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*** Schvalovací proces

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních 
komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)
(KOM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0402),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0190/2011),

– s ohledem na čl.294 odst. 3 SFEU,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne (...)1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne (…)2,

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů3,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 25. listopadu 2011 pro Výbor pro 
průmysl, výzkum a energetiku podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského 
parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které 
byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná 
ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich 
věcného obsahu,

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení ve znění upraveném podle doporučení poradní 
pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi, jakož 

                                               
1 Úř. věst C 0, 0.0.0000, s. 0./ Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst C 0, 0.0.0000, s. 0./ Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
3 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1
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i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na jednotu právních předpisů a právní jistotu by mělo být jasně stanoveno, že na 
technické podmínky přístupu, které upravuje toto nařízení, se vztahují rovněž příslušná 
ustanovení přístupové směrnice, včetně ustanovení týkajících se nediskriminace a 
interoperability.
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Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) Povinnost velkoobchodního 
roamingového přístupu by v souladu 
s příslušnými ustanoveními přístupové 
směrnice měla zahrnovat přístup ke všem 
prvkům a zařízením nezbytným pro 
poskytování roamingových služeb, jako 
jsou tyto prvky: přístup k síťovým prvkům 
a přiřazeným zařízením; přístup k 
příslušným softwarovým systémům včetně 
systémů podpory provozu; přístup k 
informačním systémům nebo databázím 
pro předběžné objednávání, zajišťování, 
objednávání, žádosti o údržbu a opravy a 
fakturaci; přístup k převodu čísel nebo k 
systémům nabízejícím funkci na stejné 
úrovni; přístup k mobilním sítím a přístup 
k službám virtuálních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Spotřebitelé by měli mít právo zvolit 
si prodej roamingových služeb oddělený od 
vnitrostátních balíčků mobilních služeb. S 
ohledem na poskytování odděleného 
prodeje roamingových služeb by měly být 
stanoveny základní zásady, které by měly
být zavedeny koordinovaným způsobem v 
celé Unii. Spotřebitelé by měli mít možnost 
zvolit si jiného poskytovatele 
roamingových služeb beze změny 
telefonního čísla a způsobem, který 
zajišťuje interoperabilitu služeb tak, aby 

(22) Spotřebitelé by měli mít právo zvolit 
si způsobem, který bude zohledňovat 
jejich potřeby, prodej roamingových služeb 
oddělený od vnitrostátních balíčků 
mobilních služeb. V současnosti existuje 
několik různých způsobů, jak lze 
technicky realizovat možnost odděleného 
prodeje roamingových služeb, mj. 
prostřednictvím duálního kódu IMSI 
(dvou oddělených kódů mezinárodní 
identifikace mobilního účastníka (IMSI) 
na téže SIM kartě), jednoho kódu IMSI 
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roamingové služby byly poskytovány 
kdekoli v Unii a měly stejnou úroveň 
kvality.

(který si mezi sebou předávají domovský 
poskytovatel a poskytovatel roamingu) a 
duálního či jednoho kódu IMSI spojeného 
s právem účastníka přejít k poskytovateli 
v navštívené zemi (dočasný přestup k 
místnímu poskytovateli). Vzhledem 
k tomu, že toto nařízení by nemělo 
stanovit žádné zvláštní technické řešení, 
jak docílit odděleného prodeje 
roamingových služeb, nýbrž pouze vytvořit 
podmínky pro řešení, které bude 
nejúčelnější a nejúčinnější, včetně řešení 
kombinovaných, a na jehož vývoji bude 
pracovat sdružení BEREC v těsné 
součinnosti s Komisí, měly by být základní 
požadavky stanoveny s ohledem na 
technické vlastnosti, které by mělo mít 
každé zařízení umožňující oddělený prodej 
roamingových služeb. Jedním z těchto 
základních požadavků by mělo být i to, 
aby spotřebitelé měli možnost zvolit si 
rychle a snadno koordinovaným způsobem 
v celé Unii jiného poskytovatele 
roamingových služeb beze změny 
telefonního čísla tak, aby roamingové 
služby byly poskytovány kdekoli v Unii a 
měly stejnou úroveň kvality. Neměl by být 
dále znemožněn roaming za hranicemi 
Unie či využívání roamingových služeb ze 
strany státních příslušníků třetích zemí 
pobývajících na území Unie. Ze 
základních požadavků vyplývá, že zvolené 
technické řešení by mělo zajistit 
interoperabilitu služeb.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo stanovit základní kritéria, která by mělo splňovat každé zařízení umožňující 
oddělený prodej roamingových služeb, aniž by přitom předepisovalo jakoukoli konkrétní 
technologickou metodu.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(65) Aby se zajistilo, že regulační 
povinnosti ohledně velkoobchodních a 
maloobchodních cen za roamingové 
hlasové, SMS a datové služby nebudou 
vyžadovány déle, než je nutné, jakmile 
budou strukturální řešení zcela zavedena a 
na trhu s roamingem se dostatečně rozvine 
hospodářská soutěž, Komise v roce 2016 
přezkoumá fungování tohoto nařízení a 
provede analýzu toho, zda se podařilo 
dosáhnout cílů tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Od stanovení maximálních velkoobchodních a maloobchodních cen by se mělo upustit teprve 
poté, co začne účinným způsobem fungovat hospodářská soutěž. Toto rozhodnutí by proto 
mělo být učiněno teprve na základě přezkumu, který by měl být proveden v roce 2016. Bude 
tak zajištěn dostatek času na to, aby se na základě strukturálních opatření rozvinula 
hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66a) Mezi regulovanými roamingovými 
tarify, které platí v rámci Unie, a 
roamingovými tarify účtovanými 
zákazníkům, kteří cestují za hranice Unie, 
jsou velké rozdíly a ve srovnání s cenami 
v Unii jsou tyto tarify značně vysoké. 
V důsledku toho, že se k otázce 
transparentnosti a ochranných opatření 
v oblasti roamingu využívaného za 
hranicemi Unie neuplatňuje žádný 
jednotný přístup, spotřebitelé si nejsou 
jisti svými právy, což je často odrazuje od 
využívání mobilních služeb při pobytu 
v zahraničí. To má nepřímý nepříznivý 
dopad na rozvoj vnitřního trhu s 
roamingovými službami. Tento problém je 
proto třeba řešit také tím, že v oblasti 
roamingových služeb poskytovaných za 
hranicemi Unie budou uplatňována určitá 
opatření, která povedou ke zvýšení 
transparentnosti a ochrany.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že spotřebitelům stále hrozí možnost, že jim za využívání roamingových 
služeb při pobytu ve třetích zemích budou účtovány nepřiměřeně vysoké poplatky, mělo by 
dojít k rozšíření platnosti některých ochranných opatření, tak aby zahrnovala i roamingové 
služby (hlasové, textové, datové) využívané za hranicemi Unie. Tento pozměňovací návrh je 
součástí souboru pozměňovacích návrhů, které byly podány za tímto účelem. Do tohoto 
souboru patří dále pozměňovací návrhy č. 6, 8–9, 40–43, 46 (zčásti) a 47–50. 

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) S cílem více zprůhlednit 
maloobchodní ceny za uskutečňování a 
příjem regulovaných roamingových volání 
v rámci Unie a pomoci roamingovým 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Z důvodu transparentnosti je rovněž 
nutné, aby poskytovatelé informovali o 
cenách za roaming, zejména o eurotarifu a 
o souhrnném paušálním tarifu, pokud jej 
nabízejí, při uzavírání účastnických smluv 
a rovněž pokaždé, když dojde ke změně 
cen za roaming. Informace o cenách za 
roaming by měli domovští poskytovatelé 
poskytovat přiměřenou formou, například 
na fakturách, na internetu, prostřednictvím 
televizní reklamy nebo hromadnými dopisy 
zákazníkům. Domovští poskytovatelé by 
měli zajistit, aby všichni jejich roamingoví 

(68) Z důvodu transparentnosti je rovněž 
nutné, aby poskytovatelé informovali o 
cenách za roaming, zejména o eurotarifu a 
o souhrnném paušálním tarifu, pokud jej 
nabízejí, při uzavírání účastnických smluv 
a rovněž pokaždé, když dojde ke změně 
cen za roaming. Veškeré informace a 
nabídky by měly být, co se týče cen a 
charakterizace nabízených služeb, 
srozumitelné, úplné a měly by být 
prezentovány snadno přístupnou formou.
Informace o cenách za roaming by měli 
domovští poskytovatelé poskytovat 
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zákazníci byli informováni o tom, že v 
dotčeném období mají k dispozici 
regulované tarify, a měli by zákazníky 
srozumitelnou a jednoznačnou formou 
informovat o podmínkách eurotarifu a o 
jejich právu přejít na tento tarif nebo z 
něho přejít na jiný.

přiměřenou formou, například na 
fakturách, na internetu, prostřednictvím 
televizní reklamy nebo hromadnými dopisy 
zákazníkům. Domovští poskytovatelé by 
měli zajistit, aby všichni jejich roamingoví 
zákazníci byli informováni o tom, že v 
dotčeném období mají k dispozici 
regulované tarify, a měli by zákazníky 
srozumitelnou a jednoznačnou formou 
informovat o podmínkách eurotarifu a o 
jejich právu přejít na tento tarif nebo z 
něho přejít na jiný.

Or. en

Odůvodnění

Oddělení roamingových služeb s sebou sice může nést větší míru transparentnosti, pokud jde 
o ceny za různé mobilní služby, může však také vést k větší složitosti tarifů. Domovští 
poskytovatelé proto své zákazníky musí srozumitelně informovat o tom, jaké alternativní 
poskytovatele roamingových služeb si mohou zvolit. Spotřebitelé musí mít kromě toho také 
srozumitelné a transparentní informace o cenách a charakteru nabízených služeb.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Zejména by mobilní operátoři měli 
svým roamingovým zákazníkům 
poskytovat personalizované tarifní 
informace o cenách platných pro 
roamingové datové služby, a to pokaždé, 
když použijí roamingovou datovou službu 
po vstupu do jiného členského státu. Tyto 
informace by měly být doručeny na jejich 
mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení 
způsobem, který nejlépe zajistí snadné 
přijetí a porozumění.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) V zájmu toho, aby zákazníci snadněji 
porozuměli finančním dopadům využívání 
regulovaných roamingových datových 
služeb a mohli sledovat své výdaje za tyto 
služby a mít nad nimi kontrolu, by 
domovští poskytovatelé měli uvádět 
příklady roamingových datových aplikací, 
například e-mailu, obrázků a prohlížení 
internetu, a informovat o jejich přibližné 
velikosti, co se týče využití dat.

(71) V zájmu toho, aby zákazníci snadněji 
porozuměli finančním dopadům využívání 
roamingových datových služeb a mohli 
sledovat své výdaje za tyto služby a mít 
nad nimi kontrolu, by domovští 
poskytovatelé měli uvádět příklady 
roamingových datových aplikací, například 
e-mailu, obrázků a prohlížení internetu, a 
informovat o jejich přibližné velikosti, co 
se týče využití dat.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění
Před „šoky z vyúčtování“ za využívání datového roamingu evropské zákazníky v současnosti 
chrání automatická ochrana. Stejný stupeň ochrany by měli mít tarifní zákazníci i zákazníci 
využívající předplacených služeb. Ochranný mechanismus pro zákazníky využívající 
předplacených služeb by proto neměl být rušen.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „regulovanou roamingovou datovou 
službou“ se rozumí roamingová služba 
umožňující využívání paketově 
komutovaných datových komunikací 
roamingovým zákazníkem pomocí jeho 
mobilního telefonu nebo jiného mobilního 
zařízení tehdy, když jsou připojeny k 
navštívené síti. Regulovaná roamingová 
datová služba nezahrnuje přenos nebo 
příjem regulovaných roamingových 
hlasových volání nebo SMS zpráv, ale 
zahrnuje přenos a příjem MMS zpráv;

k) „regulovanou roamingovou datovou 
službou“ se rozumí roamingová služba 
umožňující využívání paketově 
komutovaných datových komunikací 
roamingovým zákazníkem pomocí jeho 
mobilního telefonu nebo jiného mobilního 
zařízení tehdy, když jsou připojeny k 
navštívené síti. Regulovaná roamingová 
datová služba nezahrnuje přenos nebo 
příjem regulovaných roamingových 
hlasových volání a SMS či MMS zpráv;

Or. en

Odůvodnění
MMS zprávy by s ohledem na řešení problémů, na které poukázalo sdružení BEREC, měly být 
vyloučeny z definice roamingových datových služeb, měla by se však na ně vztahovat opatření 
týkající se transparentnosti.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) „roamingovým profilem Evropské unie 
(EU)“ se rozumí předem nastavený profil 
pro poskytování oddělených 
roamingových služeb, který je poskytován 
vedle profilu pro poskytování 

vypouští se
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vnitrostátních mobilních služeb na téže 
SIM kartě.

Or. en

Odůvodnění

I když návrh Komise ukazuje směrem (duální kódování IMSI), který by podle mínění 
zpravodajky z technického hlediska představoval reálnou možnost, jak stimulovat uživatelskou 
volbu a hospodářskou soutěž, připadají v úvahu i některé další možnosti, jako například 
kombinace jednoho kódování IMSI s dočasným přestupem k místnímu poskytovateli, a může se 
ukázat, že tyto možnosti budou celkově přitažlivější. V otázce toho, jak bude oddělení 
roamingových služeb technicky řešeno, by mělo být nařízení ze zásady neutrální a v úvahu by 
mělo brát i to, že v budoucnu se mohou objevit nové, alternativní metody, které budou 
efektivnější a účinnější.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ceny za propojení spojené s 
poskytováním tohoto zařízení pro 
oddělený prodej roamingových služeb 
zřízeného podle článku 5 se orientují 
podle nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto z článku 5, protože ceny za propojení se týkají tvorby velkoobchodních cen.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Velkoobchodní roamingový přístup 
zahrnuje přístup ke všem síťovým prvkům 
a přiřazeným zařízením, příslušným 
službám, softwarovým a informačním 

vypouští se
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systémům, nezbytným pro poskytování 
roamingových služeb zákazníkům.

Or. en

Odůvodnění

Různé možnosti přístupu a propojení stanovené v rámci tohoto nařízení by měly být v souladu 
s přístupovou směrnicí 2002/19, tak aby bylo minimalizováno riziko odlišných výkladů, k nimž 
by mohlo docházet například tehdy, kdyby toto nařízení obsahovalo svou vlastní definici 
přístupu. Příslušná ustanovení přístupové směrnice zahrnují povinnosti týkající 
nediskriminace a interoperability. Viz pozměňovací návrh 17.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistil jednotný regulační přístup 
k velkoobchodnímu přístupu pro 
poskytování roamingových služeb, 
sdružení BEREC v úzké spolupráci s 
Komisí stanoví pokyny k podmínkám 
velkoobchodního přístupu za účelem 
poskytování roamingových služeb.

4. Aby se zajistil jednotný regulační přístup 
k velkoobchodnímu přístupu pro 
poskytování roamingových služeb, 
sdružení BEREC v úzké spolupráci s 
Komisí stanoví ve lhůtě šesti měsíců od 
přijetí tohoto nařízení pokyny k 
podmínkám velkoobchodního přístupu za 
účelem poskytování roamingových služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na přístup a propojení se použijí 
příslušná ustanovení článků 3 a 4 
(„Obecný rámec pro přístup a propojení“ 
a „Práva a povinnosti podniků“), článků 
9 a 10 („Povinnost průhlednosti“ a 
„Povinnost nediskriminace“) a článku 12 
(„Povinnosti přístupu k určitým síťovým 
zařízením a jejich využívání“) přístupové 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S platností od 1. července 2014 
domovští poskytovatelé umožní svým 
účastníkům přístup k roamingovým 
hlasovým, SMS a datovým službám 
libovolného alternativního poskytovatele 
roamingu, s nimiž jsou propojeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S platností od 1. července 2014
informují domovští poskytovatelé všechny 

2. Nejpozději ke dni předcházejícímu datu 
uvedenému v odstavci 1 informují 
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své roamingové zákazníky o možnosti 
odhlásit se z jejich stávajících 
roamingových služeb a zvolit si 
roamingové služby od alternativního 
poskytovatele roamingu. Roamingovým
zákazníkům je udělena lhůta dvou 
měsíců, ve které oznámí svou volbu svému 
domovskému poskytovateli. Roamingoví 
zákazníci, kteří svůj výběr během této 
lhůty neučinili, mají v souladu s odstavci 3 
a 4 právo zvolit si alternativního 
poskytovatele roamingu kdykoli.

domovští poskytovatelé všechny své 
roamingové zákazníky srozumitelně, úplně 
a snadno přístupnou formou o možnosti 
odhlásit se z jejich stávajících 
roamingových služeb a zvolit si 
roamingové služby od alternativního 
poskytovatele roamingu. Roamingoví 
zákazníci mají v souladu s odstavci 3 a 4 
právo zvolit si alternativního poskytovatele 
roamingu kdykoli.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé obvykle nejsou příliš ochotni využívat nabídek jiných poskytovatelů. Domovští 
poskytovatelé by svým zákazníkům měli umožnit informovanou volbu, a měli být mít proto 
povinnost informovat je jasným a srozumitelným způsobem o změnách, ke kterým došlo, a o 
možnosti zvolit si alternativního poskytovatele roamingových služeb.

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu nebo od odchod něj je bezplatný, 
nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 
účastnické smlouvy než roamingu a 
proběhne do pěti pracovních dní, s 
výjimkou případu, kdy domovský 
poskytovatel může roamingovému 
zákazníku, jenž je účastníkem 
vnitrostátního balíčku zahrnujícího 
roamingové ceny jiné než eurotarif, SMS 
eurotarif nebo datový eurotarif, pozdržet 
přechod od staré účastnické smlouvy na 
novou smlouvu týkající se roamingových 
služeb po určitou dobu, která nepřekročí tři
měsíce.

4. Přechod k alternativnímu poskytovateli 
roamingu nebo odchod od něj nebo změna 
alternativních poskytovatelů 
roamingových služeb jsou bezplatné, 
nesmí zahrnovat žádné podmínky ani 
omezení týkající se jiných prvků 
účastnické smlouvy než roamingu a 
proběhne do tří pracovních dní, s výjimkou 
případu, kdy domovský poskytovatel může 
roamingovému zákazníku, jenž je 
účastníkem vnitrostátního balíčku 
zahrnujícího roamingové ceny jiné než 
eurotarif, SMS eurotarif nebo datový 
eurotarif, pozdržet přechod od staré 
účastnické smlouvy na novou smlouvu 
týkající se roamingových služeb po určitou 
dobu, která nepřekročí dva měsíce.
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Or. en

Odůvodnění

Doba, kdy lze změnit poskytovatele roamingových služeb, je příliš dlouhá a neodpovídá 
očekávání spotřebitelů. Na změnu poskytovatele by proto měly stačit nejvýše tří pracovní dny. 
V případě, že zákazník uzavře účastnickou smlouvou, na jejímž základě začne využívat balíček 
služeb nabízený domovským poskytovatelem služeb, jehož součástí je i roaming poskytovaný 
v jiné ceně, než jakou stanoví eurotarif, SMS eurotarif a datový eurotarif, je navrhované 
tříměsíční období, po jehož uplynutí je možné přejít k jinému poskytovateli, příliš dlouhé a 
nemělo by přesáhnout dva měsíce.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při uzavírání nebo obnovování smlouvy 
o mobilních komunikačních službách 
poskytne domovský poskytovatel všem 
zákazníkům jednotlivě úplnou informaci o 
možnosti vybrat si alternativního 
poskytovatele roamingu a usnadní jim 
uzavření smlouvy s alternativním 
poskytovatelem roamingu. Zákazníci 
uzavírající smlouvu o roamingových 
službách s domovským poskytovatelem 
výslovně potvrdí, že byli o této možnosti 
informováni. Poskytovatelé mobilních 
komunikačních služeb nebrání 
maloobchodníkům, které využívají jako 
svá místa prodeje, aby nabízeli smlouvy na 
oddělené roamingové služby s 
alternativními poskytovateli roamingu.

5. Při uzavírání nebo obnovování smlouvy 
o mobilních komunikačních službách 
poskytne domovský poskytovatel všem 
zákazníkům jednotlivě úplnou informaci o 
možnosti vybrat si alternativního 
poskytovatele roamingu. Zákazníci 
uzavírající smlouvu o roamingových 
službách s domovským poskytovatelem 
výslovně potvrdí, že byli o této možnosti 
informováni. Poskytovatelé mobilních 
komunikačních služeb nebrání 
maloobchodníkům, které využívají jako 
svá místa prodeje, aby nabízeli smlouvy na 
oddělené roamingové služby s 
alternativními poskytovateli roamingu.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 22, který se zabývá případem, kdy jeden provozovatel brání v 
přechodu k jinému.
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Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Vnitrostátní regulační orgány 
využívají svých pravomocí v souladu 
s článkem 16, mj. za účelem toho, aby 
zajistily, že poskytovatelům, kteří 
některému ze svých zákazníků včas 
neumožní přechod k alternativnímu 
poskytovateli roamingových služeb nebo 
mu v tomto směru jakkoli brání, byly 
uděleny náležité pokuty, včetně povinnosti 
tyto zákazníky odškodnit.

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako je tomu v případě ustanovení směrnice o univerzální službě týkajících se 
přenášení čísel a s ohledem na to, aby byl zajištěn soulad s touto směrnicí, by poskytovatelé 
neměli mít povinnost usnadňovat svým zákazníkům uzavírání smluv s konkurenčními 
poskytovateli (což ostatně závisí i na jednání daného alternativního poskytovatele), měly by 
jim být nicméně ukládány pokuty v případě, že v tom svým zákazníkům brání.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aby byl zajištěn rozvoj jednotného trhu, 
musí zavádění technických řešení pro 
zařízení k oddělenému prodeji 
roamingových služeb splňovat zejména 
tyto základní požadavky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavádění technických řešení se 
uskuteční v celé Unii současně;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncoví uživatelé mají možnost 
ponechat si své stávající číslo mobilního 
telefonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) koncoví uživatelé mají možnost snadno 
a rychle přejít k jinému poskytovateli 
roamingových služeb nebo různé 
alternativní poskytovatele roamingových 
služeb měnit a zůstat při tom u svého 
domovského operátora;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) není znemožněno poskytování 
roamingových služeb občanům Unie ve 
třetích zemích nebo občanům třetích zemí
v Unii;

Or. en

Odůvodnění

Znění návrhu nařízení by mělo být ve vztahu ke strukturálnímu řešení oddělení roamingových 
služeb neutrální. Podporovat jedno určité řešení by vzhledem k rychlému technologickému 
vývoji bylo unáhlené, protože v budoucnu se mohou objevit řešení, která budou vhodnější. 
Návrh by se měl zaměřit na základní požadavky, jež by mělo splňovat kterékoli technické 
řešení, přičemž jedním z těchto požadavků by mělo být i to, že spotřebitel si bude moci 
ponechat totéž číslo. Z těchto základních požadavků i z přístupové směrnice vyplývá, že 
zvolené řešení, ať už bude jakékoliv, musí umožňovat maximální míru interoperability, aby 
nedošlo k technickému zablokování.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro účely odděleného prodeje 
roamingových služeb operátoři zajistí, aby 
zařízení vyhovující požadavkům 
stanoveným v odstavci 1 byla k dispozici 
nejpozději do 1. července 2014. Koncovým 
uživatelům by se za používání tohoto 
zařízení pro oddělený prodej 
roamingových služeb neměly účtovat 
žádné přímé poplatky.
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spojené s poskytováním tohoto zařízení se 
orientují podle nákladů a zákazníkům by 
se za používání tohoto zařízení neměly 
účtovat žádné přímé poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Po konzultacích se zúčastněnými stranami 
a v úzké spolupráci s Komisí stanoví 
sdružení BEREC v přiměřené časové lhůtě 
nepřekračující tři měsíce od přijetí tohoto 
nařízení ve shodě se základními požadavky 
stanovenými v odstavci 1 pokyny ohledně 
harmonizovaných technických řešení 
týkajících se zařízení pro oddělené 
roamingové služby a harmonizované 
postupy ke změně poskytovatele 
roamingových služeb. Na odůvodněnou 
žádost sdružení BEREC může Komise tuto 
lhůtu prodloužit.

Sdružení BEREC tyto pokyny pravidelně 
přezkoumá a s přihlédnutím k jejich 
praktickému uplatňování a v případě 
potřeby vydá revidované pokyny, které 
umožní účelnější či účinnější plnění 
těchto základních požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Sdružení BEREC by mělo uplatňování těchto pokynů pečlivě sledovat a dojde-li k závěru, že 
by se měla zlepšit účelnost a účinnost původních pokynů, vydá pokyny revidované.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Po konzultacích se sdružením BEREC je 
Komise zmocněna v souladu s článkem 
18a k přijetí aktů v přenesené pravomoci 
za účelem stanovení harmonizovaných 
technických řešení, která se budou týkat 
jak zařízení pro oddělený prodej 
roamingových služeb, tak i 
harmonizovaných postupů uplatňovaných 
při změně poskytovatele roamingových 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být Komise schopna přijmout právně závazný a přímo použitelný akt, měla by být po 
konzultacích se sdružením BEREC zmocněna (nikoli ovšem povinna) přijmout akty 
v přenesené pravomoci s cílem vytvořit jednotné podmínky používání zařízení pro oddělený 
prodej. Komise by měla být schopna přijímat tyto akty v přenesené pravomoci rychle.

Pozměňovací návrh 31
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 32
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Tato průměrná velkoobchodní cena 
uvedená v odstavci 1 platí pro jakoukoli 
dvojici operátorů a vypočítává se za 
dvanáctiměsíční období, popřípadě za 
kratší období, které zbývá do pozbytí 
platnosti maximální průměrné 
velkoobchodní ceny stanovené v tomto 
odstavci nebo do pozbytí platnosti tohoto 
nařízení. Maximální průměrná 
velkoobchodní cena se sníží dne 1. 
července 2013 na 0,07 EUR a dne 1. 
července 2014 na 0,04 EUR. Aniž je 
dotčen článek 19, maximální průměrná 
velkoobchodní cena zůstane ve výši 0,04 
EUR po dobu platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Maloobchodní cena v rámci eurotarifu (bez 
DPH), kterou smí domovský poskytovatel 
účtovat svému roamingovému zákazníkovi 
za zprostředkování regulovaného 
roamingového volání, se může u 
roamingových volání lišit, avšak od 1. 
července 2012 nesmí překročit 0,20 EUR 
za minutu za uskutečněná volání a 0,07
EUR za minutu za přijatá volání. Cenový 
strop za uskutečněná volání se dne 1. 
července 2013 sníží na 0,15 EUR a dne 1. 
července 2014 se dále sníží na 0,10 EUR a 
cenový strop za přijatá volání se dne 1. 
července 2013 sníží na 0,06 EUR a dne 1. 
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jsou dotčeny články 13 a 19, tyto 
regulované maximální maloobchodní ceny 
v rámci eurotarifu jsou platné do 30. 
června 2016.

července 2014 na 0,05. Aniž je dotčen 
článek 19, tyto regulované maximální 
maloobchodní ceny v rámci eurotarifu jsou 
platné do 30. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
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 dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. S účinkem od 1. července 2012 nesmí 
průměrná velkoobchodní cena, kterou smí 
operátor navštívené sítě účtovat 
domovskému poskytovateli zákazníka za 
zprostředkování regulované roamingové 
SMS zprávy, která má původ v této 
navštívené síti, překročit 0,03 EUR za 
SMS zprávu a dne 1. července 2013 se 
sníží na 0,02 EUR, dne 1. července 2014 
pak 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

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
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 
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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 38
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 

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 
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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.

0,10 EUR za megabyte přenesených dat. 
Aniž je dotčen článek 19, maximální 
průměrná velkoobchodní cena za 
poskytnutí regulovaných roamingových 
datových služeb zůstane ve výši 0,10 EUR 
za megabyte přenesených dat po dobu 
platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

S platností ode dne 1. července 2012 nesmí 
maloobchodní cena v rámci datového 
eurotarifu (bez DPH), kterou smí 
domovský poskytovatel účtovat svému 
roamingovému zákazníkovi za 
zprostředkování regulovaných 
roamingových dat, překročit 0,50 EUR za 
megabyte. Cenový strop za využitá data se 
sníží dne 1. července 2013 na 0,30 EUR za 
megabyte a dne 1. července 2014 na 0,20 
EUR za megabyte. Aniž je dotčen článek 
19, tato regulovaná maximální 
maloobchodní cena zůstane ve výši 0,20 
EUR za využitý megabyte do 30. června 
2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý roamingový zákazník může při 
dodržení smluvních podmínek kdykoli 

5. Každý roamingový zákazník může při 
dodržení smluvních podmínek kdykoli 
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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.

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

Or. en

Odůvodnění

K přechodu na datový eurotarif či ukončení jeho využívání by měl stačit maximálně jeden 
pracovní den. V případě, že zákazník uzavře účastnickou smlouvu, na jejímž základě začne 
využívat balíček služeb nabízený domovským poskytovatelem služeb, jehož součástí je i 
roaming poskytovaný v jiné ceně, než jakou stanoví eurotarif, SMS eurotarif a datový 
eurotarif, je navrhované tříměsíční období, po jehož uplynutí je možné přejít k jinému 
poskytovateli, příliš dlouhé, a toto období by nemělo přesáhnout dva měsíce.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Podmínky pro předčasné nepoužití 
maximálních velkoobchodních a 
maloobchodních cen
1. Aby bylo možné posoudit vývoj 
hospodářské soutěže na roamingových 
trzích, sdružení BEREC pravidelně 
shromažďuje údaje o vývoji 
maloobchodních a velkoobchodních cen 
za roamingové hlasové, SMS a datové 
služby. Tyto údaje by měly být nejméně 
dvakrát do roka oznámeny Komisi. 
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Komise je zveřejní.
2. Pokud se po 30. červnu 2018 průměrná 
velkoobchodní cena jedné z roamingových 
služeb (hlasové, SMS nebo datové) při 
nevyrovnaném provozu mezi operátory, 
kteří nepatří do stejné skupiny, sníží na 75 
% maximální velkoobchodní ceny 
stanovené v čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 1 a čl. 
11 odst. 1 nebo pod tuto úroveň, 
maximální velkoobchodní ceny za 
dotčenou roamingovou službu se již 
nepoužijí. Komise na základě tržních 
údajů shromážděných sdružením BEREC 
pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka 
splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně 
v sérii C Úředního věstníku Evropské unie 
údaje prokazující, že maximální 
velkoobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.
3. Pokud se po zavedení odděleného 
prodeje roamingových služeb uvedeného v 
článku 5 a před 1. červencem 2016 
průměrná maloobchodní cena na úrovni 
Unie sníží na 75 % maximální 
maloobchodní ceny stanovené v čl. 7 odst. 
2, čl. 9 odst. 2 a čl. 12 odst. 2 nebo pod 
tuto úroveň, maximální maloobchodní 
ceny za tyto roamingové služby se již 
nepoužijí. Komise na základě tržních 
údajů shromážděných sdružením BEREC 
pravidelně ověřuje, zda je tato podmínka 
splněna, a pokud ano, zveřejní neprodleně 
v sérii C Úředního věstníku Evropské unie 
údaje prokazující, že maximální 
maloobchodní ceny za dotčenou službu se 
již nepoužijí.
4. Příslušné maximální ceny přestanou 
platit od prvního dne měsíce následujícího 
po zveřejnění údajů prokazujících, že 
podmínky odstavce 2 nebo odstavce 3 jsou 
splněny.

Or. en



PE476.117v01-00 32/44 PR\885090CS.doc

CS

Odůvodnění

Za předpokladu, že se hospodářská soutěž bude rozvíjet tak, jak se očekává, a že ceny se ve 
vztahu k ochranným cenovým mezím podstatně sníží, význam této ochrany se automaticky 
sníží. Vhodně navrhnout možnost postupného odstraňování cenových stropů se jeví jako 
technicky obtížné a návrh Komise, který má sloužit jako nahrazení hospodářské soutěže (75% 
práh), je nepoužitelný. Možnost postupného odstraňování cenových stropů by tedy měla být 
spojena s přezkumem podle článku 19, který by měl být rozšířen a měl by zahrnovat 
požadavek, aby sdružení BEREC podávalo zprávy, jak navrhuje Komise v čl. 13 odst. 1.

Pozměňovací návrh 42
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 43
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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 
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zpráv účtovány ceny za roaming, ledaže 
zákazník domovskému poskytovateli 
oznámí, že takové upozornění nevyžaduje.

zákazník domovskému poskytovateli 
oznámí, že takové upozornění nevyžaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
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 45
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rovněž obsahují číslo bezplatné telefonní 
linky uvedené v odstavci 2, na níž lze 
získat podrobnější informace a informace o 
možnosti přístupu k službám tísňového 
volání bezplatným vytočením evropského 
čísla tísňového volání 112.

Rovněž obsahují číslo bezplatné telefonní 
linky uvedené v odstavci 2, na níž lze 
získat podrobnější informace, a případně 
též informace o možnosti přístupu k 
službám tísňového volání bezplatným 
vytočením evropského čísla tísňového 
volání 112.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
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 
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
nebo jinými zařízeními, která nepodporují 
funkci SMS.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PR\885090CS.doc 35/44 PE476.117v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 49
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 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 
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datovou službu, a to vhodnými prostředky 
přizpůsobenými ke snadnému příjmu a 
porozumění.

přizpůsobenými ke snadnému příjmu a 
porozumění.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření povinnosti upozorňovat na překročení maximální částky, tak aby zahrnovala i 
oblasti za hranicemi EU. Cílem je zabránit „šokům z vyúčtování“.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tento článek se vztahuje rovněž na 
zákazníky využívající roamingových 
datových služeb poskytovaných některým 
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z domovských poskytovatelů za hranicemi 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 5 se Komisi 
svěří na dobu platnosti tohoto nařízení.
3. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
4. Akt v přenesené pravomoci vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Tato lhůta se 
z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí
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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

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že strukturální náhrady začnou být uplatňovány až v roce 2014, bylo by 
předčasné, kdyby byl jejich dopad na trh s roamingovými službami hodnocen již v roce 2015. 
Máme-li si tedy učinit lepší představu o fungování trhu, mělo by k hodnocení dojít později, 
nejdříve v roce 2016. Podstatné je to, aby cenové stropy byly odstraněny teprve poté, co na 
trhu začne fungovat hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh 54
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 a předpokládané vývojové 
tendence 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
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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 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, vytvořit 
nová nebo prodloužit platnost některých z 
maximálních velkoobchodních či
maloobchodních cen stanovených v 
článcích 6 až 9 a 11 až 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise dále předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o fungování 
tohoto nařízení, a to každé dva roky od
podání zprávy stanovené v odstavci 1.
Zpráva bude obsahovat shrnutí výsledků 
sledování roamingových služeb 
poskytovaných v Unii a posouzení pokroku 
dosaženého při plnění cílů tohoto nařízení, 
a to i s ohledem na záležitosti uvedené v 
odstavci 1.

3. Komise dále do dvou let od [datum, kdy 
toto nařízení vstoupilo v platnost] předloží 
Evropskému parlamentu a Radě průběžnou
zprávu o fungování tohoto nařízení a 
následně pak zprávu, kterou předloží
každé dva roky od podání zprávy 
stanovené v odstavci 1. Každá zpráva bude 
obsahovat shrnutí výsledků sledování 
roamingových služeb poskytovaných v 
Unii a posouzení pokroku dosaženého při 
plnění cílů tohoto nařízení, a to i s ohledem 
na záležitosti uvedené v odstavci 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aby bylo možné posoudit vývoj 
hospodářské soutěže na trzích 
s roamingovými službami, sdružení 
BEREC pravidelně shromažďuje údaje o 
vývoji maloobchodních a 
velkoobchodních cen za hlasové, SMS a 
roamingové datové služby. Tyto údaje by 
měly být nejméně dvakrát do roka 
oznámeny Komisi. Komise je zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Konání přezkumu by mělo být odloženo o jeden rok, aby bylo možné provést komplexní 
zhodnocení vývoje hospodářské soutěže v různých segmentech trhu s roamingovými službami. 
Tento přezkum by měl mít také větší rozsah, tak aby se Komise zabývala nejen možným 
prodloužením doby platnosti ochranných cenových stropů či úpravou strukturálních opatření, 
ale také aby změnila výši ochranných cenových stropů v případě, že je nelze zrušit, nebo aby 
zavedla dodatečná strukturální opatření. Komise by při tom měla vycházet z pravidelných 
zpráv, které jí bude podávat sdružení BEREC (ustanovení vyňaté z Komisí navrhovaného 
článku 13).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Miliony evropských občanů používají každodenně k telefonování, posílání či přijímání SMS 
zpráv či k procházení internetu své mobilní telefony. Každým dnem přitom počet uživatelů 
mobilních telefonů stoupá. Trvale se tak rozrůstá i skupina potenciálních uživatelů 
roamingových služeb. V jednom z nedávných průzkumů Eurobarometru, který se týkal 
roamingu, například téměř tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že během svého posledního pobytu 
v zahraničí využily těchto služeb k telefonnímu hovoru, odeslání SMS zpráv či k procházení 
internetu.1

Navzdory tomuto trendu však většina Evropanů mobilních služeb při pobytu v zahraničí 
nevyužívá, protože se obává tzv. šoku z vyúčtování. Po svém návratu ze zahraničí totiž 
občané často obdrží faktury, kde jsou jim za mobilní služby, které tam využili, účtovány 
neuvěřitelně vysoké částky. Co se týče datového roamingu, tak pouze 19 % uživatelů 
mobilních přístrojů, kteří svého mobilu při pobytu v zahraničí používají k procházení 
internetu, považuje účtované ceny za přiměřené.2 Podle Komise činí v současnosti průměrná 
cena za megabyte více než 2 EUR, v krajních případech dokonce až 12 EUR.3 Tento neblahý 
stav je dán především tím, že na trhu s roamingem existuje doposud jen slabá hospodářská 
soutěž. 

Nepřiměřeně vysoké roamingové tarify a s nimi související omezený rozsah využívání 
roamingových služeb v EU nesvědčí ani evropským uživatelům ani evropskému hospodářství. 
Tento vývoj není ve shodě se základními myšlenkami jednotného evropského digitálního trhu. 

Předložený návrh nařízení má tento stav změnit. Již ve svém digitálním programu pro 
Evropu4 z roku 2010 si Komise klade za cíl do roku 2015 podstatně snížit rozdíly mezi tarify 
roamingových a vnitrostátních mobilních komunikačních služeb. Evropský parlament vznáší 
tento požadavek již několik let a přiměl tak Komisi k tomu, aby v tomto směru začala jednat 
a předložila své legislativní návrhy. 

II. Stávající právní rámec a jeho vliv na trh s roamingem

Již v červnu 2007 vydal Evropský parlament společně s Radou první nařízení o roamingu ve 
veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství5 s cílem přispět k řádnému fungování 
vnitřního trhu roamingových služeb a zároveň s tím i zajistit vysokou úroveň ochrany 
                                               
1 Zvláštní vydání Eurobarometru č. 356, „Zpráva o roamingu za rok 2010“, únor 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Viz výše.
3 Evropská komise, „Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v EU“, červen 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:cs:PDF 
4 Evropská komise, „Digitální program pro Evropu“, květen 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:CS:PDF
5 Nařízení (ES) č. 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:CS:NOT
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spotřebitele a rozvíjet hospodářskou soutěž a transparentnost tohoto trhu. Dopady tohoto 
nařízení Komise v roce 2008 vyhodnotila a došla k závěru, že hospodářská soutěž stále ještě 
nefunguje uspokojivým způsobem. Předložila proto další návrhy na změnu tohoto nařízení 
o roamingu.1 Evropský parlament a Rada tyto změny v červnu 2009 přijaly. Součástí těchto 
změn je prodloužení platnosti nařízení a rozšíření jeho působnosti na SMS a roamingové 
datové služby. Platnost tohoto pozměněného nařízení o roamingu skončí dne 30. června 2012. 

Stávající nařízení o roamingu stanoví maximální ceny roamingových hlasových služeb 
a roamingových SMS služeb na velkoobchodní i maloobchodní úrovni. Stanoveny byly 
i maximální ceny datového roamingu, ovšem pouze velkoobchodní. 

Ve prospěch spotřebitelů byly dále zavedeny také předpisy týkající se transparentnosti. Svým 
zákazníkům tak operátoři musí zasílat informace o cenách, které si za roamingové služby 
účtují, a to ihned poté, co zákazník vstoupí na území jiného členského státu. Pro všechny 
zákazníky, kteří se nerozhodli jinak, byla mimoto pro využívání roamingových datových 
služeb stanovena standardní maximální cenová hranice ve výši 50 EUR, která má zabránit 
„šokům z vyúčtování“.

Z průběžné zprávy o stavu vývoje roamingových služeb v EU2, kterou Komise předložila 
v červenci roku 2011, vyplývá, že poskytovatelé mobilních komunikačních služeb v EU 
snížili sice své tarify v souladu se zavedenými evropskými cenovými stropy, spotřebitelům 
nicméně nenabízejí žádné jiné tarify, které by byly ve srovnání s vysokými cenami výrazně 
nižší. Komise tak především dospěla opět k závěru, že hospodářská soutěž na trhu 
s roamingem není dostatečně rozvinutá a stále zde přetrvávají některé strukturální problémy. 

III. Návrh Komise na přepracované znění nařízení o roamingu 

Ve snaze zvýšit úroveň hospodářské soutěže navrhuje Komise ve svém návrhu právního 
předpisu dvojí postup. Vedle stávajících cenových stropů mají být nyní zavedena i určitá 
strukturální opatření. 

1. Strukturální opatření

Návrh právního předpisu stanoví dvě konkrétní strukturální opatření, s jejichž pomocí se má 
řešit problém, který je příčinou nedostatečně fungující hospodářské soutěže na trhu 
s roamingem v EU. Zpravodajka tento nový, inovativní přístup vítá, domnívá se nicméně, že
pokud jde o navrhované způsoby provádění, jsou zde určité možnosti zlepšení. 

a) Velkoobchodní roamingový přístup

Na trh s roamingem by měl být usnadněn přístup alternativním poskytovatelům roamingu, 
kteří nemají žádnou vlastní síť (např. operátoři virtuálních mobilních sítí), a to tím způsobem, 
že by jim poskytovatelé sítí v jiných členských státech museli umožnit přístup ke svým sítím 

                                               
1 Nařízení (ES) č. 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:CS:PDF
2 Evropská komise, „Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v EU“, červen 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:cs:PDF 
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za regulované velkoobchodní ceny (tzv. velkoobchodní roamingový přístup). Mělo by to vést 
ke zvýšení úrovně hospodářské soutěže mezi operátory působícími na trhu s roamingem, 
a tedy i k vytvoření prostředí, které bude motivovat k tomu, aby zákazníkům byly nabízeny 
atraktivní ceny a služby. 

Aby byl velkoobchodní přístup zajištěn bez rozdílu všem alternativním poskytovatelům, mělo 
by podle názoru zpravodajky opatření k zajištění přístupu být doplněno tak, aby zahrnovalo 
i povinnost nediskriminace. Toto opatření by tím bylo uvedeno v soulad s opatřeními 
přístupové směrnice1 z roku 2002. Ke kýženému výsledku může povinnost poskytnout přístup 
vést jen tehdy, budou-li operátoři sítí povinni vyřizovat rovným způsobem všechny žádosti 
alternativních poskytovatelů.

b) Oddělený prodej roamingových služeb 

Druhé strukturální opatření se týká maloobchodní úrovně: zákazníci by v budoucnu měli mít 
možnost využívat roamingové služby jiného operátora, nikoli pouze služeb svého 
domovského operátora. Zákazníci by tak mohli s konkurenčním provozovatelem uzavřít 
i jinou, výhodnější smlouvu týkající se roamingových služeb, která by nebyla nijak vázána na 
jimi využívané vnitrostátní mobilní komunikační služby (tzv. oddělený prodej roamingových 
služeb). 

Zpravodajka se domnívá, že toto opatření, které umožní oddělený prodej, je v zásadě účelné. 
Otázkou nicméně zůstává, jak dalece by měl být v tomto nařízení definován také způsob jeho 
technického provedení. Zpravodajka je toho názoru, že vzhledem k současnému rychlému 
technologickému vývoji by mělo roamingový profil EU vymezit sdružení BEREC v úzké 
spolupráci s Komisí. V nařízení o roamingu by měly být zformulovány pouze zásady, jimž 
bude muset budoucí technické řešení vyhovovat (např. zachování telefonního čísla).

2. Maximální výše cen

Na základě tohoto návrhu nařízení má být až do doby, kdy se začne v plné míře projevovat 
účinek strukturálních opatření a kdy s sebou hospodářská soutěž přinese příznivé 
maloobchodní ceny, na velkoobchodní i maloobchodní úrovni postupně snižovány současné 
maximální cenové stropy pro hlasové a SMS služby a poprvé má být také stanovena horní 
hranice maloobchodních cen mobilních datových služeb. Komise navrhuje, aby od července 
2014 platili roamingoví zákazníci za minutu uskutečněného hovoru nejvýše 0,24 EUR, za 
přijatý hovor nejvýše 0,10 EUR, za odeslání SMS zprávy nejvýše 0,10 EUR a nejvýše 
0,50 EUR za megabyte stažených dat a používání internetu v zahraničí. 

Za potěšující považuje zpravodajka rovněž to, že poprvé mají být v celé EU stanoveny také 
maximální maloobchodní ceny datového roamingu. Od roku 2009 došlo v oblasti 
roamingových datových služeb k více než 40% nárůstu.2 Vzhledem k rozšíření inteligentních 
telefonů a dalších příručních zařízení by tento trend mohl i nadále pokračovat. Regulace cen 

                                               
1 Směrnice 2002/19/ES, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:CS:PDF
2 Evropská komise, „Průběžná zpráva o stavu vývoje roamingových služeb v EU“, červen 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:cs:PDF
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stahování dat v zahraničí je proto naléhavě zapotřebí. 

Zpravodajka se nicméně domnívá, že Komisí navrhované maximální ceny nejsou dostatečně 
ambiciózní. Z nezávisle prováděných průzkumů vyplývá, že reálné náklady operátorů na 
poskytování roamingových služeb se v celoevropském průměru nacházejí hluboko pod 
navrhovanými maximálními velkoobchodními cenami.1 Za extrémně nadsazené považuje 
zpravodajka zejména navržené maloobchodní ceny roamingových datových služeb. Marže 
dosahující čtyř až pětinásobku velkoobchodní ceny jsou neospravedlnitelné.

Zpravodajka proto doporučuje, aby velkoobchodní i maloobchodní maximální ceny 
hlasových, SMS i především roamingových datových služeb byly nižší. Současně přitom bere 
v úvahu i to, že musí být zajištěno dostatečné rozpětí pro zisk operátorů, které jim umožní 
pokrýt jejich investice do výstavby sítě. 

3. Opatření pro zvýšení transparentnosti a ochrany spotřebitelů

V současnosti platné nařízení o roamingu obsahuje řadu předpisů týkajících se 
transparentnosti, které přispěly k zajištění přiměřené úrovně ochrany spotřebitelů. Kromě 
toho, že při vstupu do mobilní sítě zahraničního operátora uživatel obdrží zprávu 
o roamingových tarifech za hlasové, SMS a roamingové datové služby, byla například 
stanovena také pojistka, která funguje tak, že uživatelé po dosažení určité mezní částky, která 
je jim účtována za používání mobilních internetových služeb, musí sdělit, zda chtějí tyto 
roamingové datové služby i nadále používat.

Podle názoru zpravodajky je však třeba vedle zavedení nových strukturálních opatření 
usilovat i o další zvyšování transparentnosti. Předně musí být poskytovány jednoduše 
srozumitelné informace o nových možnostech a tarifech, které se zákazníkům díky opatření 
k oddělení prodeje otevírají. Zpravodajka se domnívá, že smlouvy týkající se roamingových 
služeb musí být v budoucnu strukturovány a formulovány přehledným a nekomplikovaným 
způsobem. 

V souvislosti s upozorněním, jehož cílem je předcházet „šokům z vyúčtování“, se ve zprávě 
uvádí, že k takovým situacím může docházet i v případě využívání služeb za hranicemi EU. 
Toto upozornění se tak v budoucnu nemá týkat pouze nákladů na datový roaming, ale mělo by 
zahrnovat i výdaje za hlasové a SMS služby. V neposlední řadě mají být tímto způsobem 
upozorňováni nejen zákazníci s předplacenými tarify, ale i tarifní zákazníci, kteří provádějí 
úhradu zpětně.

                                               
1 GEREK, „MTR Benchmark snapshot“, leden/červenec 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


