli být chráněni proti šokům z vyúčtování.

Pozměňovací návrh 320
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 
mají zákazníci kdekoli v Unii právo 
požadovat a bezplatně obdržet podrobnější 
personalizované informace o cenách za 
roaming platných v navštívené síti pro 
hlasová volání, SMS, MMS a jiné datové 
komunikační služby, jakož i informace 
o opatřeních v oblasti transparentnosti 
platných na základě tohoto nařízení, a to 
formou hlasového volání do mobilní sítě 
nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je 
podávána prostřednictvím bezplatné 
telefonní linky určené k tomuto účelu 
domovským poskytovatelem. Povinnosti 
stanovené v odstavci 1 se nepoužijí na 
zařízení pro komunikaci mezi stroji M2M, 
která využívají mobilní komunikaci.

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 
mají zákazníci kdekoli právo požadovat 
a bezplatně obdržet podrobnější 
personalizované informace o cenách za 
roaming platných v navštívené síti pro 
hlasová volání, SMS, MMS a jiné datové 
komunikační služby, jakož i informace 
o opatřeních v oblasti transparentnosti 
platných na základě tohoto nařízení, a to 
formou hlasového volání do mobilní sítě 
nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je 
podávána prostřednictvím bezplatné 
telefonní linky určené k tomuto účelu 
domovským poskytovatelem. Povinnosti
stanovené v odstavci 1 se nepoužijí na 
zařízení pro komunikaci mezi stroji M2M, 
která využívají mobilní komunikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 
mají zákazníci kdekoli v Unii právo 
požadovat a bezplatně obdržet podrobnější 
personalizované informace o cenách za 
roaming platných v navštívené síti pro 
hlasová volání, SMS, MMS a jiné datové 
komunikační služby, jakož i informace 
o opatřeních v oblasti transparentnosti 
platných na základě tohoto nařízení, a to 
formou hlasového volání do mobilní sítě 
nebo prostřednictvím SMS. Tato žádost je 
podávána prostřednictvím bezplatné 
telefonní linky určené k tomuto účelu 
domovským poskytovatelem. Povinnosti 
stanovené v odstavci 1 se nepoužijí na 
zařízení pro komunikaci mezi stroji M2M, 
která využívají mobilní komunikaci.

2. Kromě možností uvedených v odstavci 1 
zákazníci kdekoli v Unii bezplatně obdrží
podrobnější personalizované informace 
o cenách za roaming platných v navštívené 
síti pro hlasová volání, SMS, MMS a jiné 
datové komunikační služby, jakož 
i informace o opatřeních v oblasti 
transparentnosti platných na základě tohoto 
nařízení, a to formou hlasového volání do 
mobilní sítě nebo prostřednictvím SMS. 
Tato žádost je podávána prostřednictvím 
bezplatné telefonní linky určené k tomuto 
účelu domovským poskytovatelem. 
Povinnosti stanovené v odstavci 1 se 
nepoužijí na zařízení pro komunikaci mezi 
stroji M2M, která využívají mobilní 
komunikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Domovští poskytovatelé poskytnou všem 
uživatelům úplné informace o tom, jakým 
způsobem se vyhnout poplatkům za 
nevyžádaný roaming.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Domovští poskytovatelé učiní nezbytné 
kroky, aby byli všichni jejich roamingoví 
zákazníci informováni o možnosti zvolit si 
eurotarif, SMS eurotarif a datový eurotarif. 
Zejména informují všechny roamingové 
zákazníky o podmínkách eurotarifu, 
o podmínkách SMS eurotarifu a do 30. 
června 2012 o podmínkách datového 
eurotarifu stanovených v článku 12, a to 
jasnou a nestrannou formou. Všem 
zákazníkům, kteří si zvolili jiný tarif, poté 
v přiměřených intervalech tuto skutečnost 
připomínají.

Domovští poskytovatelé aktivně informují 
všechny své roamingové zákazníky
o možnosti zvolit si eurotarif, SMS 
eurotarif a datový eurotarif. Zejména 
informují všechny roamingové zákazníky 
o podmínkách eurotarifu, o podmínkách 
SMS eurotarifu a do 30. června 2012 o 
podmínkách datového eurotarifu 
stanovených v článku 12, a to jasnou 
a nestrannou formou. Všem zákazníkům, 
kteří si zvolili jiný tarif, poté 
v přiměřených intervalech tuto skutečnost 
připomínají.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Odůvodnění

Při používání roamingu mimo EU měla by se uplatnit ustanovení proti šokům z vyúčtování za 
SMS a hlasové služby.

Pozměňovací návrh 325
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Domovští poskytovatelé umožní svým 
zákazníkům bezplatně získat informace 
o rozsahu uskutečněných roamingových 
volání a roamingových SMS zpráv, a to 
jak o jejich počtu, tak i o poplatcích s nimi 
spojenými. Tyto informace musí být 
alespoň denně aktualizovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 326
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 a
Pokud byla odeslána SMS zpráva na 
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území jiného členského státu a došlo 
k jejímu chybnému přenosu, musí o tom 
poskytovatel neprodleně informovat 
zákazníka zasláním SMS zprávy. 

Or. de

Odůvodnění

Pro zajištění úplné přeshraniční komunikace musí být zaručen přenos SMS zpráv.

Pozměňovací návrh 327
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zákazníci se smlouvami o předplacených službách s automatickým navýšením kreditu by měli 
být chráněni před šokem z vyúčtování a uznáváme, že původní návrh znění mohl neúmyslně 
vyjmout tyto spotřebitele z oblasti působnosti nařízení. Jsme si rovněž vědomi, že některým 
zákazníkům využívajícím předplacených služeb mohu ve využívání datového roamingu bránit 
stávající povinnosti.
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Pozměňovací návrh 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Domovští poskytovatelé v souladu 
s odstavci 2 a 3 zajistí, aby roamingoví 
zákazníci byli před uzavřením i po 
uzavření smlouvy náležitě informováni 
o cenách platných pro používání 
roamingových datových služeb jak v rámci 
Unie, tak mimo ni, a to způsobem, který 
zákazníkům usnadní porozumět finančním 
důsledkům používání těchto služeb 
a umožní jim sledovat a kontrolovat své 
výdaje za ně. Ochranný mechanismus 
uvedený v odstavci 3 se nepoužije pro 
zákazníky využívající předplacených 
služeb, kteří používají předplacené služby 
bez automatického navýšení kreditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

datového roamingu vypnout, a tím zabránit 
nekontrolované spotřebě roamingových 
datových služeb a nevyžádanému 
roamingu v příhraničních regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Před uzavřením smlouvy a pravidelně po 
uzavření smlouvy informují domovští 
poskytovatelé případně své zákazníky 
o riziku automatického a nekontrolovaného 
připojení a stahování dat prostřednictvím 

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

datového roamingu. Domovští 
poskytovatelé dále jasným a dobře 
srozumitelným způsobem svým 
zákazníkům vysvětlí, jak mohou 
automatické připojení prostřednictvím 
datového roamingu vypnout, a tím zabránit 
nekontrolované spotřebě roamingových 
datových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Domovský poskytovatel pomocí 2. Domovský poskytovatel pomocí 
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automatické zprávy informuje 
roamingového zákazníka o tom, že používá 
roamingovou službu, a poskytne mu 
základní personalizované tarifní informace 
o cenách za zprostředkování regulovaných 
roamingových datových služeb platných 
pro tohoto roamingového zákazníka 
v dotyčném členském státu, ledaže 
zákazník uvědomí svého domovského 
poskytovatele, že tyto informace 
nepožaduje.

automatické zprávy informuje 
roamingového zákazníka o tom, že používá 
roamingovou službu, a poskytne mu 
základní personalizované tarifní informace 
o cenách za zprostředkování regulovaných 
roamingových datových služeb platných 
pro tohoto roamingového zákazníka 
v dotyčné zemi, ledaže zákazník uvědomí 
svého domovského poskytovatele, že tyto 
informace nepožaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Domovský poskytovatel pomocí 
automatické zprávy informuje 
roamingového zákazníka o tom, že používá 
roamingovou službu, a poskytne mu 
základní personalizované tarifní informace 
o cenách za zprostředkování roamingových 
datových služeb platných pro tohoto 
roamingového zákazníka v dotyčném 
členském státu, ledaže zákazník, kterému 
je alespoň 18 let, uvědomí svého 
domovského poskytovatele, že tyto 
informace nepožaduje.

Or. en

Odůvodnění

Zejména nezletilí by měli být chráněni proti šokům z vyúčtování.

Pozměňovací návrh 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Každý domovský poskytovatel poskytne 
všem svým roamingovým zákazníkům 

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

možnost zvolit si dobrovolně a bez 
poplatku funkci, která poskytuje informace 
o celkové spotřebě vyjádřené v objemu 
nebo v měně, ve které jsou roamingovému 
zákazníkovi účtovány roamingové datové 
služby poskytované v rámci Unie i mimo 
ni, a která zaručuje, že celkové výdaje za 
roamingové datové služby nepřekročí bez 
výslovného souhlasu zákazníka ve 
stanoveném období určený finanční limit.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zejména nezletilí by měli být chráněni proti šokům z vyúčtování.

Pozměňovací návrh 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nezletilí by měli být zejména chráněni proti šokům z vyúčtování.

Pozměňovací návrh 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Každý domovský poskytovatel dále zajistí, 
aby v případě, že roamingové datové 
služby dosáhnou 50 % a 80 % 
dohodnutého finančního nebo objemového 
limitu, bylo na mobilní telefon nebo jiné 
zařízení roamingového zákazníka odesláno 
příslušné upozornění, a to např. 
prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu či 
vyskakovacího okna na počítači (pop-up 
window). Zákazníci, kterým je alespoň 18 
let, mají právo požádat svého operátora, 
aby odesílání těchto upozornění ukončil, 
a mají právo kdykoliv a bezplatně požádat 
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poskytovatele, aby tuto službu opět začal 
poskytovat.

domovského poskytovatele, aby tuto 
službu opět začal poskytovat.

Or. en

Odůvodnění

Zejména nezletilí by měli být chráněni proti šokům z vyúčtování.

Pozměňovací návrh 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 15a
Srovnání cen

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

Or. en

Odůvodnění

V současnosti není srovnání jednotlivých mobilních telefonních tarifů nabízených jednotlivými 
operátory snadné v důsledku složitých formátů a balíčků. Tuto skutečnost by měla Komise 
prověřit. S cílem zabránit skrývání nákladů by mělo být rovněž zřejmé, že informace o cenách, 
které zákazník dostává, zahrnují DPH.
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Pozměňovací návrh 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Členské státy stanoví sankce za porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Zahrnují rovněž 
povinnost vyplatit zákazníkům náhradu, 
jestliže poskytovatel zpožďuje zákazníkovi 
přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu nebo mu v něm brání. Členské 
státy oznámí uvedená ustanovení Komisi 
nejpozději dne 30. března 2012 
a neprodleně Komisi oznámí veškeré 
následné změny, které se uvedených 
ustanovení týkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Adina-Ioana Vălean

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nejdůležitější je cenový rozdíl mezi tarify v členských státech a roamingovými tarify.

Pozměňovací návrh 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– do jaké míry měli spotřebitelé prospěch 
z reálného snížení cen roamingových 

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

komunikační služby a rozmanitost tarifů 
a produktů dostupných pro spotřebitele 
s různým přístupem k využívání hovorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– míru hospodářské soutěže na 
maloobchodním i velkoobchodním trhu, 
zejména pak konkurenční postavení 
malých, nezávislých nebo začínajících 
operátorů, včetně konkurenčních účinků 
obchodních dohod a míry vzájemného 
propojení operátorů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

– rozsah, v jakém strukturální řešení 
uvedená v článcích 3 a 4 přinesla výsledky 
v rozvoji hospodářské soutěže na trhu 
s roamingem a přispěla tak k vytvoření 
jednotného tarifu.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- realizace strukturálních řešení ze strany 
operátorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – odrážka 5 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- rozsah, v jakém doložka v čl. 4 odst. 6a 
napomohla k dosažení cílů stanovených 
v tomto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Pokud ze zprávy vyplyne, že strukturální 
řešení stanovená tímto nařízením nejsou 
dostatečná k podpoře hospodářské soutěže 
na trhu s roamingem ve prospěch 
evropských spotřebitelů a k tomu, aby 
vedla k vytvoření jednotného tarifu, 
Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě návrhy na technické a strukturální 
změny potřebné k dosažení skutečného 
jednotného trhu s mobilními 
komunikacemi, který povede k vytvoření 
jednotného tarifu a bude zakazovat 
rozdílné určování cen mezi domovskými 
komunikačními službami a 
komunikačními službami v rámci EU.
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Pozměňovací návrh 359
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozbývá platnosti dnem 30. června 1  
2022

Komise posoudí toto nařízení nejpozději 
do dne 30. června 2020 podle získaných 
zkušeností a podle pokroku 
zaznamenaného v průběhu jeho 
provádění a v případě potřeby navrhne 
opatření.
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